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U T G I V A R E N S  F Ö R E T A L .

Det senaste halvseklets historiska konturer börja klarna. Visserligen är det 

ännu icke m öjligt att åstadkomma en framställning, som fullständigt klar

lägger händelseförloppet, då källmaterialet, ehuru rikligare än någonsin, a llt

jämt på vissa punkter och särskilt i fråga om det diplomatiska spelet företer 

kännbara luckor. Men så mångskiftande och svåröverskådliga som livets och 

verksamhetens yttringar på olika områden äro, torde dock i avvaktan på en 

mera allsidig belysning redan på detta tidiga stadium en sammanfattning av 

urkundernas vittnesbörd vara påkallad. Även för att förstå de hastigt växlande 
aktuella företeelserna är det av vikt att förvärva kunskap om deras förut

sättningar, sådana de kunna utläsas ur den senaste tidens allmänt historiska 

utveckling. Det har synts lämpligt att i ett serieverk, vars första volym här

med framlägges för offentligheten, söka sammanfatta några av de väsentligaste 
dragen i denna utveckling. Redan av praktiska skäl har en begränsning 

härvidlag visat sig ofrånkomlig, i det att endast vissa sidor tagits med, 
medan andra för tiden i fråga kanske lika karakteristiska lämnats å sido. 
Till den sistnämnda kategorien höra det moderna kulturlivets mera speciella 

grenar, antingen de tillhöra vetenskapens, konstens eller litteraturens områden. 
Dessa komma att beröras endast i sin inverkan på den allmänna kulturens 
utgestaltning, på utformningen av de tankar och föreställningar, som givit 

tidens andliga liv dess innehåll. Huvuddelen av verkets volym kommer att 

ägnas åt den politiska utvecklingen, dels den i samband med demokratins 

frammarsch fortskridande inrikespolitiska omdaningen, dels den successivt till

växande stormaktsrivaliteten, som fick en tillfällig utlösning i världskriget och 

efter dess slut lett till ett hittills ofullgånget försök att på världsgemenskapens 

väg åstadkomma en internationell avspänning. Tillika skall en samman

hängande översikt lämnas över den av storindustrins framträdande och
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teknikens framsteg befordrade ekonomiska evolution och sociala revolution, 

som gått sida vid sida. Alla dessa problem skola belysas i en serie tvärsnitt 
genom hela perioden, åsyftande mera att få fram de allmänna strömningarna 

än att skildra de enskilda ländernas speciella utveckling.

Stockholm i januari 1933.
Yngve Lorents.
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F Ö R F A T T A R E N S  F Ö R O R D .

Föreliggande arbete avser att översiktligt skildra författningspolitiken under 

det senaste halvseklet. Med ’författningspolitik” avses då dels de konstitutio

nella formerna — författningsbestämmelser och praxis — dels och framför 
allt kampen om statsstyrelsen, sådan den under dessa former faktiskt gestaltat 
sig. Från en allmän framställning av den inre utvecklingen skiljer sig mitt 

arbete huvudsakligen genom att denna kamp ställes i centrum; exempelvis 

ekonomiska och sociala frågor beröras endast i den mån de uppträtt i den 
politiska stridslinjen, d. v. s. i regel i den mån de blivit partiskiljande. Största 

uppmärksamheten ägnas de stater, där striden om makten försiggått enligt mera 

utbildade och fasta regler, och där dessa regler göra det m öjligt att fastställa 
de olika folkgruppernas ställningstagande — främst demokratierna. De råd

slag, ur vilka besluten framgå i självhärskardömen och diktaturer, kunna 
icke klarläggas, och de äro i varje fall ur författningspolitisk synpunkt av 

sekundärt intresse. Beträffande diktaturerna blir skildringen av tillkomsten, 

utformningen och den ideologiska bakgrunden det centrala.
Arbetets första del vill belysa de företeelser, som varit av särskild betydelse 

under perioden, och främst de tankeriktningar, som dominera samtidens poli
tiska diskussion. Denna del har alltså närmast karaktären av en orienterande 

inledning. Fluvudparten av arbetet, dess andra del, behandlar de särskilda 
staternas utveckling under perioden. Vid användningen av det utrymme, som 
stått till buds, har den förut anförda synpunkten varit av betydelse. Vidare 

har hänsyn tagits till staternas ställning inom den västerländska kulturkretsen 

och till det intresse för dem, som kunnat antas föreligga bland svenska läsare. 

Ett visst godtycke är här oundvikligt.

Jag har strävat att —  så långt möjligt —  undvika värderingar och kon
struktioner. Endast jämförelsevis påtagliga kausalsammanhang ha fastställts;
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förklaringar, som utgå från obestämda generalisationer — ”folkkaraktärer”, 

’tidsströmningar” o. s. v. — eller allmänna historieperspektiv ha icke givits. 
Kritiken av olika ideologier vill påvisa utgångspunkternas godtycklighet och 

tankefelen i resonemangen.

De politiska stridernas sociala, ekonomiska och kulturella bakgrund har 
icke beaktats i den utsträckning, som principiellt kräves i ett författnings- 

politiskt arbete. Detta beror på att dessa frågor komma att ingående behandlas 

i följande delar av ”Vår egen tids historia” .

Tidsbestämningen 1880— 1930 har icke strängt iakttagits. Att tidigare skeden 

i några fall behandlats torde knappast kräva någon motivering; framställ

ningen av Frankrike och Tyskland börjar t. ex. helt naturligt med 1870— 1871 
års kris. Beträffande några stater, såsom England och Tyskland, har utveck

lingen efter 1930 berörts; de händelser, som här inträffat under de allra 

sista åren, ha varit så märkliga, att en kort redogörelse ansetts motiverad. 
—  Manuskriptet avslutades i oktober 1932.

Stockholm i januari 1933.

Herbert Tingsten.
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D E M O K R A T I E N S  S E G E R  
OC H K R I S

1. — Vår egen tids historia. I.





I mitten av 1700-talet var den ur medeltidens feodalsystem utgångna 
absoluta monarkien rådande i flertalet europeiska stater. All statsmakt var i 
princip samlad hos monarken; det Ludvig XIV tillskrivna uttalandet ’staten, 
det är jag” avspeglade en allmän uppfattning. Monarken bildade spetsen på 
en hierarkisk samhällsordning, som uppbars av vissa ledande klasser, främst 
adeln, byråkratien och prästerskapet; bönderna, som, utom i de nordiska 
länderna och England, till stor del levde som livegna i ett slags träldom, 
utgjorde massan av befolkningen. Det kungliga enväldet stöddes av skilda 
politiska ideologier. Stor betydelse hade fortfarande den långt tidigare ut
bildade teokratiska läran om monarkens makt såsom instiftad av gud. I anslut
ning till den* härskande naturrättsdoktrinen, som förutsatte, att de ursprung
ligen isolerade individerna genom ett fördrag sammanslutit sig i ett samhälle, 
lärdes, att i det grundläggande samhällsfördraget eller genom ett senare för
drag de enskildas fria bestämmanderätt avståtts åt monarken; dennes makt 
ansågs alltså sammanhänga med själva samhällsbildningen.

I några av Europas stater förelågo likväl vissa ansatser till folklig med
verkan vid statsstyrelsen. Det är till förhållandena i dessa stater, främst Eng
land, som den allmänna teoretiska reaktionen mot absolutismen anknyter.

I England hade redan under medeltiden ett representativt system uppstått. 
Genom en sakta fortskridande utveckling hade vid monarkens sida ställts två 
församlingar, det till större delen av huvudmännen för de högadliga släkterna 
bestående överhuset och det av de besuttna folkklasserna enligt invecklade 
valrättsbestämmelser utsedda underhuset; denna representation ägde rätt att 
medverka vid beslut i beskattningsfrågor och vid utformandet av rättsregler 
av mera allmänt innehåll. Efter svåra inre konflikter, kulminerande i 1640- 
talets inbördeskrig och 1688 års revolution, fick det konstitutionella systemet 
en viss stabilitet; på några väsentliga punkter reglerades förhållandet mellan 
statsmakterna i författningstexter —  såsom rättighetsförklaringen 1689 — 
ehuruväl i huvudsak en genom domstolspraxis utbildad sedvanerätt blev stats
rättens grundval. Det blev en oskriven regel, att monarken icke motsatte sig 
beslut av parlamentets båda kamrar, av vilka underhuset var den mest in
flytelserika. Efter hand utvecklade sig den praxis, att de högsta statsämbets- 
männen valdes inom parlam entet och bland personer, som stöddes eller kunde 
förskaffa sig stöd av en m ajoritet av parlamentets, i första rummet underhusets,



4 DEMOKRATIENS SEGER OCH KRIS

medlemmar, och att dessa ämbetsmän bildade en regering, ett kabinett, som 
diskuterade statsärendena i frånvaro av monarken och till en betydande grad 
faktiskt utövade den makt, som traditionellt tillkom kronan. Sålunda uppkom 
det parlamentariska system, som blivit den främsta förebilden för modern 
författningspolitik. Formellt och rättsligt förelåg en maktdelning mellan 
monarken och över- och underhusen; i realiteten överbyggdes klyftan däri
genom, att regeringen — som förblev ett inofficiellt organ — företrädde 
representationens majoritet. Folkstyrelse innebar icke detta statsskick; endast 
några få procent av landets vuxna män hade rätt att medverka vid underhus
valen; aristokratien och de förmögnare folkgrupperna behärskade statslivet 
och parlam entspartierna hade närmast karaktären av genom personliga för
bindelser sammanhållna kotterier. På religiös grund byggda teorier om män
niskornas naturliga jämlikhet och allas lika rätt till inflytande på statsstyrelsen 
hade framförts under 1600-talets författningsstrider, men sedermera förlorat i 
betydelse. Emellertid fanns ett betydande mått av personlig frihet, och poli
tiska frågor blevo offentligt diskuterade; jäm fört med kontinentens monarkier 
.tedde sig det engelska statsskicket såsom fritt och folkligt.

Vid sidan av det engelska utgjorde framför allt de svenska och schweiziska 
statsskicken undantag från det vanliga absolutistiska systemet. Av gammalt 
förelåg i Sverige en om också föga utformad samverkan mellan monarken och 
representanter för de skilda samhällsgrupperna, riksstånden. Efter en kort 
period av monarkiskt envälde upprättades 1719 ett i en skriven författning 
reglerat konstitutionellt system, innefattande en maktfördelning mellan 
konungen och de fyra stånden. I praktiken uppstod ett slags parlamentarisk 
ordning, i det att monarkens makt övergick till ett råd, vars medlemmar 
designerades av ständerna och voro ansvariga inför dessa. Liksom i England 
voro de besuttna klasserna, främst aristokratien, ledande inom representa
tionen. Detta frihetstidens statsskick, som mot slutet av 1700-talet avlöstes 
av en absolutistiskt färgad regim, var icke utan all betydelse för författnings- 
spekulationen i andra länder, enkannerligen Frankrike, men det kom likväl 
icke att spela någon med det engelska systemet jäm förlig roll såsom mönster 
för teoretikerna.

I de kantoner, som bildade det schweiziska statsförbundet, rådde sedan 
medeltiden ett republikanskt statsskick. I allmänhet hade makten samlats hos 
vissa aristokratiska minoriteter, men inslag funnos av verklig folkstyrelse. 
I några av de minsta kantonerna träffade medborgarna vid allmän folkför
samling viktigare avgöranden, i andra hänskötos ärendena till kommunvis 
anordnade folkomröstningar. Denna referendumpraxis har blivit utgångs
punkten för senare strävanden att införa ”direkt folkstyrelse ’, d. v. s. att kom
plettera det representativa systemet med möjlighet för väljarna att i frågor 
av särskild vikt själva fatta beslut vid allmän omröstning. Rousseaus doktriner
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äro i väsentlig grad betingade av den kännedom om referendumsystemet, som 
han fått såsom medborgare i Geneve.

Framför allt under inflytande av det engelska statsskicket framfördes för- 
fattningspolitiska doktriner, som riktade sin spets mot den absoluta monarkien 
och förberedde en demokratisering. Engelsmannen Lockes i slutet av 1600- 
talet utgivna arbeten voro apologier för det konstitutionella system, som 
stadfästes genom 1688 års revolution. Locke utgick från att människorna vid 

( övergången från naturtillståndet till samhällslivet bevarat vissa naturliga, 
i samhällsfördraget stadfästa rättigheter, såsom personlig frihet och ägande
rätt. Om dessa naturliga rättigheter kränktes av dem, åt vilka folket över
lämnat makten, hade folket rätt att göra revolution. Statsskicket kunde emeller
tid utformas på så sätt, att det lämnade garantier mot kränkning av rättig
heterna; detta skedde genom maktens fördelning på olika organ med verk
ställande, respektive lagstiftande kompetens. I den närmare utformningen av 
sin lära om den riktiga statsformen anknöt Locke i allt väsentligt till det 
engelska systemet, som ansågs innebära den önskade maktfördelningen. I nära 
anslutning till Locke framlade Montesquieu år_1748 i L’esprit des Jo is  (Lagar
nas anda) sin maktfördelningslära. Montesquieu betonade visserligen, att 
statsskicket borde avpassas efter förhållandena i olika länder och grundläde 
härigenom en relativistisk syn på statslivet, men han trodde sig likväl kunna 
förklara en inskränkt, med representativa institutioner förenad monarki vara 
den för västerlandets moderna stater lämpligaste styrelseformen. Han ansåg 
staten äga tre funktioner, den verkställande, den lagstiftande och den dömande; 
dessa funktioner borde handhavas av skilda organ, monarken, representationen 
och domstolarna. Representationen borde för att förekomma maktmissbruk 
fördelas på två kamrar, en enligt arvsprincipen bildad och en av folket 

j  vald. Att märka är, att Montesquieu, liksom Locke, ej uttalade sig för allmän 
rösträtt; medborgare, ”som befinna sig i så låg ställning, att de icke kunna 
anses äga någon självständig v ilja” , borde vara uteslutna.

Varken Locke eller Montesquieu företräda en demokratisk åskådning. Den

I ledande synpunkten är för dem bägge skyddandet av den privata friheten och 
äganderätten och de önska fördenskull beskära statens möjlighet att handla. 
I Representationen framstår mera som en motvikt till kungamakten, som en 
garanti mot missbruk av denna, än som ett medel till förverkligande av folk
liga krav. Maktfördelningsteorien blev en lämplig ideologi för de m ellan
klasser, som under den följande tiden växte i betydelse; den utgjorde ett 
värn både mot kungamakten och mot massväldet. Då de demokratiska ström
ningarna vunno styrka, kom teorien i allt högre grad att rikta sin udd mot 
dessa, under det att dess ursprungligen prim ära funktion, enväldets under
grävande, trädde i bakgrunden.
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Den moderna demokratiens 
ideologiska grundläggare är 
Rousseau; flera av de idéer, 
som han utvecklar i sitt 1762 
utgivna arbete om samhällsför
draget (Du contrat social) kunna 
visserligen skymtas hos tidigare 
tänkare, men de ha av Rous
seau givits långt större pregnans. 
Det avgörande momentet i hans 
lära är, att staten kan rättsligt 
och moraliskt legitimeras endast 
genom folksuveränitetsprmcipen._ 
Man måste, för att finna en 
hållbar grund för staten, förut
sätta, att den uppkommit genom 
ett samhällsfördrag, i vilket de 
isolerade individerna överlämnat 
makten åt sig själva som totali- 
tet, alltså åt alla medborgare i 
det nya samhället. ”Varje in
divid överlämnar sig själv och 
sina rättigheter till samhället.
I gengäld får han andel i alla 
de andra individerna och deras 
rättigheter.* Rousseau påstår icke, 
att samhället verkligen uppkom
mit på detta sätt, men han finner 
sin tankegång vara den enda 
möjligheten att försvara sam
hällsbildningen; det bör obser-
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veras, att han sålunda utgår från en demokratisk princip, från en föreställ
ning om individernas lika rätt, som han icke närmare motiverar. Hypotesen 
om samhällsfördraget blir ett sätt att markera uppfattningen, att makten bör 
tillkomma alla medborgare; deras vilja är ”den allmänna viljan”. Hur skall 
då inom samhället den allmänna viljan fastställas? Detta kan endast ske 
genom beslut, i vilka alla medborgare äga rätt att deltaga; den åsikt, som 
majoriteten omfattar, är den allmänna viljan, för vilken minoriteten, som 

• tänkes ha misstagit sig om denna viljas karaktär, måste böja sig. Genom 
en representativ församling eller på annat sätt kan icke den allmänna viljan 
konstateras, ty viljan låter aldrig representera sig” ; denna punkt i Rousseaus
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tankegång har bildat en av grundvalarna för den moderna folkomröstnings- 
rörelsen. I de fall, då av praktiska skäl en representation vore nödvändig, 
borde dess medlemmar vara bundna av väljarnas instruktioner och deras beslut 
ratificeras av folket.

Endast beslut av generell natur, av betydelse för alla —  d. v. s. lagar — 
behövde dock enligt Rousseau grunda sig på allmänviljan. Regeringen i mera 
inskränkt mening kunde överlämnas åt en monark eller åt ett fåtal personer. 
Dylika myndigheter kunde när som helst avsättas av folket —  suveränen. Rätt 
till revolution förelåg naturligtvis också, då en konung eller en aristokrati 
utan något uppdrag från folkets sida faktiskt satt sig i besittning av makten. 
Överhuvud funnos inga gränser för allmänviljans rätt* De personer, som 
ansågo sig företräda denna vilja, kunde alltså med fog angripa de faktiska 
makthavarna; det var under hänvisning till denna lära, som de många 
revolterna under revolutionsperioden i Frankrike igångsattes.

Under det att Locke och Montesquieu förordade en statsform, i vilken 
makten skulle delas på skilda organ och vissa gränser sättas för statens rätt 
gentemot individerna, kom Rousseau alltså från samma naturrättsliga utgångs
punkter fram till en stat, i vilken folket var suveränt och dess makt icke kändej 
några gränser. Även Rousseau önskade säkerställa den medborgerliga frihetenj 
men han såg, i olikhet mot Locke och Montesquieu, ingen fara för denna i er 
koncentration av makten, blott folket självt vore dess innehavare.

I Amerika kommo för första gången maktfördelnings- och folksuveränitets- 
doktrinerna att medvetet och systematiskt tillämpas. I vissa av Englands nord
amerikanska kolonier, till stor del befolkade av med det politiska tillståndet 
i hemlandet missnöjda invandrare, hade redan från början religiösa jämlik- 
hetsteorier tryckt sin prägel på den politiska utvecklingen, och ett betydande 
mått av folklig självstyrelse hade förelegat. Vid upproret mot England blev 
teorien om folksuveräniteten revolutionsmännens ideologiska vapen. En styrelse 
”av folket, för folket och genom folket” syntes som en konsekvens av fri
görelsekampen. I 1776 års självständighetsförklaring sades det vara en själv
klar sanning, ”att alla människor ha skapats jäm lika, att de av sin skapare 
utrustats med vissa oförytterliga rättigheter, att bland dessa äro liv, frihet 
och strävandet efter lycka, att för att skydda dessa rättigheter statsstyrelser 
ha inrättats bland människorna samt att dessa styrelser härleda sin makt från 
de styrdas samtycke” . Den demokratiska åskådningen kom emellertid i den 

i nordamerikanska unionens 1787 antagna författning att modifieras genom 
maktdelningsprincipen; denna framstod för författningens upphovsmän som 
ett medel att förebygga ett ohämmat, för de medborgerliga friheterna och de 
besuttna klassernas ställning destruktivt massvälde. Statsmakten uppdelades 
på olika organ —  en president och en på två kamrar delad representation —  
vilka alla utgingo från folket. I författningen och i särskilda, inom de olika
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delstaterna utfärdade rättighetsförklaringar fastslogos den medborgerliga fri
heten och andra principer, som ansågos grundade i den naturliga rätten. 
Rösträtt tillkom det stora flertalet vuxna män; under de följande årtiondena 
blev den helt allmän. Under nära ett århundrade förblev unionen den enda 
större stat, i vilken ett genomfört folkvälde rådde.

Genom den stora franska revolutionen bröto de demokratiska idéerna fram 
i europeisk författningspolitik. I de många revolutionsförfattningarna — sär
skilt den 1793 antagna, i praktiken aldrig tillämpade — kommo dessa idéer 
till klart uttryck; de spredos icke minst genom krigen och de franska 
erövringarna snabbt till andra nationer. ”1 princip tillhör all makt folket” 
uttalades i 1791 års rättighetsförklaring. Ingen korporation, ingen person 
kan utöva någon makt, som icke uttryckligen är härledd från detta. Alla 
medborgare hava rätt att personligen eller genom sina representanter med
verka vid lagens tillkomst.” Samhällets mål förklarades vara bevarandet av 
människans naturliga rättigheter, till vilka räknades frihet, äganderätt, säker
het och rätt att göra motstånd mot förtryck”. Det napoleonska väldet innebar 
visserligen i realiteten demokratiens fullständiga avskaffande, men dess j 
ursprung förklarades vara det suveräna folkets vilja, uttryckt genom folk
omröstningar 1800 och 1804. Författningen av år 1804 stadgade, att ”republi
kens styrelse är anförtrodd åt en kejsare”. I en rad av fransmännen erövrade 
länder, såsom Belgien, Nederländerna, Schweiz och vissa delar av Tyskland 
och Italien infördes under korta tider ett formellt demokratiskt eller i varje 
fall representativt styrelsesätt. — I några utanför det franska väldet stående 
stater, såsom Sverige och Norge, genomfördes författningspolitiska nydaningar, 
som buro tydliga spår framför allt av Montesquieus teorier.

I reaktion mot den franska revolutionens idéer uppstodo en rad, iörsök att 
ideologiskt motivera de traditionella maktförhållandena. Den naturrättsliga 
doktrinen förkastades som ohistorisk, dess postulat om naturliga rättigheter 
såsom godtyckliga rationaliseringar. De äldre formerna av naturrätt försvunno 
efter hand ur den författningspolitiska diskussionen. Särskilt den s. k. histo^ 
riska skolans representanter, såsom engelsmannen Burke och tysken Savigny,V 
betonade värdet eller nödvändigheten av en organisk utveckling; folket för
klarades vara summan av alla generationer och man var benägen att i de 
faktiskt härskande se representanterna för den verkliga folkviljan. Vissa för
fattare, såsom de jd a is tre , hävdade en teokratisk statsuppfattning och ivrade 
för en under påvens kontroll stående absolutism.

Ungefär samtidigt utbildades i England, likaledes under avståndstagande 
från den tidigare naturrätten, en på den utilitaristiska läran grundad motive
ring för den representativa demokratien. Genom att alla fingo inflytande pa 
statsstyrelsen skulle, ansåg man, alla få samma möjlighet att få sina önsk
ningar tillfredsställda; härigenom skulle alltså ett maximum av folklycka
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skapas. Genom överläggningarna inom parlamentet skulle det bli möjligt att 
fastställa det allmänna bästa; i parlamentet mötas idéerna, skriver Bentbam, 
vid idéernas kontakt uppstår klarhet. Bakom denna tro lågo liberala före
ställningar om en naturlig harmoni i de mänskliga intressena och om m öjlig
heten att genom rationella resonemang komma fram till absolut riktiga 
resultat, vilka skulle kunna godkännas av alla.

I statslivet brot under förra hälften av 1800-talet, icke demokratien, men 
väl det representativa systemet, allmänt igenom; 1830 och 1848 års franska 
revolutioner verkade, liksom revolutionen 1789, befruktande på utvecklingen 
i andra länder. Bärare av reformkraven var framför allt den burgna och 
bildade medelklassen, för vilken representationen var ett medel att vinna den 
politiska makt, som traditionellt tillkom de till monarken och statsorganisa- 
tionen närmast anknutna folkgrupperna, adeln och den till stor del ur denna 
rekryterade byråkratien. De s. k. konstitutionella statsskick, som utbildades, 
voro kompromisser mellan de extrema idéerna; Montesquieus maktfördelnings- 
lära tjänade i stor utsträckning till mönster. I regel ställdes vid sidan av 
monarken en representation på två kamrar, av vilka den ena byggdes på 
arvsrätt eller i varje fall var starkt aristokratiskt färgad, under det att den 
andra valdes av de besuttna klasserna. I vissa stater, såsom Frankrike, Belgien, 
Nederländerna och Italien (Sardinien) förelågo ansatser till ett parlam enta
riskt system, varvid den ”folkvalda” kammaren tillkämpade sig ett över
vägande inflytande på regeringsbildningen. I England fick parlamentarismen 
allt fastare konventioner, särskilt sedan 1831 en utvidgning av rösträtten 
genomförts. Efter 1848 års revolution blev rösträtten i Frankrike allmän; 
demokratien ersattes likväl redan 1852 av ett nytt napoleonskt, på ett plebiscit 
grundat kejsardöme.

De konstitutionella mellanformerna motiverades på skilda sätt. I England 
och Frankrike är en borgerligt liberal strömning förhärskande; representa
tionens ställning hävdas energiskt, men samtidigt betonas behovet av kon
trollerande krafter, ’vikter och motvikter"’, och olämpligheten av att ge den 
stora massan, utan egendom och kunskaper, makt över staten. Kravet på skydd 
för "de högre minoriteterna , d. v. s. de bildade och besuttna, är ett ledmotiv 
i argumentationen. I de fyska länderna blev, sedan den liberala reform
rörelsen efter 1848 försvagats, den av Stahl representerade konstitutionella 
riktningen ledande; det representativa systemet erkändes, men monarken fram 
ställdes såsom det högsta statsorganet, med en oberoende ställning gentemot 
parlamentet.

Omkring 1870 gjorde den demokratiska principen betydande landvinningar. 
Efter en ny revolution blev Frankrike 1875 en parlamentarisk republik med 
allm än och lika rösträtt; den nya regimen blev i motsats till den första och 
den andra republiken beståndande och Frankrike blev alltså den första av
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Europas större stater, som mera definitivt accepterade demokratien. I det 1871 
bildade tyska riket infördes allmän rösträtt vid val till riksdagen; monarken 
och de högre folkklasserna, som behärskade de tyska delstaterna, bevarade 
likväl ett bestämmande inflytande. I England blev 1867 rösträtten ytterligare 
utsträckt, ehuru den icke på långt när fick samma allmänna karaktär som 
i de nya franska och tyska statsskicken. I Schweiz fulländades demokrati- 
seringsprocessen genom 1874 års författning; de här införda bestämmelserna 
om folkomröstning ha sedermera efterbildats i andra stater. Vid ungefär 
samma tid åvägabragtes i Österrike-Ungern, Italien, Spanien, Sverige och 
Danmark konstitutionella nybildningar, som, utan att innebära en genom
gående demokratisering, ökade möjligheterna till folkligt inflytande på stats- 
styrelsen.

Beträffande den betydelse, som ordet demokrati efter hand erhållit, kräves 
i detta sammanhang ett par kompletterande anmärkningar.

Demokrati är ”den form av statsstyrelse, i vilken statsmakten legalt tillhör 
medlemmarna av samhället som ett helt, icke någon eller några särskilda 
kl asser. Detta innebär, i samhällen, där frågor avgöras genom omröstning, att 
majoriteten har att bestämma, eftersom ingen annan metod har utfunnits för 
att på fredlig legal väg fastställa vad som skall anses vara samfundets vilja, 
då enhällighet icke föreligger” (Bryce). Den moderna demokratien är i huvud
sak — och måste vara —  representativ, d. v. s. medborgarna välja en repre
sentation, som antages vara utrustad med en av hela folket meddelad full
makt att handla. Vid sidan av representationen, som i princip har att fatta 
beslut av mera allmän och permanent karaktär (finansbeslut och lagar), står 
alltid ett exekutivt organ, en regering, som ställer förslag, leder förvaltningen 
och avgör löpande ärenden. Genomförd demokrati anses föreligga, då denna 
regering, vare sig den består av en eller flera medlemmar, väljes av folket eller 
av representationen eller då dess sammansätthing faktiskt beror av representa
tionen; i sistnämnda fall talar man om ett parlamentariskt system. En för
ening av monarki och demokrati är för handen, då visserligen den exekutiva 
makten rättsligen tillhör en konung men denne i realiteten överlåter utövandet 
av denna makt till en parlamentarisk regering. De faktiskt främsta stats
organen ha alltså, direkt eller indirekt, sitt ursprung i folkval. Den repre
sentativa demokratien kan vara förenad med vissa former av direkt folk
styrelse, d. v. s. rätt för valmännen att under bestämda förhållanden avgöra 
ärenden genom folkomröstning; då folkomröstningsinstitutet har mera be
tydande plats i statsskicket användes stundom beteckningen halvrepresentativ 
demokrati.

I valmännens fria viljeyttringar såsom bestämmande för statsstyrelsen 
ligger demokratiens kärna. Till ett demokratiskt system höra alltså bestäm-
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melser, som garantera en betydande medborgerlig frihet på de områden, som 
beröra det politiska handlandet. Yttrande-, tryck- och församlingsfrihet äro 
förutsättningar för de meningsutbyten och det upplysnings- och propaganda
arbete, som medfölja demokratien, föreningsfrihet är nödvändig för att 
väljarna skola kunna organiseras till politiskt uppträdande. Från samma 
utgångspunkter anses en utbredd folkbildning höra samman med en demo
kratisk ordning. — I enskilda fall möter det svårigheter att avgöra, huruvida 
ett statsskick motsvarar definitionen på demokrati eller ej. I fråga om röst
rätten kan kanske den regeln uppställas, att i en demokrati ingen större social 
grupp får vara utestängd och att inga gradationer, som ge vissa samhälls
grupper större inflytande än andra, få förekomma; enligt vanligt språkbruk 
anses däremot rösträtt för kvinnor icke vara ovillkorligt förbunden med 
begreppet demokrati. En viss regelmässighet i fråga om de folkliga opinions
yttringarna kräves; val på obestämd tid eller för en mycket lång tidrymd 
tillfredsställa icke det demokratiska kravet på en mera ordnad och intim 
förbindelse mellan folket och de styrande. Statsmaktens överlåtande genom 
folkval åt en enda person eller ett fåtal personer motsvarar knappast den
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vanliga föreställningen om demokrati; representationen måste vara så stor, att 
inom densamma skilda opinioner kunna bli företrädda. Bestämmelser, som 
begränsa majoritetens möjlighet att omedelbart genomföra sin vilja, såsom 
särskilda stadganden om författningsändring eller rätt för en icke demokratisk 
församling, t. ex. en övre kammare eller en domstol, att öva inflytande på 
lagstiftningsarbetet, framstå endast till en viss grad såsom oförenliga med 
demokratien; här är gränsen flytande. Bakom en formellt fullständig folk
styrelse kan ett faktiskt fåtalsvälde uppstå; även här är en punkt, där klassi
ficeringen stöter på svårigheter.

Den författningspolitiska utvecklingen under årtiondena före världskriget 
kännetecknas av de demokratiska idéernas spridning och deras totala eller 
partiella förverkligande i ett stort antal stater. Vid sidan av den borgerliga, 
liberalt färgade radikalismen framträder lönarbetarklassen, som genom den 
fortskridande industrialiseringen blir allt talrikare och alltmera enhetlig, som 
den drivande kraften i utvecklingsprocessen; i stor utsträckning vinnes denna 
klass för den socialistiska läran, som i statsskickets demokratisering ser en 
första etapp på vägen mot ett samhälle, där egendomsgemenskap råder och 
klassmotsättningarna försvinna. Krav på allmän rösträtt, på avskaffande, demo
kratisering eller försvagande av de representativa organ, som helt domineras 
av de högre klasserna (de övre kamrarna), på parlamentarisering av monarkien 
eller införande av republik stå i skilda länder på dagordningen. Motståndet 
mot dessa krav företrädes av monarkerna, byråkratien, de politiskt och socialt 
härskande klasserna överhuvud; demokratien framstår som liktydig med ett 
brutalt massvälde. under vilket kultur och tradition skola förtvina. Steg för 
steg uppge emellertid de härskande sina privilegier, stundom i skräck för en 
våldsam omstörtning, stundom i förhoppning om en utjämning av de sociala 
motsatserna och ett stärkande av den nationella enhet, som för de kulturellt, 
socialt och ekonomiskt ledande är ett väsentligt värde. Ofta är det sociala 
eller ekonomiska konflikter, som aktualisera de författningspolitiska frågorna; 
demokratiseringen blir en förutsättning för genomdrivande av bestämda 
reformer. 1 England genomfördes en ny betydande rösträttsutvidgning och det 
konservativa överhusets befogenheter begränsades till ett minimum; i Spanien 
och Italien kompletterades parlamentarismen med nära nog allmän rösträtt; 
i de skandinaviska staterna och ett flertal av Europas övriga mindre stater blev 
rösträtten utvidgad och de folkvalda representanternas inflytande på regerings
makten ökades; även utanför Europa, såsom i japan, Kina och de brittiska 
dominions, gjorde demokratien landvinningar, om också stundom mera till 
skenet än i verkligheten. Möjligheter att fullända det demokratiska systemet 
diskuterades i olika länder; proportionellt valsätt, rösträtt för kvinnor, folk
omröstning hörde till de reformer, som på många håll ansågos vara kon-
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sekvenser av demokratien. Av de stora kulturstaterna stod endast Tyskland i 
det hela utanför demokratiseringsprocessen: det monarkiska och aristokratiska 
väldet i delstaterna upprätthölls, kraven på parlamentarisering av rikets styrelse 
avvisades, furstarna och de socialt ledande klasserna bevarade, om också 
under starka påfrestningar, den politiska hegemonien. I Österrike-Ungern var, 
trots rösträttsreformer och ansatser till parlamentarisering, förhållandet lik
artat; särskilt i Ungern var det aristokratiska väldet utpräglat. I Ryssland 
infördes, efter svåra inre strider, ett representativt system, men detta blev 
knappast mer än en mask för självhärskardömet. Inom stormaktsvärlden kon
trasterade sålunda väststaternas demokrati mot det absolutistiska eller konstitu
tionella system, som rådde i de mellan- och östeuropeiska kejsardömena.

De väldiga materiella förändringarna under denna tid — industrialiseringen, 
kommunikationernas och handelns utveckling — gåvo samhällslivet en alltmer 
komplicerad karaktär, ökade den sociala differentieringen och skapade nya 
friktionsmoment i politiken. De liberala principer, som under förra hälften 
av 1800-talet varit grundläggande, trängdes tillbaka av kollektivistiska och 
socialreformatoriska tendenser. Statsverksamheten utsträcktes sålunda till nya 
områden. Av betydelse för partibildningen och den författningspolitiska
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utvecklingen blevo framför allt de frågor, som berörde industriarbetarklassens 
ställning; genom ett system av socialpolitiska åtgärder, som på vissa håll 
betraktades såsom farliga ingrepp i den medborgerliga friheten, på andra som 
ett steg hän emot en eftersträvad socialisering av produktionen, sökte stats
makterna dämpa arbetarnas missnöje och överbygga klassmotsättningarna. 
I allt högre grad kom staten att framstå som skiljedomare mellan stridiga 
sociala intressen; representationen blev en institution, där i fasta partier 
organiserade intressegrupper avslöto kompromisser, som i form av lagar blevo 
statens domslut.

Världskriget bildar epok i västerlandets författningspolitiska utveckling. 
Redan från början såg man på många håll i kriget en kraftmätning mellan 
demokrati och autokrati; den radikala opinionen var benägen att i ententen 
se demokratiens försvarare på grund av att England och Frankrike hörde till 
denna koalition. Då Ryssland slöt separatfred och Förenta staterna ingrepo 
på ententens sida blev denna uppfattning mera utbredd; samtliga huvud
makter på den ena sidan voro demokratier, under det att på den andra stodo 
Tyskland och Österrike-Ungern. Den spridda föreställningen, att dessa båda 
stater jämte Ryssland buro den huvudsakliga skulden till krigsutbrottet, bidrog 
till diskrediterandet av den antidemokratiska åskådningen; demokrati och 
fredsvilja syntes höra samman. Med ententens seger följde demokratiens triumf. 
I Tyskland och Österrike-Ungern ledde nederlagen till revolutioner, genom 
vilka de radikala och pacifistiska riktningarna kommo till makten; Tyskland 
och det nya Österrike blevo parlamentariskt-demokratiska republiker. I fler
talet av de efter kriget bildade nya staterna — såsom Tjeckoslovakien, Polen. 
Estland, Lettland, Litauen och Finland — antogos likaledes strängt demo
kratiska författningar. I andra stater beslötos genomgripande författnings
revisioner: i England, Italien och Belgien förallmänligades rösträtten, i Sverige 
demokratiserades den övre kammaren; Danmark och Holland hade redan 
under kriget stadfäst demokratien. Folkväldets seger personifierades av den 
amerikanske presidenten Woodrow Wilson, som motiverat sitt lands inträde 
i kriget med orden: Världen måste göras trygg åt demokratien." I det
nationernas förhund, som på Wilsons initiativ skapades, sågo många en 
garanti för att världsfreden skulle kunna byggas upp på demokratiens grund. 
I det betänkande, vari vederbörande riksdagsutskott uttalade sig för den 
svenska författningens revision, yttrades bl. a.: ”Världskriget har utmynnat 
i sammanstörtandet av Europas stora militärmonarkier med väsentligen auto
kratiskt styrelsesätt. Folkens stora massor, som önskat fred, ha vänt sig mot 
hela det styrelseskick, vilket de giva skulden för denna katastrof . . . Folken 
fordra att få taga sina öden i egna händer för att trygga freden och för att 
grundlägga ett bättre samhälle för framtidens liv . . . Nu ha världshändelserna 
på nytt talat sitt manande språk och med en kraft som aldrig förr understrukit,
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att blott på klart demokratisk 
grund kan ett livsdugligt sam
hälle byggas i den nya tid, som 
begynner.*’ Den demokratiska 
pacifismen syntes ha utgått 
som segrare ur världskrigets 
eldprov; en ny era av folk
styrelse och folkförsoning före
spåddes av statsmännen.

I inledningen till sitt 1921 
utgivna arbete om den mo
derna demokratien summerar 
den engelske politikern och stats- 
vetenskapsmannen lord Bryce 
resultaten av den författnings- 
politiska utveckling som han 
själv kunnat följa. Numera, för
klarar han, har demokratien 
allmänt accepterats som den 
normala och naturliga styrelse
formen. ”För sjuttio år sedan betraktade Europas bildade klasser massornas 
frammarsch mot makten som ett hot mot ordning och välstånd. Då väckte 
ordet demokrati ovilja och fruktan. Nu innebär det ett beröm. Folkets välde 
välkomnas, upphöjes, dyrkas. De få, som det misshagar eller oroar, erkänna 
sällan sina känslor. Man har nästan upphört att studera dess yttringar, ty 
dessa förefalla nu som ett led i tingens naturliga ordning. Den gamla frågan: 
Vilken är den bästa styrelseformen? är nästan föråldrad, ty intresset har 
koncentrerats till andra punkter.”

Från begynnelsen föll likväl en skugga över folkväldets apoteos. Det ryska 
tsardömet hade på våren 1917 genom revolution ersatts av en regim, som 
bekände sig till demokratiens grundsatser. Men denna regim störtades inom 
kort av ett parti, som, utgående från socialistiska doktriner, upprättade ett 
nytt minoritetsstyre, vars mål förklarades vara att förbereda det kommunis
tiska, på egendomsgemenskap och fri samverkan mellan individerna byggda 
samhället. Teorien om proletariatets diktatur som en nödvändig etapp på 
vägen till socialismen vann understöd inom arbetarklassen i skilda länder: 
överallt bildades kommunistiska partier, som arbetade för en våldsam omvälv
ning och i de demokratiska institutionerna blott sågo medel att undergräva 
demokratien. I regel ställde sig visserligen arbetarmajoriteterna bakom de 
socialdemokratiska partierna, som hoppades på socialismens fredliga seger 
och blevo alltmera benägna att samverka med borgerliga grupper för att

2. — Vår egen tids historia.  I.

DEM ONSTRATION. 
Plakat av Lebedeff.
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successivt förverkliga sina krav, men de välorganiserade, från Moskva dirige
rade kommunistpartierna bildade ett ständigt hot mot den bestående ord
ningen; i en rad stater, såsom Tyskland, Finland och Ungern, gjordes kom
munistiska omstörtningsförsök, som kunde nedslås först efter svåra inbördes 
strider.

Demokratien angreps emellertid snart även från andra håll än det kom
munistiska. I Italien erövrades makten 1922 av det fascistiska partiet, en 
nationalistisk riktning, som växt sig stark i reaktion mot kommunism och 
socialism och erhållit stöd förnämligast hos de borgerliga, konservativa folk
klasserna; detta parti upphävde efter hand de demokratiska formerna och 
försäkrade sig genom ett system av konstitutionella reformer om besittningen 
av makten. Följande år avvecklades parlamentarismen i Spanien genom en 
militärrevolt; representationen hemskickades, de medborgerliga friheterna 
beskuros och en nationell och klerikal regim etablerades. I Polen, Turkiet, 
Litauen och Jugoslavien koncentrerades likaledes makten under extralegala 
former hos en person eller ett parti och den parlamentariska ordningen upp
hävdes eller reviderades. Även i stater, där i princip demokratien bevarades, 
fann man det, främst till följd av ekonomiska och finansiella kriser, nöd
vändigt att under vissa perioder giva regeringarna diktatoriska fullmakter, 
så i Belgien, Frankrike, Tyskland och Österrike; dessa anordningar rubbade 
visserligen endast tillfälligt det ordinarie statsskickets funktionering, men de 
voro tecken på de utomordentliga svårigheter, som en tillämpning av den 
demokratiska principen mötte i kritiska situationer. Redan några år efter 
krigets slut och demokratiens allmänna seger diskuterades överallt '"demo
kratiens kris” ; inom politik och vetenskap framträdde riktningar, som krävde 
parlamentarismens avskaffande eller omgestaltning.

Det framgår redan av det sagda, att striden om statsskicket fått en annan 
karaktär än före världskriget. Tidigare ställdes demokratien i motsatsför
hållande till statsskick, där en ärftlig härskare innehade en betydande själv
ständig maktställning, eller vissa grupper av medborgare på grund av social 
ställning eller förmögenhet gåvos ett starkare inflytande på statsstyrelsen än 
andra folkgrupper; det var mot ett traditionellt fåtalsvälde, som demokratiens 
målsmän kämpade. De på arv, tradition och förmögenhet byggda anspråken 
äro numera föga värderade; ur denna synpunkt kan demokratiens seger 
betecknas som fullständig, dess utgångspunkter som nära nog allmänt erkända. 
De riktningar, som i dag hota folkväldet, söka icke bygga upp de en gång 
raserade positionerna. De samlas kring praktiska arbetsprogram på kort sikt 
eller kring mera allmänna idéer, i första hand jnationella och socialistiska; 
för förverkligandet av de uppställda målen anse de en maktkoncentration, 
eventuellt förenad med minoritetsvälde, nödvändig. Diktaturen har, i stället
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för de monarkiska och aristokratiska statsskicken, blivit demokratiens kon
kurrent.

Det är här nödvändigt att något närmare ingå på begreppet diktatur. Ordet 
härstammar från den romerska republikens statsliv under århundradena före 
Kristi födelse; vid krig och uppror kunde under begränsad tid — högst sex 
månader —  absolut makt överlämnas åt en diktator; denne stod över lagarna, 
men han var skyldig att vid fullmaktsperiodens utgång frånträda sin ställ
ning, varvid det normala rättstillståndet återställdes. Genom diktaturen upp
hävdes alltså statsskicket provisoriskt för att det för framtiden skulle kunna 
bevaras; man åsidosatte rätten för att — på lång sikt — kunna förverkliga 
den. Sedermera har ordet begagnats i skilda betydelser; ofta har man därmed 
helt enkelt avsett förhållandet, att en eller ett fåtal personer erhållit en vare 
sig rent faktisk eller med rättsliga garantier omgärdad maktställning; det 
franska välfärdsutskottets välde 1793, det första napoleonska kejsardömet, det 
engelska kabinettsstyret under vissa perioder ha betecknats som diktaturer. 
Särskilt har det varit vanligt att förbinda diktaturbegreppet med en tillfällig 
maktkoncentration under en demokratisk eller i varje fall representativ 
styrelseform. I mera preciserad modern mening torde man med diktatur kunna 
förstå förhållandet, att statsmakten samlas hos en person eller ett parti, som 
upphäver eller suspenderar den bestående rättsordningen och undertrycker 
oppositionella riktningar för att härigenom bli i stånd att förverkliga bestämda 
syften; diktaturen är alltså alltid ”ett medel att nå ett bestämt mål” (Schmitt). 
Härav följer, att diktaturen även i vår tid kan betecknas som ett i princip 
provisoriskt tillstånd; man utgår från att den skall ersättas av en annan 
definitiv statsform, då de uppgifter, den ställt för sig, blivit lösta. Flera av 
de moderna diktaturerna ha också framträtt med konkreta arbetsprogram på 
kort sikt. I andra fall ha emellertid för diktaturen angivits så allmänna och 
i en så avlägsen framtid realiserbara syften, att det provisoriska draget i 
realiteten blivit utan betydelse. Framför allt är detta fallet i Ryssland och 
Italien. De partier, som här gripit makten, åsyfta omgestaltningar, som under 
alla förhållanden kräva århundraden för sin fullbordan, och som för den 
utomstående betraktaren snarare te sig som eggande utopier än praktiska mål; 
de ha utformat ideologier, som i allt väsentligt kontrastera mot den demo
kratiska. Faktiskt framstå statsformerna i dessa länder som permanenta; en 
ur ett visst parti framgången byråkrati styr staten och successionen säkerställes 
genom självrekrytering.

Under de senaste åren har striden om statsstyrelsen och diskussionen kring 
de författningspolitiska problemen i västerlandets kulturstater fått allt större 
intensitet. I Tyskland har konflikten mellan demokrati- och diktaturprinciperna 
fått en skärpa och klarhet som aldrig tidigare i någon stat. En i första rummet 
nationell riktning, den nationalsocialistiska, eftersträvar i konkurrens med den
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kommunistiska rörelsen diktaturen; båda dessa partier ha vuxit i styrka, under 
det att de mellangrupper, som hålla fast vid demokratien, försvagats. Den 
demokratiska riktningen framstår ännu (hösten 1932) som den officiellt 
härskande, men den har kunnat bevara sitt välde blott genom diktaturens 
vapen; i striden mot sina fiender har den måst provisoriskt anlita de metoder, 
som den i princip bekämpar. Den paradoxala utvecklingen nådde sin kulmen 
vid riksdagsvalen i juli 1932, då kommunister och nationalsocialister till
sammans besatte mer än hälften av parlamentsplatserna, under det att stats- 
styrelsen stannade hos ett antal personer som saknade fast stöd hos något parti. 
För första gången har en folkmajoritet, om också från skilda utgångspunkter, 
fritt tagit ställning mot folkväldet.

Otaliga äro försöken att rationalisera, i generella formler uttrycka, i lag
bundna utvecklingsprocesser insätta de faktiska händelserna. Vetenskapens 
objektiveringsbehov har satts på hårda prov. Ä-ena sidan ser man i diktatur
tendenserna tillfälliga företeelser, resultat enbart av den exceptionella situa
tionen efter världskriget; det påpekas att diktaturprincipen huvudsakligen 
vunnit insteg hos folk med låg bildningsnivå och att demokratien synes någor
lunda säkrad i de stater, som under en längre tid tillämpat dess metoder. 
Ä andra sidan har man velat konstatera en universell reaktion mot demo
kratien eller i varje fall mot de former, i vilka denna hittills uppträtt; särskilt 
parlamentarismen betecknas som en tillfällig rationalistisk förirring i mänsk
lighetens utveckling och behovet av auktoritet och underkastelse, suggestion 
och tro framhäves såsom det väsentliga. För många äro de författnings- 
politiska konflikterna huvudsakligen betingade av striden mellan borgerlig 
och socialistisk åskådning; för andra bottna de väsentligen i motsättningen 
mellan liberal frihetslära och kollektivism, vare sig denna är nationellt eller 
kommunistiskt färgad. Prognoserna överflöda, trots att det alltjämt erkännes 
att den politiska vetenskapen ännu saknar varje möjlighet att formulera 

lagar .
Orsakerna till de nya tendenserna i statslivet kunna endast —  i den mån 

det överhuvud är möjligt att vid denna tidpunkt överblicka dem —  klargöras 
genom undersökningar av den författningspolitiska utvecklingen i de särskilda 
länderna. Vissa bidragande faktorer av mera universell karaktär kunna dock 
antydas. De kriser, som följt på världskriget, och den expansion av stats
verksamheten, som åtminstone till en viss grad nödvändiggjorts av dessa, ha 
ställt utomordentliga krav på statsmaskineriet. Den tungt arbetande parla
mentariska demokratien har icke alltid ur rent teknisk synpunkt kunnat bära 
dessa påfrestningar, den har icke kunnat tillgodose behovet av snabbhet, 
effektivitet och kraft. Även övertygade demokrater ha därför förordat väsent
liga förändringar i demokratiens organisation, framför allt ökad självständig
het för de exekutiva organen; dylika förändringar av provisorisk karaktär
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ha också, som nämnts, genomförts i flera parlamentariska stater. Klass- och 
idémotsatserna ha skärpts under svårigheterna; den gemenskap i fråga om 
vissa grundläggande värdeföreställningar, som demokratien förutsätter, har 
undergrävts; de stridande intressena ha icke velat underkasta sig de kom
promisser, som den demokratiska statens beslut innebära, och sålunda inriktat 
sig på statsmaktens totala erövring. Irrationalistiska strömningar ha inom 
intellektuella kretsar försvagat tron på möjligheten att genom debatter och 
förhandlingar komma till ”förnuftiga” resultat; man har ansett mänsklig
heten vara i behov snarare av livsfrämjande illusioner än av upplysning; 
den utvecklingsoptimism och den förnuftstro, i vilkas hägn demokratien växt 
upp, ha förlorat sin evidens.

Den givna översikten visar, att den tid — det senaste halvseklet — som före
liggande arbete avser, icke framstår som någon avgränsad period i den för- 
fattningspolitiska utvecklingen. Inom denna tid faller den demokratiska 
principens nära nog universella seger men också en utbredd konstitutionell 
kris, vars orsaker och innebörd det ännu icke är möjligt att överblicka. All
mänt omfattade föreställningar rörande personer och händelser under denna 
tid ha endast i ringa mån utbildats. Den nuvarande situationens labilitet 
skärper det principiella kravet på objektivitet, d. v. s. på försiktighet beträf
fande omdömen och slutsatser.

I det följande skola till en början några väsentliga drag i utvecklingen 
och det närvarande läget framställas; det gäller härvid främst dels att belysa 
de former, under vilka demokratien — den mest komplicerade och den under 
perioden dominerande statsformen — arbetar, dels att skildra de ideologiska 
riktningar, som äga mera universell betydelse. I huvuddelen av arbetet givas 
översikter av de enskilda staternas författningspolitiska historia.



D E T  D E M O K R A T I S K A  S Y S T E M E T .

D E N  D E M O K R A T I S K A  I D E O L O G I E N .

De teoretiker, som på 1700-talet banade väg för den moderna demokratien, 
utgingo från en naturrättslig åskådning; föreställningen om ett före samhälls
bildningen existerande, med absolut helgd omgivet system av rättigheter — 
d. v. s. en i grunden övermänsklig rättsordning —  var grundvalen för deras 
argumentation. Sedan början av 1800-talet har den naturrättsliga doktrinen 
alltmera allmänt bestritts; det har betonats, att antagandet av naturliga rättig
heter förutsätter rent metafysiska utgångspunkter. Många av naturrättens 
kritiker ha likväl icke lyckats frigöra sig från dess inflytande; särskilt i , 
politiska resonemang förekomma ständigt uttryckssätt — t. ex. om frihet och I 
jämlikhet såsom absoluta principer —  vilkas naturrättsliga proveniens ä r f 
uppenbar. Ehuru Rousseaus tankegång icke längre accepteras, ha många 
moment i densamma kommit att ingå i demokratiens vokabulär.

1800-talets demokratiska strävanden äro intimt förbundna med liberalismens 
idéer. Med särskild pregnans framställde de engelska utilitaristerna, såsom 
Bentham och John Stuart Mill, demokratien som en konsekvens av vissa 
allmänna postulat för samhällslivet.

Bentham utgår från två förutsättningar: att varje människa söker uppnå 
största möjliga lycka och att det "riktiga” målet för statsstyrelsen är ’̂ största 
möjliga lycka för största möjliga antal". I realiteten söker varje statsstyrelse, 
anser han, att åstadkomma största möjliga lycka för de styrande; i en absolut 
monarki eftersträvar monarken sin egen lycka, i en aristokrati blir det 
härskande fåtalets tillfredsställelse målet o. s. v. Den ideala statsformen upp
står, då identitet föreligger mellan de styrandes och de styrdas intressen; 
detta blir fallet i demokratien, då alla äro delaktiga i statsstyrelsen och då 
denna följaktligen söker att uppnå allas lycka, eller största möjliga lycka 
för största möjliga antal. Enligt den av Bentham skisserade författningen 
skulle den huvudsakliga makten tillkomma en representation, vars medlemmar 
valdes för ett år med allmän, lika och hemlig rösträtt; att representanterna 
komma att arbeta för det allmänna bästa, är enligt hans mening givet, ty 
eljest komma de ej att omväljas.
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Bentham anser sig alltså genom 
en slutledning pä några rader 
kunna utifrån vissa postulat, som 
han anser självklart riktiga, bevisa 
demokratiens överlägsenhet; han 
löser frågan om statsformen som 
ett matematiskt problem. Ehuru 
felen i Benthams tankegång otaliga 
gånger påvisats, framträder den, 
om också i modifierad och mindre 
tillspetsad form, fortfarande i den 
politiska diskussionen.

På de många oriktiga förutsätt
ningar, som i själva verket ligga 
dolda i Benthams primära postulat, 
skola vi ej närmare ingå. Det må 
endast erinras om att lyckan ' tän- 
kes vara en mätbar kvantitet, vars 
maximala spridning kan fastställas 
genom en räkneoperation, och att 

det grundläggande uttrycket ”största möjliga lycka för största möjliga antal” 
är meningslöst även från Benthams utgångspunkt; antingen måste lyckan eller 
ock det antal personer, som skall åtnjuta den, fixeras för att det skall bli någon 
mening i talet om lyckofördelningen. Ohållbarheten av den givna motiveringen 
för demokrati torde klart framgå av följande erinringar. Enligt Bentham skulle 
varje människas politiska handlande nödvändigt vara ägnat alt öka hennes 
egen lycka; här förutsättes, dels att människorna vid varje tillfälle skulle 
vara bestämda av viljan att öka sitt "lyckonetto” överhuvud — icke t. ex. 
av önskan att uppnå omedelbar behovstillfredsställelse — dels att de skulle 
veta, på vad sätt en ökning av deras lycka är att vinna. Det är en gränslös 
förnuftstro, som här kommer till uttryck. Men även om dessa förutsättningar 
godtagas, är härmed icke, såsom Bentham anser, bevisat, att alla människor 
skulle eftersträva det som för alla vore lyckligast eller en majoritet 
det för dess medlemmar lyckligaste. Varje människa eftersträvar ju enligt 
Bentham blott sin egen lycka; påståendet, att en grupp av människor skulle 
verka för alla de till gruppen hörandes lycka, är riktigt endast under den 
godtyckliga förutsättningen, att envar skulle ur egoistisk synpunkt kräva 
alldeles samma åtgärder som varje annan gruppmedlem. Här är det före
ställningen om en genomsnittsmänniska, med vissa standardfordringar på 
lycka och för lyckans uppnående erforderliga åtgärder, som föresvävar 
Bentham.

JEREM Y BENTHAM.
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John Stuart Mill, vars förfatl- 
ningspolitiska inflytande torde ha 
varit väsentligt större än Bent- 
hams, utvecklar i skriften 'Repre
sentative Government ’ en något 
mindre dogmatisk tankegång. Med 
den ideala styrelseformen, skriver 
Mill, menas icke ett system, som 
alltid kan tillämpas, men väl ett 

(system, som "under de omständig
heter, då det kan och bör tillämpas, 
åstadkommer ett maximum av väl
görande verkningar” . Med dessa 
reservationer betecknas den repre
sentativa demokratien som den 
ideala statsformen; att förutsätt
ningarna för dess tillämpning före
ligga i flertalet europeiska stater, 
synes Mill utgå från. Demokratiens 
förtjänst ligger enligt Mill på två 
områden: dels åstadkommer den en god statsstyrelse, dels höjer den folkkarak
tären. I förra hänseendet förklarar Mill, att varje persons intressen äro säkrade 
mot intrång först då personen i fråga själv har möjlighet att försvara dem, 
samt att den allmänna välfärden ökas i förhållande till antalet personliga 
krafter, som arbeta för att främja den” ; på denna punkt synes Mills upp
fattning föga skilja sig från Benthams, ehuru han uttrycker sig vida för
siktigare. Ur folkuppfostringssynpunkt anser Mill demokratiens överlägsenhet 
över andra styrelseformer vara än mera påtaglig; rätten att inverka på stats- 
styrelsen skall, anser han, skapa en aktiv medborgaranda och en utbredd 
social och politisk bildning. I huvudsak tillämpar Mill här en föga stringent 
men ytterst vanlig bevisföring: medborgarna skola få andel i statsstyrelsen 
för att härigenom tvingas att skaffa sig de kvalifikationer, som fordras för 
maktens utövning.

Till den principiella motiveringen för demokratien sluter sig hos liberalis
mens teoretiker förhärligandet av det representativa systemet såsom demo
kratiens enda möjliga arbetsform. Såsom det essentiella i detta system fram- 
hålles möjligheten att ställa framkomna förslag under belysning av offentlig 
diskussion, att konfrontera skilda meningar och väga deras inbördes värde, 
att i besluten sammanföra och syntetiskt utforma divergerande uppfattningar. 
Under den offentliga diskussionen skall den allmänna opinionen renas och 
utmejslas; man skall komma fram till objektivt riktiga och för alla acceptabla

JOHN STUART MILL.
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resultat. Så uttalar Guizot, att det gäller att söka ”sanningen, förnuftet, rätt
visan” och att detta bäst sker under det representativa systemet: ” 1 ) genom 
diskussionen, som tvingar statsmakterna att i samverkan söka sanningen; 
2 ) genom publiciteten, som ställer de organ, som äro sysselsatta med detta 
sökande, under medborgarnas ögon; 3) genom pressfriheten, som eggar med
borgarna själva att söka sanningen och att meddela den till statsmakterna. 
Än klarare uttrycker sig Bentbam i en redan refererad sats: ” 1 parlamentet 
mötas idéerna, deras kontakt slår gnistor, och klarhet uppstår."

Denna liberalt demokratiska ideologi uppbars av en stark upplysnings- eller 
förnuftstro och av en häremot svarande tro på en naturlig harmoni i de 
mänskliga intressena. Man föreställde sig, att en ” riktig” eller ”sann” lös
ning fanns i alla frågor och att insikt om ”sanningen” kunde vinnas genom 
fri konkurrens mellan skilda uppfattningar. Den sanna lösningen tänktes vara 
av natur att tillfredsställa den harmoniska helhet, som folket eller samhället 
ansågs utgöra. Denna uppfattning stod i nära samband med den liberala 
samhällsdoktrinen överhuvud; staten skulle icke eller endast i ringa mån 
ingripa i det ekonomiska livet; starka sociala och ekonomiska motsättningar 
inom representationen förutsågos ej.

A priori är man kanske benägen att antaga, att nutidens politiska veten
skap icke skulle taga ställning till frågan om statsformernas inbördes värde. 
En relativistisk inställning är modern; det är vanligt att förklara, att ett visst 
omdöme endast kan fällas, om de och de godtyckliga förutsättningarna 
accepteras, om de och de förhållandena föreligga o. s. v. Även inom statsveten
skapen torde detta kunna sägas vara regel; det betonas t. ex. att ingen stats
form i och för sig är den bästa, att en statsforms värde måste bedömas dels 
utifrån angivna, i grunden subjektiva utgångspunkter, dels med hänsyn till 
tid och rum. I praktiken hindrar detta likväl ej, att tämligen reservationsfria 
rationaliseringar av politiska åskådningar givas; det relativistiska kravet 
tillfredsställes med några allmänna fraser, som ofta synas ha tillkommit mera 
av anständighetsskäl än på grund av verklig förståelse. Frapperande är också, 
hur författare, vilkas skarpsinne är utomordentligt, då ur politisk synpunkt 
perifera frågor behandlas, låta sig nöja med svaga grunder, när den allmänna 
åskådningen influerar. Dessa anmärkningar måste förutskickas de referat, som 
i det följande givas av några representativa vetenskapsmäns motiveringar för 
demokratien.

Av särskilt intresse är den motivering, som Kelsen givit i sin skrift ”Vom 
Wesen und Wert der Demokratie” (1929), dels på grund av författarens 
auktoritativa ställning i modern statsvetenskap, dels emedan själva utgångs
punkten för hans positiva ställningstagande är en filosofisk relativism.

Kelsen lämnar till en början en framställning av demokratien såsom idé 
och realitet. En av utgångspunkterna för demokratiens ideologi är frihets-
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begreppet. Om en social tvångsord- 
ning, en stat, finnes och skall be
varas, måste befallningar, som all
tid innebära ett mått av frihets- 
begränsning, givas medborgarna.
Om majoriteten står bakom, alltså 
önskar dessa befallningar, blir den 
tvungna, som ett tryck befunna 
frihetsbegränsningen så liten som 
möjligt; ”endast tanken att så 
många människor som möjligt — 
om också icke alla — äro fria, 
d. v. s. att så få människor som 
möjligt med sin vilja stå i motsätt
ning till den sociala ordningens 
allmänna vilja” kan tjäna till grund 
för majoritetsprincipen. Jämlikhets
tanken är även en av demokratiens 
grundhypoteser; dess betydelse lig
ger innesluten i det förda resone
manget om frihetsbegreppet, ty detta utgår från att ”rätten” till frihet är 
lika för alla. I realiteten har den representativa demokratien enligt Kelsen 
blivit ett medel att genom kompromisser fredligt lösa sociala intressekon
flikter. På tal om motsättningen mellan över- och underklass i det moderna 
samhället yttrar han: ”Om det överhuvud finnes en form, som ger möjlighet 
att utjämna denna motsättning . . .  i stället för att leda till katastrof genom 
en våldsam omstörtning, så är denna form den parlamentariska demokratien, 
vars ideologi visserligen bygger på den i den samhälleliga verkligheten aldrig 
uppnåeliga friheten, men vars realitet är freden.”

I kapitlet "Demokrati och världsåskådning” avges en personlig deklaration 
för demokrati. Demokratien är, betonar Kelsen, endast en form för stats
verksamheten: Viktigare är innehållet i denna: hur skall staten regeras? Denna 
fråga kan icke hesvaras med en hänvisning till att genom folkmajoritetens 
vilja ”det riktiga, bästa” innehållet i statsordningen uppstår; att tro att 
folket alltid har rätt vore lika absurt som att tro på kungadömet av guds 
nåde. Situationen vore därför hopplös för demokratien, om man utginge från 
antagandet, "att visshet om absolut sanning, insikt i absoluta värden är 
möjlig” . Ty inför en dylik absolut insikt hade folket endast att lyda. Just 
på denna punkt sätter emellertid, anser Kelsen, det verkliga försvaret för 
demokratien in. ”Tron på absolut sanning och absoluta värden skapar förut
sättningen för en metafysisk och i synnerhet religiöst-mystisk världsåskåd

H A N S KELSEN.
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ning. Men förnekandet av denna förutsättning, uppfattningen, att endast 
relativa sanningar, endast relativa värden äro uppnåeliga för den mänskliga 
insikten och att alltså varje sanning och varje värde . . . när som helst måste 
träda tillbaka och lämna plats för andra, för till kriticismens och positivis- 
mens världsåskådning . . . Den som anser, att absolut sanning och absoluta 
värden icke kunna nås av mänsklig insikt, måste hålla icke blott sin egen, 
utan också en annans motsatta mening för åtminstone möjlig. Därför är 
relativisme.n_den världsåskådning, som den demokratiska tankegången förut- 
säTTéri” ̂ 5 e n  demokratiska politiken är en kompromisspolitik, och detta 
överensstämmer med den strävan till utjämning, som ligger i relativismens 
natur. "Den, som blott stödjer sig på jordisk sanning", slutar Kelsen sin 
motivering, "den som låter endast mänsklig insikt bestämma de sociala målen, 
kan knappast rättfärdiga det för deras förverkligande oundgängliga tvånget 
annat än genom samtycke åtminstone från flertalet av dem, som tvångs- 
ordningen skall tjäna till nytta. Och denna tvångsordning måste vara så 
beskaffad, att också minoriteten, eftersom den icke har absolut orätt, icke är 
absolut rättslös utan när som helst själv kan bli majoritet.” Relativismen är 
sålunda enligt Kelsen ”den egentliga kärnan" i det demokratiska systemet; 
att han själv är anhängare av demokratien, förklarar han uteslutande bero 
på de grunder, som i sina huvuddrag refererats. ^

Kelsen har alltså från relativismen kommit fram till en absolut sanning i 
fråga om statsformen. Glidningarna i hans resonemang torde vara tämligen 
uppenbara; här skall blott den mest avgörande påpekas. Kelsen skiljer —  vi 
bortse här från uttryckens oklarhet —7 på "absoluta” och "relativa sanningar 
(resp. värden). Den, som anser sig besitta den absoluta sanningen, är —  såsom 
uttryckligen betonas -— berättigad att söka realisera den med andra än demo
kratiska medel. Till den absolut troende, den metafysiskt infekterade, talar 
emellertid Kelsen icke. Den upplyste, relativisten, kan, anser Kelsen, ej mot
sätta sig flertalets vilja, ty han är icke säker på sin egen åsikts absoluta 
riktighet. Häremot kan invändas, att en fast — i denna mening absolut — 
övertygelse om hur en stat bör styras eller hur en viss fråga bör avgöras 
tydligen kan föreligga, utan att någon ’ absolut* sanning i Kelsens mening 
förutsättes; ett postulat om "den allmänna välfärden” eller vilken som helst 
liknande utgångspunkt kan framstå som tillräcklig. Det kan också, i bättre 
anslutning till Kelsens ordval, frågas: varför skulle icke även en ‘"relativ" 
åsikt kunna hävdas med andra än demokratiska medel. Härpå ger Kelsen 
alls intet svar, ty han förutsätter i grunden vad som skulle bevisas; han håller 
det för självklart, att varje relativist, liksom han själv, i övertygandet och 
röstsedeln ser de enda legitima medlen till politisk maktutövning. Kelsen, 
som ofta avslöjat politiska värderingar hos andra vetenskapsmän, har här sökt 
rationalisera en pacifistisk, antirevolutionär, liberal eller reformsocialistisk

i
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JAM ES BRYCE.

inställning. För honom leder relativismen till demokratien, fredens styrelse
form; fascismen har från samma utgångspunkt kommit till motsatta resultat.

Bryce refererar i ”Modern democracies” de argument, som enligt hans 
mening äro av den största betydelsen för ”reflekterande sinnen i vår tid’ . 
Han synes acceptera även den uppfattningen om majoritetens visdom, som 
Kelsen betecknar som absurd. ”Två människor” , skriver han, ”kunna pre- 
sumeras vara bättre i stånd än en människa att bedöma vad som ökar den 
allmänna välfärden. Tre människor äro ännu klokare o. s. v.” Ju större del 
av ett samhälles medborgare, som kunna giva uttryck åt sina åsikter, desto 
mera sannolikt är det därför, att det avgörande, man kommer till, skall vara 
”riktigt” . I sammanfattningen säges, att demokratien bäst tillgodoser stats- 
styrelsens båda viktigaste m å l: rättvisa och lycka. Rättvisa, eftersom
ingen människa eller klass eller grupp blir stark nog för att göra andra 
orätt; lycka, emedan varje människa bäst är i stånd att bedöma vad som 
är till hennes eget bästa och (i demokratien) får möjlighet att arbeta 
härför.” Laski. den mest kände av Englands yngre statsvetenskapsmän, 
förklarar (”An introduction to politics” ; jfr "A grammar of polit ics’) 
att demokratien måste antagas vara den bästa statsformen, ”eftersom den 
historiska erfarenheten visar, att uteslutandet av någon grupp av människor
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från makten förr eller senare leder till dess uteslutande från maktens 
fördelar. Statens vilja dirigeras alltid av styrelsen med hänsyn till önsk
ningarna hos dem, som styrelsen är beroende av för uppehållandet av sin 
auktoritet. Att göra den krets, av vilken styrelsen är beroende, kongruent 
med kretsen av medborgare, är därför att skapa största möjliga förutsättning 
för att totaliteten av önskningar skall beaktas . . . Ingen politisk filosofi kan 
på allvar göra anspråk på att tillfredsställa individens krav med mindre den 
grundas på ett erkännande, att medborgarna äro lika berättigade att få sina 
önskningar tillfredsställda. Och den enda form, under vilken dessa önskningar 
kunna med ständigt eftertryck påverka statens vilja är, då statsstyrelsen genom 
författningsbestämmelser är tvungen att taga verklig hänsyn till dem.” Dessa 
båda engelska författares argumentering är tydligen föga skild från den gamla 
utilitaristiska. I stället för ” största möjliga lycka för största möjliga antal” 
talar Laski om tillfredsställandet av en ”totalitet av önskningar” ; större klar
het vinnes icke härmed. Av andra uttalanden framgår, att Laski i demokratien 
ser ett medel att uppnå en jämnare egendomsfördelning. På de avgörande 
svårigheter, som den utilitaristiska motiveringen för demokratien medför, ingår 
Laski icke. Bryces uttalande, att demokrati skulle medföra rättvisa "eftersom 
ingen människa eller klass eller grupp blir stark nog för att göra andra 
orätt” , innefattar ett rent cirkelbevis; de beslut, som majoriteten fattar, kunna, 
anser uppenbarligen Bryce, icke medföra en ’orätt” .

Den franske författaren Esmein, som väl är den tredje republikens mest 
representative statsrättsteoretiker, går i sin argumentering för demokratien — 
han använder i detta sammanhang uttrycket den nationella suveräniteten — 
på två skilda linjer. Till en början förklarar han det vara en nästan själv
klar princip, en ” idée de bon sens” , att ”den offentliga makten och styrelsen, 
som utövar denna, icke existera annat än för att främja medborgarnas 
intressen” . Härav följer slutsatsen, ”att det, som kommit till stånd i allas 
intresse, bör omhänderhavas av de intresserade, av den allmänna viljan (la 
volonté générale), av alla medborgare, som äga del i det upprättade samfundet, 
med den inskränkning, som följer av majoritetsprincipen: denna ordning är 
en följd av vars och ens rätt, men den är också det bästa praktiska medlet 
för att garantera en god skötsel av de allmänna intressena '. Ehuru Esmein 
förkastar och omedelbart före de citerade uttalandena skarpt kritiserar 
Rousseaus lära om samhällsfördraget synes hans egen bevisföring vara av 
ungefär samma art; han utgår från att staten tillkommit i allas intresse och 
att därför alla böra deltaga i styrelsen och talar om en allmänvilja, som 
uppstår genom majoritetsbeslut; medborgarna förutsättas t. o. m. äga en 
naturlig rätt gentemot staten. För att stärka sin bevisning undersöker Esmein, 
huruvida det är tänkbart, att suveräniteten ”från början” skulle kunna ligga 
hos en monark eller en viss klass av medborgare. Han kommer till negativt
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resultat, ty han finner de rätts
grunder, som härvid kunna komma
D  "

i fråga (såsom den gudomliga 
”rätten” ) ohållbara. Men själva 
det artificiella suveränitetsbegreppet 
undersökes icke. Med suveränitet 
menas tydligen i detta sammanhang 
en rätt att härska, som på ett mys
tiskt sätt skulle existera vid sidan av 
det faktiska maktinnehavet. Esmein 
har o medvetet influerats av natur - 
rätten och ser i demokratiens genom- 
förande_den positiva rättens accep- 
terande av den naturliga rätten. —
Esmein utvecklar också en annan, 
parallell motivering för demokra
tien. Man kan, säger han, styra 
endast med våld eller samtycke, 
d. v. s. stöd av den allmänna opinio
nen. Det förra är i längden icke 
möjligt. I själva verket tages därför under alla statsformer hänsyn till den 
allmänna opinionen; denna blir den väsentliga reala maktfaktorn i statslivet. 
Om statsskicket ej är demokratiskt, uppstår härvid en motsättning mellan 
det faktiska och det rättsliga läget. ”Att däremot placera den legala suveräni
teten hos den krets, som redan äger den faktiska suveräniteten (d. v. s. folket 
i allmänhet), det är att återställa harmonien, det är att så exakt som möjligt 
överföra det oundvikliga faktiska förhållandet på rätten.” Folket har alltså 
enligt Esmein alltid såväl den ”sanna” eller ”naturliga ’ som den faktiska” 
suveräniteten; endast den ” legala” suveräniteten kan fråntagas det. Skillnaden 
mellan autokrati och demokrati skulle alltså enligt den övertygade demokraten 
Esmein knappast vara mer än en ren formsak!

Stundom söker man genom en konkret undersökning av de faktiska resultat, 
som uppnåtts under olika statsskick, komma fram till ett omdöme rörande 
statsskickens värde; även på detta sätt har man sökt uppvisa demokratiens 
överlägsenhet (typisk är framställningen hos Bryce, Modern democracies” ). 
Det bör i detta sammanhang betonas, att denna arbetsmetod icke kan god
tagas. Dels utgår undersökaren ständigt från ett helt system av värdeföreställ
ningar, som icke angivas, än mindre motiveras, och som till stor del te sig 
som tvivelaktiga eller oriktiga för personer med annan politisk åskådning; 
i regel äro de författare, som här komma i fråga, behärskade av en allmänt 
liberal uppfattning —  ingen klass bör förtrycka den andra, medborgarnas

HAROLD LASKI.
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frihet bör vara så stor som möjligt o. s. v. —  vars riktighet de tydligen icke 
ens ifrågasätta. Dels är det icke möjligt att fastställa, i vad mån bestämda 
företeelser i samhällslivet äro resultat av ett visst författningssystem; att klar
göra sociala orsakssammanhang av så invecklad beskaffenhet är överhuvud 
icke tänkbart i vetenskapens nuvarande läge. Värderingar av här antydd art 
bygga i grunden på lösa, politiskt bestämda generaliseringar.

Ofta motiveras demokratien rent pragmatiskt såsom den enda statsordning, 
som på nuvarande utvecklingsstadium fungerar utan större friktion. Man 
påstår varken att demokratien ökar folklyckan eller förverkligar vissa 
’naturliga” principer eller följer av en bestämd filosofisk åskådning, utan 

förklarar helt enkelt, att den i motsats till andra statsformer säkrar en relativ 
samhällsfred. Vad man än må anmärka mot demokratien, skriver Bertrand 
Russell, så har det dock visat sig, att under denna statsform folk inte gärna 
tillgriper öppet våld för att lösa konflikterna. Guglielmo Ferrero utvecklar 
samma tanke: ”Majoritetens vilja bildar den legala myt, som värnar oss mot 
anarkien . . . Våldet kommer att förtjäna, vad den enda vidskepelse, som 
återstår oss, förlorar.” De demokratiska anhängarna av den tyska integrations- 
teorien —  varom mera i annat sammanhang — se i demokratien framför allt 
en möjlighet till samhällelig integration; deras mening kan sägas vara, att 
folkets solidaritet med staten, dess benägenhet att lyda statens befallningar 
stärkes genom känslan av delaktighet i statsviljan. Det vore oriktigt att avvisa 
uttalanden av denna art som cirkelbevis: demokratien är bra därför att folket 
vill ha demokrati. De utgå från det faktiska förhållandet, att under 1800-talet 
striden om styrelsesättet lett till ständiga samhälleliga slitningar; de från 
legal delaktighet i statsmakten utestängda ha framtvingat demokratiseringen; 
med dennas genomförande hoppas man på avspänning. I den mån lugn i ett 
samhälle framstår som ett värde, har denna uppfattning synts rimlig. Även 
denna anspråkslösa motivering för demokratien har emellertid under senare 
år förlorat sin evidens; det behöver blott hänvisas till Tyskland, där, för 
första gången i historien, en på demokratisk grund vald representation upp
visar en mot demokratien fientlig majoritet.

Avslutningsvis bör betonas, att ordet demokrati erhållit en utomordentlig 
auktoritet. Intet annat begrepp torde i nutidens politiska diskussion äga en 
så stark värdebetoning. Det förnämsta beviset härför är, som i annat samman
hang skall visas, att det demokratiska statsskickets motståndare sökt legitima
tion i det begrepp, vars realitet de bekämpa; demokratien har upphävts i 
” demokratiens” namn.
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D E M O K R A T I E N S  F O R M E R .1

I den moderna representativa demokratien är den politiska makten fördelad 
mellan tre statsorgan: exekutiven, representationen och väljarkåren. Exe
kutiven, det enda permanent funktionerande av dessa organ, företräder staten 
utåt och handhar löpande ärenden; representationen fastställer rättsregler av 
mera allmän och varaktig art; väljarkåren utser periodiskt representation och 
har därjämte stundom rätt att genom folkomröstning avgöra vissa frågor. 
Reglerna rörande dessa organ och deras förhållande till varandra bestämma 
de enskilda staternas författningspolitiska karaktär.

Bestämmelserna rörande statsstyrelsen äro i regel sammanförda i en skriven 
författning, som anses ha en högre rättslig dignitet än vanliga lagar. Av 
nutidens demokratier saknarjendast England .e.n dvlik författning; här ha de 
konstitutionella grundsatserna till stor del utbildats genom sedvana och dom- 
stolspraxis, och endast vissa hithörande frågor ha reglerats i särskilda för- 
fattningslagar. I det stora flertalet länder är grundlagens särställning markerad 
därigenom, att speciella villkor uppställas för grundlagsändring; så fordras 
exempelvis upprepade beslut av representationen, eventuellt fattade med 
kvalificerad majoritet, eller valmännens direkta medverkan genom allmän 
folkomröstning. Att författningen omgives med garantier har motiverats på 
olika sätt: man har tänkt sig, att grundlagen innebure eller i varje fall borde 
likställas med, ett grundläggande samhällsfördrag och man har i densamma 
velat se ett uttryck för en över de skiftande generationerna höjd folkvilja. 
Genom den särskilda proceduren för författningsändring blir grundlagen ett 
konservativt moment i demokratien.

I många författningar stadgas begränsningar för statens verksamhet; fram
för allt meddelas bestämmelser rörande medborgarnas rättsställning, främst 
åsyftande att giva säkerhet mot intrång i den personliga friheten på vissa 
områden. Rättighetsförklaringarna i de nordamerikanska författningarna —  
såväl i unionen som i delstaterna — och i de franska revolutionsförfatt- 
ningarna ha på denna punkt tjänat som förebilder för senare konstitutionell 
utveckling; i flera moderna statsskick, såsom det tyska och de baltiska 
ländernas, har ett helt system av dylika rättighetsgarantier fått konstitutionell 
sanktion. Främst märkas ur författningspolitisk synpunkt stadganden om 
religionsfrihet och om yttrande-, tryck-, förenings- och församlingsfrihet; 
regler, som avse att skydda äganderätten, äro också vanliga, även om de

1 Detta kapitel har huvudsakligen till syfte att giva den icke statsvetenskapligt hildade 
en orientering i systematiska och terminologiska frågor. En mera utförlig komparativ 
framställning av det demokratiska systemet har icke ansetts behövlig; fram ställningen av 
de skilda staternas författningspolitik torde härutinnan giva tillräcklig vägledning.

3. — Vår egen tids historia. I.
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numera icke givas samma absoluta karaktär som i äldre rättighetsförklaringar. 
Ofta är det en naturrättsligt färgad liberal statsuppfattning, som kommit till 
uttryck i garantier av denna art; medborgarna ha ansetts äga ”rätt” till fritt 
handlande inom bestämda gränser och denna rätt har man velat stadfästa i 
grundlagen. På detta sätt blir författningen icke blott en ram för statsstyrelsen, 
utan tillika ett värn mot statsingripanden: dess betydelse som konservativ
garanti förstärkes. Av vikt bli dylika bestämmelser väsentligen i stater, där 
domstolarna tillerkännas befogenhet att betrakta i laga ordning beslutade, 
men mot grundlagen stridande bestämmelser såsom ogiltiga; denna judiciella 
prövningsrätt har särskilt i Amerikas iören t a stater tryckt sin prägel på den 
författningspolitiska utvecklingen.

I fråga om kompetensfördelningen mellan exekutiv och representation före
ligger en viss likformighet. Exekutiven är den statliga förvaltningens chef 
och företräder staten utåt; i flertalet demokratier ha likväl under senare tid 
utrikespolitiska avgöranden av större vikt införts under representationens 
kompetenssfär. Det väsentliga området för legislaturens vaksamhet är lag
stiftningen; som en gren av denna betraktas i flertalet stater beslut i beskatt
nings- och anslagsfrågor.

Beträffande befogenheten att meddela rättsregler — bindande föreskrifter 
rörande statsmyndigheternas och de enskildas handlande — göres i nästan alla 
demokratier en skillnad mellan lagar och förordningar. Lagstiftningsmakten 
tillkommer, som nämnt, representationen, eller representationen och exekutiveni 
i förening —  vi kunna i detta sammanhang bortse från folkomröstningen 
såsom led i lagstiftningsproceduren; rätt att besluta förordningar har där
emot statschefen-exekutiven ensam. De efter hand utbildade lag- och förord- 
ningsbegreppen är det icke möjligt att generellt oeh klart avgränsa. I gängse 
definitioner förklaras ofta, att mera betydelsefulla och generella normer, 
särskilt normer som ingripa i de enskildas rättsförhållanden, skola givas i 
form av lag, medan förordningsrätten säges omfatta endast rättsregler av mera 
sekundär natur, såsom detaljföreskrifter. Dylika försök att ge begreppen en 
fast och generell materiell innebörd äro likväl av mycket begränsad praktisk 
betydelse. Faktiskt dras gränsen mellan lag och förordning helt olika i skilda 
stater; på vissa håll. såsom i Frankrike, ge lagarna endast mera principiella 
regler, på andra åter reglera de vederbörande rättsområden i detalj. Det 
väsentliga är att fasthålla, att i princip förordningen är underordnad lagen; 
förordningarna skola komplettera de i lagen givna föreskrifterna och få ej 
strida mot lagarna eller gå utanför den ram dessa uppdraga. Undantag finnas 
likväl från denna regel. Sålunda stadgas ofta om en s. k. självständig för- 
ordningsrätt för exekutiven. Vanligt är att detta organ bemyndigas att fritt 
reglera vissa rättsområden, t. ex. förvaltningen i inskränkt mening. Likaledes 
bestämmer stundom författningen, att under utomordentliga förhållanden,
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exempelvis krig, exekutiven äger att överskrida sin normala förordnings- 
kompetens och meddela lag- eller till och med författningsändrande förord
ningar; denna art av förordningsrätt betecknas som nödförordningsrätt. Det 
förekommer också, att i speciella fall förordningsrätten genom en s. k. kon
stitutionell fullmaktslag utsträckes i av författningen icke förutsedd ordning; 
det lagstiftande organet befullmäktigar exekutiven att handla i dess ställe. 
Dylika lagar, innefattande nära nog diktatoriska befogenheter för exekutiven, 
ha framför allt befunnits nödvändiga under världskriget och de på kriget 
följande kriserna, då behovet av snabbt och effektivt statligt handlande 
stegrats.

Med hänsyn till legitimationen av den person eller grupp av personer, som 
statsrättsligt innehar den exekutiva makten, skiljes mellan monarki och 
republik,;—denna uppdelning, som tidigare var dominerande, är numera, då 
genom parlamentariseringen monarkierna förvandlats till demokratier, av 
sekundärt intresse. Någon klar gränslinje mellan monarki och republik kan 
knappast uppdragas; en mellanställning intaga bl. a. tidigare skedens s. k. 
valmonarkier. I närvarande författningspolitiska läge kan monarki sägas 
innebära, att statschefen legitimeras genom arv, under det att republikens 
exekutivorgan tillsättes genom val, vare sig det väljande organet är folket, 
representationen eller en för ändamålet konstituerad valkorporation. I regel är 
även i republiken makten anförtrodd åt en enda person, presidenten, men 
den kan också vara överlämnad åt ett av flera likställda personer bestående 
kollegium.

Ur synpunkten av exekutivens ställning är en annan indelning, som utgår 
från förhållandet mellan exekutiv och legislatur, av långt större betydelse; 
de brukliga termerna äro här dualistiska oeh parlamentariska statsskick. Under 
det dualistiska systemet, som är genomfört i Förenta staterna och i flertalet 
sydamerikanska stater, bevarar statschefen-presidenten reell möjlighet att själv
ständigt utöva de befogenheter, som författningen tillerkänt honom; han fram
träder aUtså, enligt maktfördelningsdoktrinen, som ett av representationen 
oberoende organ. I de dualistiska staterna väljes statschefen, vare sig direkt 
eller indirekt, av folket, och kan alltså, likaväl som representationen, stödja 
sig på elektoratets mandat. Parlamentarismen innebär i sin traditionella form, 
att det statsorgan, som rättsligt är bärare av exekutivmakten, i realiteten j  
enlighet med fast p r axis överlämnar utövandet av sina befogenheter till ett 
kcmegiurn, en regering, som är beroende av representationen och handlar i 
samförstånd med denna eller i varje fall icke i strid med dess vilja; ett slags 
fusion av"”den exekutiva och legislativa makten kommer alltså till stånd. Vissa 
statsskick kunna icke utan vidare inpassas i dessa schemata. Så t. ex. betecknas 
ofta det schweiziska systemet, där exekutivmakten såväl formellt som reellt 
handhas av ett av representationen för viss tid utsett kollegium, som en form
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vid sidan av de dualistiska och parlamentariska. Även efterkrigsperiodens för- 
fattningskonstruktioner erbjuda exempel på en liknande ordning (Estland, 
vissa tyska delstater). Naturligast synes vara att även på dessa statsformer 
använda beteckningen parlamentarism, ty det för parlamentarismen essentiella, 
den nära förbindelsen mellan representationen och de exekutiva befogen
heternas faktiska innehavare, är här för handen.

I den typiska traditionella parlamentarismen, som historiskt framvuxit som 
ett medel att ställa den formellt självständiga exekutiven under reellt in
flytande av representationen, väljes emellertid ej regeringen av legislaturen; 
samstämmigheten säkerställes ej genom denna formella garanti. I regel är 
i de stater, varom här är fråga, det parlamentariska systemet icke legalt fast
ställt utan har utbildats genom praxis, så t. ex. i England och Sverige. I vissa 
stater, särskilt de s. k. efterkrigsdemokratierna, givas däremot till parlamen
tarism syftande bestämmelser; sålunda stadgas, att regeringen skall åtnjuta 
representationens förtroende och att den är skyldig att avgå, då detta för
troende vägras. Brist på samstämmighet mellan regering och parlament kan 
konstateras på olika sätt, främst genom att representationen avvisar viktiga 
regeringsförslag eller direkt uttalar misstroende mot regeringen; i flertalet 
parlamentariska stater har parlamentet en möjlighet att i särskilda s. k. dag- 
ordningsbeslut —  i regel fattade efter på en interpellation om regeringens 
politik följande debatter —  taga ställning till regeringsfrågan. I stater med 
tvåkammarsystem har i allmänhet den ena av representationens kamrar, den 
mera demokratiska, exklusivt eller åtminstone övervägande inflytande pä 
regeringsbildningen.

I fråga om graden av viljeöverensstämmelse mellan regeringen och repre
sentationen —  respektive den ena av representationens kamrar — kunna under 
en parlamentarisk regim stora skiljaktigheter föreligga. Den parlamentarism, 
som under 1700- och 1800-talen utbildades i England och som på många 
håll framstått som mönster, innebar i sin klassiska gestaltning, att regeringen 
stöddes av ett tämligen enhetligt majoritetsparti och att därför ett synnerligen 
intimt och friktionsfritt samarbete kunde etableras; regeringen åtnjöt i 
fullaste mening parlamentets, d. v. s. parlamentsinajoritetens förtroende. I fler
talet stater har, särskilt under senare tid, den starka partisplittringen gjort 
denna form av parlamentarism omöjlig. Regeringarna ha ej kunnat framgå 
ur ett enda parti med majoritet i parlamentet utan ha antingen bildats på 
grundval av en koalition av flera partier, vilka tillsammans ägt parlamenta
riskt flertal, eller ock ha de ägt stöd endast inom en minoritet av representa
tionen. I förra fallet kan regeringen anses äga parlamentets förtroende, även 
om förutsättningarna för en orubbad samverkan äro mindre än i den klassiska 
parlamentarismen. I senare fallet åter är viljeöverensstämmelse icke längre 
för handen; regeringen endast tolereras av parlamentsmajoriteten, intill dess



DEMOKRATIENS FORMER 37

en bestämd motsättning aktualiseras. Även under dylik minoritetsparlamen- 
tarism är det likväl på ett tyst eller öppet medgivande från representationens 
sida, som regeringen grundar sin existens. Det kan också förekomma, att det 
i ett visst fall visar sig omöjligt att överhuvud bilda en partiregering och att 
därför en s. k. expeditionsministär — en regering utan parlamentarisk anknyt
ning —- blir lösningen av regeringsproblemet; den parlamentariska principen 
framträder då i sin mest förtunnade form, den innebär allenast, att regerings
bildningen icke får ske i strid med parlamentsflertalets uttryckta vilja.

Regeringens förmåga att göra sig gällande gentemot representationen växlar 
i hög grad med de här nämnda variationerna av parlamentarisk regerings
bildning. Då regeringen tjänstgör som verkställande utskott för ett majoritets
parti, kan den utöva en utomordentligt stark ledning. Med det engelska systemet 
för ögonen brukar man tala om en kabinettsparlamentarism. som utmärkes 

j  därav, att regeringen reglerar representationens arbete och helt dirigerar lag- > 
stiftningsarbetet; den parlamentariska verksamheten består då väsentligen av 
principiellt inriktade debatter, som för de sakliga avgörandena endast i undan
tagsfall bli av betydelse. Då regeringen icke har denna enhetliga karaktär eller 
då den ej äger majoritet inom parlamentet, blir förhållandet ett annat; initia^ 
tiven inom representationen få större betydelse^, regeringsförslagen godkännas 
ej utan ändringar, de parlamentariska utskotten bli viktiga organ, där kom
promisser mellan partierna utformas. För ett system av denna typ användes \ 

\l stundom beteckningen ntskottsparlamentarism.
En motsättning mellan regering och representation behöver icke under 

alla förhållanden resultera i regeringsskifte. I regel har exekutiven rätt att 
upplösa parlamentet och genom anordnande av nyval undersöka, huruvida 
representanternas inställning överensstämmer med de representerades. Upplös- 
ningsrätten innebär ett maktmedel, som i hög grad ökar utsikterna till en 
stark regeringsledning. Då denna rätt legalt saknas eller i praktiken fallit 
ur bruk, är representationens dominerande ställning gentemot den parlamen
tariska regeringen tryggad.

I flertalet demokratier är representationen fördelad på Jvå kamrar. Här, 
som på andra punkter, har det engelska statsskicket tjänat som mönster: den 
ordning, som här på ett tidigt stadium utbildades på grund av tillfälliga för
hållanden, har ansetts förebildlig. Länge var det regel, att liksom i England 
den ena av kamrarna — enligt svenskt språkbruk senaten eller den övre - 
kammaren —  tjänstgjorde som representation för vissa privilegierade sociala 
klasser, vilkas intressen ansågos förtjäna särskilt skydd, under det att med- 
kammaren gavs en mera deprokjTatisk sammansättning. Med demokratiserings- 
processen har följt, att antingen den övre kammarens befogenheter inskränkts \/~ 
i så hög grad, att man i realiteten närmat sig enkammarsystemet (exempel
vis England och Italien), eller ock denna kammare —  likaväl som den nedre
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— ställts på demokratisk bas. I de stater, där för närvarande ett effektivt 
tvåkammarsystem föreligger, äro sålunda skiljaktigheterna kamrarna emellan 
föga utpräglade. I allmänhet har den övre kammaren tillagts en konserve
rande funktion; den förklaras vara ett skydd mot förhastade beslut,"ett meclél 

^för demoEratisk självkontroll o. dyl. Det konserverande syftet vinnes genom 
anordningar av olika art: indirekta val, lång j^alperiod, successiv förnyelse, 
hög rösträtts- och valbarhetsålder. I några federativa stater (Förenta staterna, 
Schweiz} utmärkes de'Trövre kammaren därav, att i densamma varje stat, 
oberoende av folkmängd, har samma representation; kammaren kan alltså 
betraktas som ett organ för de federativa intressena. I många av de stater, där 
kamrarna i princip äro likställda i makt, har utvecklingen givit den nedre 
kammaren, som har mera omedelbar kontakt med folkopinionen och vars 
demokratiska legitimation därför synes starkare, ett övervägande inflytande, 
särskilt i fråga om regeringsbildningen. Endast i ett fåtal demokratier, såsom 
Förenta staterna och Sverige, kan man tala om ett tvåkammarsystem, som 
är byggt på såväl formell som reell likställighet mellan kamrarna.

Beträffande förhållandet mellan folkrepresentanterna och valmännen ha två 
uppfattningar brutit sig: å ena sidan har det ansetts vara den valdes plikt 
att uppträda i enlighet med sina valmäns önskningar och av väljarna givna 
direktiv ha tillerkänts bindande kraft (imperativa mandat), å andra sidan ha 
representanterna förklarats äga rätt och plikt att hävda sin^egen mening, 
oberoende av eventuella vid eller efter valet givna instruktioner. DerTösenare 
uppfattningen har så gott som överallt i princip slagit igenom; många författ
ningar stadga uttryckligen, i likhet med den svenska, att 'riksdagsmännen 
kunna i utövningen av sin befattning icke bindas av andra föreskrifter än 
rikets grundlagar.” Då emellertid representanterna i allt högre grad kommit 
att framstå som ombud för politiska partier med bestämda program, har 
obundenheten, vad viktigare frågor beträffar, blivit cn fiktion. —  I ett fåtal 
stater har rätt stadgats för viss grupp av väljare att under mandatperioden 
påkalla omval; denna revokations- eller återkallelserätt är tydligen ägnad 
att minska representanternas självständighet.

Det primära villkoret för ett demokratiskt valsystem är allmän och lika röst
rätt, d. v. s. i praktiken att rösträtten är utsträckt till alla sociala grupper och 
att varje röstande äger en röst. I detaljer, särskilt i fråga om rösträttsåldern, 
kunna betydande skiljaktigheter föreligga utan att härigenom valordningens 
demokratiska karaktär rubbas. En konsekvens av den demokratiska principen 
anses också vara sekretess vid röstavgivningen, då eljest socialt beroende 
personers frihet vid röstningen lätt blir fiktiv. I regel äro också valen direkta, 
ehuruväl indirekta val i och för sig ej anses oförenliga med demokratien.

Under senare tid har allt starkare hävdats, att den demokratiska principen 
kräver samma konstitutionella rättigheter för kvinnor som för män; särskilt
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de i förvärvsarbetet deltagande kvinnorna ha arbetat för reformer i denna 
riktning. Redan under 1800-talets sista decennium infördes kvinnlig rösträtt 
i vissa amerikanska delstater; i Europa var Finland den första stat, som gav 
kvinnorna politisk rösträtt (19o£i. Den i samband med världskriget stående 
demokratiseringsprocessen medförde i ett flertal stater konstitutionell lik
ställighet för kvinnorna, stundom med vissa mindre betydelsefulla inskränk
ningar. Så infördes kvinnlig rösträtt bl. a. i de nordiska staterna, England, 
Tyskland, Holland och Förenta staterna. För närvarande reservera endast 
ett fåtal demokratier, såsom Fretnkrike, Schweiz och Belgien, rösträtten 
för männen. Frågan om kvinnorösträtt har icke lett till så heta politiska 
strider som frågan om utsträckning av den manliga rösträtten; de sociala 
gruppernas intressen ha icke i avsevärd grad varit engagerade. Erfaren
heten bestyrker det i och för sig naturliga antagandet, att massan av 
kvinnliga väljare röstar som männen av samma sociala klass. Icke helt 
oväsentliga skillnader i avseende på könens politiska ställningstagande ha dock 
kunnat konstateras på några håll, där man genom vissa åtgärder särskiljer de 
manliga och de kvinnliga rösterna. I Tyskland visa uppgifterna från ett stort 
valdistrikt, att kvinnorna i långt större utsträckning än männen rösta på de 
religiöst bestämda partierna, under det att de revolutionära ytterlighets- 
partierna relativt sällan få deras stöd. Liknande uppgifter föreligga även från
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Österrike. Det bör slutligen erinras, att kvinnornas politiska intresse av val- 
I/ deltagandet att döma genomgående varit mindre än männens. I några stater 

liar skillnaden i röstfrekvens varit mycket stark; exempelvis vid andrakammar- 
valen i Sverige 1921-—1928 röstade i genomsnitt 65 % av de manliga väljarna 
mot 52 % av de kvinnliga.

Frågan om valsättet vid val av folkrepresentanter har under senare år varit 
föremål för livlig diskussion i de flesta demokratiska stater. Ännu i slutet av 

/  1800-talet var majoritetsvalsystemet i enmansvalkretsar allmänt rådande, 
f l  regel var vid valet relativ majoritet, d. v. s. större röstetal än någon annan 
kandidats, tillräcklig, men i vissa stater, såsom Frankrike och Tyskland, före
skrevs, att om vid en första valomgång ingen kandidat uppnått absolut 
majoritet, d. v. s. ett flertal av alla vid valet avgivna röster, en andra val
omgång skulle föranstaltas; härigenom blev det möjligt för närstående partier, 
som vid det första valet uppträdde separat, att vid andra omgången etablera 
samverkan. Majoritetsvalsystemet ledde ofta, även då två valomgångar voro 
möjliga, till betydande disproportion mellan partiernas mandatsiffror och 
röstetal i riket som helhet. Det förekom till och med, t. ex. i England, att 
ett parti, som representerade endast en minoritet av valmanskåren, erhöll 
betydande majoritet inom representationen. I stater, där ett flertal inom hela 
riket verksamma partier uppträdde vid valen, blevo konsekvenserna av 
systemet ur demokratisk synpunkt särskilt stötande; ytterlighetspartierna till 
höger och vänster blevo nära nog regelmässigt Tmderrepresenterade” , d. v. s. 
fingo ett i förhållande till det sammanlagda röstetalet i hela riket ringa antal 
mandat. I de flesta demokratier framträdde en rörelse för införande av pro
portionellt valsätt: flera representanter skulle utses i varje valkrets och 
partierna, d. v. s. de om en kandidatlista eller under en partibeteckning upp
trädande grupperna, skulle erhålla det antal mandat, som deras röstetal, i 
förhållande till totalantalet inom kretsen avgivna röster, betingade. 1899 
infördes proportionalism i Belgien; sedermera har detta system, särskilt i 
samband med demokratiseringsprocessen efter världskriget, funnit plats i 
flertalet europeiska stater. England, Frankrike och Förenta staterna ha likväl 
stått fast vid majoritetsvalsystemet. I några stater (Italien, Rumänien, Jugo
slavien) har man under senare år, i syfte att framtvinga bildandet av fasta 
majoritetspartier, experimenterat med ett valsätt, vid vars utformande pro- 
portionalistiska impulser varit av betydelse, men som med fog kan betecknas 
med ordet minoritetsvalsystem: vid mandatfördelningen betraktas hela landet 
som en valkrets såtillvida som det största partiet bland väljarna, även om det 
är i minoritet, men förutsatt att det uppnår en viss minimiprocent av alla 
röster, erhåller ett betydande flertal av alla mandat.

Det representativa systemet har under senare tid i allt flera stater kom
pletterats med ett folkomröstningsinstitut, som ger valmännen rätt att i vissa
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frågor träffa omedelbart avgörande. I fråga om de olika formerna av detta 
institut är till en början att erinra om, att ordet referendum, som i det all
männa språkbruket användes såsom liktydigt med folkomröstning överhuvud, 
i mera egentlig mening innebär en omröstning rörande ett av de ordinarie 
lagstiftningsorganen, d. v. s. i första rummet representationen, fattat beslut. 
Referendum kan vara obligatoriskt — dä författningen föreskriver, att en viss 
grupp av frågor, t. ex. författningsfrågor, alltid skall underställas folkomröst
ning — eller fakultativt, d. v. s. beroende på att i av författningen stadgad 
ordning begäran härom framställes; vanligt är, att ett bestämt antal valmän 
eller en viss del av väljarkåren tillerkännes rätt att kräva omröstning rörande 
av representationen fattade beslut. Vid referendum inskränker sig alltså folkets 
delaktighet i lagstiftningen till möjligheten att förkasta lagbeslut, att förhindra 
rättsförändringar. Folkinitiativet åter innebär rätt för en viss del av val
männen att framlägga ett förslag till beslut och att få detta förelagt folket till 
omröstning; det ger alltså väljarna möjlighet att oberoende av representa
tionen genomdriva rättsförändringar. Med hänsyn till de frågor, i vilka folk
omröstning eller en viss form därav kan äga rum, skiljes framför allt mellan 
författnings- och lagreferenda, respektive författnings- och laginitiativ. Icke 
sällan är författningsreferendum obligatoriskt, lagreferendum fakultativt; i 
flera stater föreligger folkinitiativ i författningsfrågor, men ej beträffande
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lagar. Slutligen talas om decisiv folkomröstning, då omröstningen är av
görande för vederbörande frågas lösning, och om konsultativ omröstning, 
då de ordinarie lagstiftningsorganen äro rättsligt obundna av omröstningens 
resultat. Den förstnämnda formen är den ojämförligt vanligare; rätt för stats
makterna att föranstalta 0111 konsultativa omröstningar har endast i undantags
fall konstitutionellt reglerats, såsom i Sverige genom 1922 års grundlags- 
reform.

Det moderna folkomröstningsinstitutet har, som förut nämnts, sina rötter 
i Schweiz. I vissa av de små schweiziska kantonerna har av gammalt folket 
ägt direkt beslutanderätt. Under 1800-talets förra hälft fick folkomröstnings
institutet ökad betydelse och nya former av detsamma utbildades; 1848 och 
1874 års författningar stadgade om såväl referendum som initiativ jämväl 
i förbundsstaten. I Amerikas förenta stater blev redan under årtiondena efter 
frigörelsen från England vanligt, att författningsrevisioner i delstaterna åväga- 
bragtes genom folkomröstning; författningarna ansågos enligt Rosseaus lära 
som samhällskontrakt, vilka borde slutas under medverkan av samtliga med
borgare. Sedermera, i slutet av 1800- och början av 1900-talet, infördes under 
direkt efterbildning av de schweiziska bestämmelserna nya former av folk
omröstning i ett stort antal delstater. Både i Schweiz och Amerika samverkade 
ideologiska och realpolitiska motiv till folkomröstningens landvinningar; å 
ena sidan såg man i institutet en yttersta konsekvens av demokratien, av folk- 
suveränitetsteorien, å den andra ville man skapa möjligheter att beivra miss
bruk från representationernas sida. Den principiella synpunkten torde ha varit 
avgörande, då folkomröstningsinstitutet fick en framskjuten plats i flera 
europeiska statsskick i samband med demokratiseringen efter världskriget, så 
framför allt i Tyskland och i de baltiska staterna. Under det att i Schweiz 
och i åtskilliga amerikanska delstater folkomröstningen blivit ett normalt led 
i statslivet, har den i efterkrigsdemokratierna varit en ren undantagsföreteelse.

P A R T I V Ä S E N D E T .

På politisk verksamhet inriktade gruppbildningar ha förekommit under alla 
statsformer, men de få under det representativa systemet, och framför allt i det 
genomfört demokratiska statsskicket, en alldeles särskild betydelse: opinio
nerna inom väljarkåren bli genom desamma organiserade och preciserade och 
kunna sålunda omsättas i effektiv politisk handling. Överhuvud kan demo
kratien sägas förutsätta ett partiväsen; utan sammanslutning i större grupper 
kan ”folket” icke uppträda som politisk maktfaktor; partierna bilda nöd
vändiga mellanled mellan de enskilda medborgarna och statsmakten. Demo
kratien är alltid en ”partistat” . Beteckningen politiskt parti reserverar man
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i allmänhet för sådana gruppbildningar, som äga en viss fasthet och permanens 
och som äro direkt verksamma inom representationen vid valen. Vi skola här 
göra några erinringar om klassificeringen av de politiska partierna; någon 
mera ingående undersökning av detta vidlyftiga, ännu föga behandlade ämne, 
där man vid varje steg möter begrepp, som äro svåra att definiera och i 
praktiken användas i olika, ofta mycket diffusa betydelser, kan ej komma 
i fråga.

Går man ut från de politiskt aktiva gruppernas organisation kan det omedel
bart konstateras, att ordet parti begagnas för att beteckna faktiskt mycket olik
artade bildningar. En av ett fåtal deputerade i den franska kammaren bildad 
grupp, som icke motsvaras av någon organisation bland valmännen, som icke 
äger något utformat program och vars verksamhet är ställd på relativt kort sikt. 
kallas parti likaväl som t. ex. de republikanska och demokratiska partierna 
i Förenta staterna, det kommunistiska i Ryssland och det fascistiska i Italien. 
Varje försök att systematisera möter utomordentliga svårigheter; gränserna 
mellan de olika organisationsformerna äro flytande. Ett minimum.av organisa
torisk utveckling föreligger, då partiet består endast av en grupp samverkande 
parlamentariker, som icke äro förbundna med en nationell valorganisation 
eller vid valen uppträda som enhet; stundom talas då om parlaments- eller v 
riksdagspartier i inskränkt mening. Under äldre tider voro dylika partier 
jämförelsevis vanliga; exempelvis i Sverige tillhörde de viktigare partierna 
under 1800-talet denna kategori; väljarna utsågo, utan större hänsyn till 
allmänpolitiska synpunkter, ansedda personer till representanter, och den 
politiska differentieringen framträdde tydligt först inom riksdagen. I de 
moderna demokratierna äro partier av denna typ ovanliga; endast i Frankrike 
spela de fortfarande en betydande roll. I regel äro partierna numera verkliga 
rikspartier; fast uppbyggda, inom hela riket förgrenade organisationer med 
utformade program utse kandidater vid valen och insätta sålunda i parla
mentet personer, som tillhöra organisationen och förklarat sig beredda att 
arbeta för dess syften. Även bland dessa rikspartier är graden av fasthet i 
program och organisation mycket skiftande. En plats för sig intaga de under 
senare år framträdande partier, som i sin strävan att vinna eller bevara 
makten antagit karaktären av halvt militärt organiserade, under sträng 
disciplin stående kampförband — främst kommunister, fascister och national
socialister. I fråga om alla rikspartier måste man skilja mellan partimed-^ 
lemmarna, som betala avgifter till partiets kassa och i regel formellt utse 
partiets kandidater, och den grupp av väljare som, utan att tillhöra partiet, 
rösta på de av partiet nominerade; partimedlemmarna utgöra överallt endast 
en bråkdel av partiets väljarkår, ehuruväl proportionen starkt växlar i fråga 
om olika partier och skilda länder.
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Ett parti sammanhålles av gemensamma politiska syften. Dessa kunna vara 
av den mest olika art; stundom framstår strävandet att bereda en person eller 
en grupp av personer politisk makt som det väsentliga, i andra fall är den 
sakliga uppfattningen rörande statsstyrelsen avgörande; ett parti kan bildas 
i syfte att förfäkta en bestämd ståndpunkt i en dagspolitisk fråga, som inom 
kort måste förlora sin aktualitet, men det kan också framträda med ett på en 
sluten världsåskådning grundat program för statens och samhällslivets orga
nisation; religiösa och nationella faktorer kunna vara bestämmande, likaväl 
som sociala och ekonomiska. På vissa håll har man velat giva begreppet parti 
en mera begränsad betydelse. Så t. ex. gör Jellinek gällande, att ett äkta 
parti” måste äga ”ett utformat och omfattande program för statens gestalt
ning”, och han förutsätter, att dylika partier blott kunna ha sin grund i klass-, 
stånds- och yrkesdifferentieringen” ; nationella och religiösa partier, liksom 
partier, som inrikta sitt arbete på lösningen av en enda fråga, förklaras vara 
”oäkta” eller ” fragmentariska” . Begränsningar av denna art synas helt god
tyckliga; någon hemul i det allmänna språkbruket äga de icke. Det är emeller
tid obestridligt, att i flertalet moderna demokratier de viktigare partierna upp
träda med på samhällslivets gestaltning överhuvud inriktade principprogram 
och att den sociala differentieringen är den väsentliga grundvalen för parti
bildningen. Icke så, att ens tillnärmelsevis kongruens mellan parti och social 
kl ass skulle föreligga — klassgränserna äro obestämda och varje parti rekry
teras inom skilda samhällsklasser — men väl så, att partierna i första rummet 
appellera till och vinna stöd hos vissa samhällsgrupper, som, vare sig med 
rätt eller orätt, anse sig ha gemensamma sociala och ekonomiska intressen att 
bevaka.

1 de flesta länders språkbruk uppdelas partier av denna art i konservativa 
och radikala; ofta talar man i stället — utan någon väsentlig betydelseskift
ning — om höger- och vänsterpartier.1 Innebörden av dessa uttryck är oklar 
och skiftande, men de äro så allmänt brukliga och i vissa fall så behövliga 
för att undvika omständlighet och upprepningar, att man svårligen kan undgå 
att använda dem i ett historiskt-politiskt arbete. Ursprungligen har ordet kon
servativ begagnats för att känneteckna de partier, som önska bevara den 
bestående samhällsordningen; då ett parti väl en gång har börjat benämnas 
konservativt, har denna beteckning emellertid ofta bibehållits, även sedan den 
samhällsordning, som man velat konservera, ombildats, och partiet sålunda 
förvandlats till reformatoriskt eller t. o. m. revolutionärt. Så t. ex. ha de 
monarkistiska opponenterna under den tredje franska republiken allmänt

1 Orden höger och vänster kommo i bruk under der. stora franska revolutionen; i 
nationalförsam lingen togo de konservativa plats till höger, de radikala till vänster om tal
mannen. Även under senare tid har det varit vanligt — så i Frankrike, England, Tyskland  
och Italien — att partierna vid valet av platser i parlamentets sessionssal på motsvarande 
sätt markerat sin åskådning.
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kallats konservativa, ehuru det i grunden vore egentligare att fästa denna 
etikett på deras republikanska motståndare; motsvarande förhållande gäller 
i fråga om det tysknationella partiet i den tyska republiken. Helt schematiskt 
torde det kunna sägas, att de partier som betecknas som "hög^r” eller kon
servativa. i allmänhet ställa eller ställt sig kritiska mot statsskickets demo
kratisering, att de energiskt betona den nationella synpunkten och följ a d 
ligen kräva en stark statsledning och ett starkt försvar, att de försvara de kyrk
liga eller i varje fall de religiösa intressena, och att de i den enskilda ägande
rätten och det privata initiativet se nödvändiga betingelser för samhällslivet 
och alltså avvisa sociala och ekonomiska reformkrav, som befaras skola väsent
ligt rubba dessa principer. Till högern hör i regel massan av de förmögna och 
bildade, ofta även jordbrukarklassen eller i varje fall de besuttna bönderna. 
Vänstern har uppburit eller åtminstone starkast hävdat de demokratiska, 
pacifistiska, rationalistiska och socialradikala idéerna; massan av sina an
hängare har den vunnit i de lägre sociala skikten, under senare tid framför 
allt i industriarbetarklassen. I vissa länder har motsättningen höger — vänster 
trätt i bakgrunden för motsättningen mellan de borgerliga partierna, som 
vilja bevara det s. k. kapitalistiska systemet, och de riktningar, som arbeta för 
genomförandet av en socialistisk produktionsordning.

Även religiösa och nationella faktorer ha varit av stor betydelse för parti
bildningen. Det av sammanhållning och disciplin utmärkta katolska kyrko
samfundet har i många länder bildat underlag för politiska organisationer; 
det kan erinras om centern i Tyskland, folkpartiet i Italien 1918— 1925 och 
de förnämligast på gemensam religiös övertygelse grundade partierna i Frank
rike, Belgien, Nederländerna och Österrike. Nationell samhörighet har verkat 
integrerande i det politiska livet framför allt i sådana fall, då vissa nationella 
minoriteter känt sig hotade av undertryckningspolitik från majoritetens sida; 
de irländska nationalisterna, det polska partiet i det tyska riket före 1918, det 
svenska folkpartiet i Finland kunna nämnas såsom exempel. De religiösa och 
nationella partierna, som i regel äro relativt jämnt fördelade på alla sam
hällsklasser, och inom vilka olika uppfattningar i sociala och ekonomiska 
frågor äro representerade, ha i vissa länder intagit en egendomlig särställning 
bland de övriga, socialt bestämda partierna; stundom ha de —  exempelvis 
den tyska centern, de irländska nationalisterna och det svenska folkpartiet — 
i striden mellan höger och vänster kunnat spela en utslagsgivande roll.

Av gammalt brukar man — mindre inom vetenskapen än i den politiska 
diskussionen —  skilja mellan idé- och intressepartier. Denna uppdelning är 
emellertid ägnad att vilseleda: idéerna äro uttryck för intressen eller få i varje 
fall större politisk slagkraft först om de appellera till ett —  verkligt eller 
förment —  intresse; det ideologiska behov, den strävan att anknyta till såsom 
absoluta fattade värdeföreställningar, som framträder på ett högre kultur
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stadium, leder till intressenas förskansning bakom abstrakt formulerade 
principer. Detta utesluter icke, att ideologien inom vissa partier är en viktigare 
sammanhållande faktor än inom andra; proportionen mellan de skilda fermen- 
ten kan skifta. Partier, som mera exklusivt söka stöd hos en avgränsad social 
klass — såsom bonde- och arbetarpartier — betecknas ofta som klasspartier: 
en viss risk möter vid användningen av termen, i det att den i det politiska 
språkbruket i regel implicerar ett nedsättande värdeomdöme.

Varje parti arbetar på att erövra den politiska makten eller en andel i 
denna. Stundom kan detta moment i partiets verksamhet —  den nakna viljan 
att vinna makten och de med denna förenade yttre fördelarna — framstå som 
det väsentliga. Särskilt var detta fallet i äldre tid, exempelvis i antikens stater, 
där partierna i själva verket ofta utgjordes av rivaliserande persongrupper. 
I moderna demokratier kan det emellertid inträffa, att partier, som ursprung
ligen bildats för att realisera bestämda sakliga syften, fortsätta att verka, även 
sedan dessa syften förverkligats eller desaktualiserats; partierna bli i första 
hand organisationer, inriktade på politiskt handlande, men utan ett mera 
utformat och permanent politiskt program. Hos många partier kan ett dylikt 
försvagande av de ursprungligen integrerande sakliga motiven konstateras; 
organisationerna, ’'partimaskinerna” , få i viss mån karaktären av självända
mål. Mest påtaglig är denna utveckling i Förenta staterna, där de republi
kanska och demokratiska partierna förblivit dominerande, långt sedan de 
frågor, kring vilka dessa partier en gång grupperat sig, upphört att tillhöra 
den praktiska politiken. Partierna tjänstgöra som valtekniska instrument och 
på samma gång som ett slags affärsföretag i politik; det är utanför partierna 
stående organisationer, som upptaga och propagera nya reformkrav; på 
partiernas dagspolitiska program få endast sådana krav plats, vilkas fram
förande väntas öka partiets utsikter till seger. Liknande var förhållandet i 
England, under den tid, då de konservativa och liberala partierna växlade 
vid makten; dessa partier hade dock icke samma prägel av rena ”valpartier ' 
som de amerikanska.

Personliga faktorer kunna vara av avgörande betydelse för partiers bildning 
och sammanhållning; en ledares auktoritet kan verka mera samlande än någon 
programpunkt. De nationalsocialistiska och fascistiska partierna representera 
visserligen bestämda intressegrupper, men Hitlers och Mussolinis personlig
heter ha tjänat som enande och eggande symboler. I den franska parlamen
tarismen — liksom i den italienska före fascismens seger — ha grupperna 
inom representationen till stor del varit följen åt ledande statsmän; beteck
nande är, att i den offentliga diskussionen dessa ”partier” benämnts efter 
gruppledaren.

De politiska partierna kunna grupperas även ur andra än de nu anförda 
synpunkterna. Det må erinras om den viktiga, om också vaga skiljelinjen
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med olika partiers valplakat, bl. a. socialdemokraternas, de tysknationellas, national

socialisternas och kommunisternas.

mellan partier, som i princip acceptera den rådande statsordningen, och 
partier, som arbeta på en fullständig omvälvning, vare sig med fredliga eller 
våldsamma medel. I den mån partier av denna senare art använda de former 
för politiskt handlande som demokratien anvisar, är det väsentligen såsom led 
i en fälttågsplan, vars slutmål är partidiktaturen och demokratiens avskaffande. 
I stater, som ej äro demokratiska eller åtminstone konstitutionellt-representa- 
tiva, äro omstörtningspartier av denna art icke legalt tillåtna; även i en del 
demokratiska stater ha de undertryckts.

Under den här behandlade perioden har i flertalet stater partiväsendet allt 
fastare utbildats och partierna ha blivit de realt grundläggande faktorerna 
i statslivet. Vid valen röstas i första hand, hur än valsystemet är beskaffat, 
på parti, icke på person; endast i undantagsfall uppträda utanför partierna 
stående personer som kandidater, och antalet ”vildar” är i alla moderna 
parlament försvinnande litet. En stor del av den politiska pressen är intimt 
lierad med ett politiskt parti; så gott som alla tidningar kunna rubriceras ur 
partisynpunkt, d. v. s. uppträda i normala fall som förespråkare för ett visst 
parti. I representationen avgöras de viktigare frågorna efter partilinjer; i vissa 
stater är det icke ovanligt att partierna ålägga sina medlemmar att rösta i viss 
riktning, och även på andra håll utövas i realiteten en effektiv kontroll. I några 
stater ha hänsyn tagits till partiernas ställning genom bestämmelsen, att en
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folkrepresentant, som utträder ur det parti, för vilket han blivit vald, skall 
förlora sitt mandat. Regeringen framstår, vare sig styrelsesättet är parlamen
tariskt eller ej, såsom organ för ett eller flera partier. Kulmen av partivälde 
i statslivet uppnås, då ett till makten kommet parti identifierar sig själv med 
staten och undertrycker alla oppositionella riktningar.

De oligarkiska tendenserna inom partilivet ha ofta påpekats, främst kanske 
av Michels i det bekanta arbetet om partiväsendets sociologi. Med partiernas 
utveckling till permanenta organisationer följer upprättandet av en byråkrati 
av partifunktionärer; denna byråkrati, jämte ett mindretal aktiva partimed
lemmar, kommer att utöva den egentliga ledningen av partiet. Även om dessa 
ledande kretsar vid utformandet av partiets program och dirigerandet av 
partiets politik måste ta hänsyn till massan av partiets väljare, kunna de inom 
en viss marginal, särskilt i personfrågor, fritt bestämma. I nomineringen av 
partikandidater deltaga regelmässigt endast en bråkdel av de valmän, som 
sedermera rösta på de uppställda kandidaterna. För att bryta partiledningarnas 
välde har man i flertalet av de nordamerikanska delstaterna bestämt, att 
kandidatnominering skall ske genom en i stadgad ordning företagen valhand
ling — s. k. ”förval” eller direkt primärval — varvid i vissa fall endast till 
partiet anslutna personer, i andra fall alla väljare ha valrätt. Även i andra 
stater har — hitintills utan framgång — införandet av ett dylikt system ifråga
satts.

S O C I A L I S M E N  O C H  D E M O K R A T I E N .

Av de internationellt organiserade politiska rörelserna under det behandlade 
tidsskedet är socialismen den ojämförligt viktigaste. En närmare redogörelse 
för denna rörelse och särskilt för dess inställning till det demokratiska 
systemet är därför i detta sammanhang nödvändig. Beträffande den moderna 
socialismens allmänt filosofiska och ekonomiska teorier — utformade främst 
av Marx och Engels i mitten av 1800-talet — skola endast några orienterande 
erinringar göras.

En utgångspunkt för marxismen är den s. k. materialistiska historieuppfatt
ningen. De ekonomiska faktorerna, vilkas gestaltning beror av produktions
sättet, av tekniken, äro avgörande för samhällslivet; ”den politiska, juridiska, 
filosofiska, religiösa, litterära och konstnärliga utvecklingen o. s. v.” , skriver 
Engels 1894 i en sammanfattning av Marx’ historieuppfattning, ”bero på den 
ekonom iska.. .  människorna skapa själva sin historia, men i en given, deras 
handlande betingande miljö, på grundval av existerande faktiska förhållanden, 
bland vilka de ekonomiska, hur mycket de än kunna influeras av politiska och 
ideologiska faktorer, dock i sista hand äro de bestämmande och bilda den
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röda tråd, som allena leder till förstående”1. Ofta betecknas de ekonomiska 
förhållandena såsom samhällslivets underbyggnad; politiska ideologier, lagar, 
litteratur o. s. v. utgöra en överbyggnad, vars struktur i det väsentliga 
bestämmes av underbyggnadens. En politisk ideologi t. ex. blir verkningslös, 
om den icke anknyter till ett i den ekonomiskt-sociala miljön grundat behov; 
detta utesluter visserligen icke, att en växelverkan mellan ideologiska och 
ekonomiska faktorer kan förekomma och att sålunda idéerna kunna ha en 
viss om också begränsad betydelse för utvecklingen.

”Historien om alla hittillsvarande samhällen är historien om klasskamp”, 
säger det kommunistiska manifestet (1847). ”Fri och slav, patricier och 
plebej, baron och livegen, mästare och gesäll, kort sagt förtryckare och för
tryckta ha ständigt stått som motståndare till varandra och fört en oavbruten, 
än dold, än öppen kamp, en kamp som varje gång slutat med en revolutionär 
omgestaltning av hela samhället eller med de kämpande klassernas gemen
samma undergång.” Det moderna samhället har fått sin prägel av de tekniska 
nyheter, varigenom storindustrien möjliggjorts. Klassmotsättningarna ha för
enklats: "Hela samhället delar sig alltmera i två stora fientliga läger, två
stora varandra rakt motsatta fientliga klasser: bourgeoisie och proletariat” , 
besittande och egendomslösa. Bourgeoisien är den härskande klassen, som 
utnyttjar proletariatet för sina syften; av de värden, som skapas, huvudsak
ligen genom proletärernas arbete, tar bourgeoisien allt som ej är oundgäng
ligen nödvändigt för arbetarklassens existens. Utvecklingen går i den rikt
ningen, att proletariatets levnadsvillkor försämras och förfoganderätten över 
produktionsmedlen koncentreras hos allt färre personer. Vid en viss punkt slår 
emellertid denna utveckling över i sin egen motsats och den kapitalistiska 
ordningen faller samman: folkets massa, proletariatet, övertar produktions
medlen — ' expropriatörerna exproprieras” — och egendomsgemenskap 
inträder. Klassmotsättningarna avlösas av harmoni. Detta sker vid ”en sådan 
höjd av produktionens utveckling, på vilken tillägnelsen av produktions
medlen och produkterna och därmed det politiska herraväldet, bildningens 
monopol och den andliga ledningen genom en särskild samhällsklass icke 
blott blivit något överflödigt utan även ekonomiskt, politiskt och kulturellt 
ett hinder för utvecklingen”. Att detta utvecklingsschema skall förverkligas, 
anser man vara vetenskapligt bevisat; slutmålet anses på en gång vara nöd
vändigt och eftersträvansvärt.

Marxismen ser i s ta t t^  sådan den hittills framträtt i historien, en form för_ 
klassväldet ' staten är det organ, genom vilket den härskande klassen säkrar 
sin ställning. I det moderna samhället är statsmakten, enligt det kommunistiska 
manifestet, ”blott ett utskott, som förvaltar hela bourgeoisiens gemensamma

1 Oita gives en skarpare formulering, såsom av Marx i K ritik av den politiska ekonomien 
(1359).

4. — Vår egen tids historia. I.
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affärer” ; bourgeoisiens diktatur är den faktiskt rådande statsformen. Det 
första steget till det socialistiska samhällets förverkligande är proletariatets 
övertagande av statsmakten. I det kommunistiska manifestet synes man utga 
från att detta kan ske endast genom en våldsam omvälvning, varigenom 
proletariatet tillkämpar sig demokratien och därmed herraväldet. Denna upp
fattning, som var naturlig 1847, då en fredlig demokratisering av de europeiska 
staterna syntes osannolik, blev sedermera reviderad; på 1870-talet uttalade 
Marx och Engels, att i vissa stater proletariatet kunde tänkas genomföra sina 
krav med fredliga medel. Det tillstånd, då proletariatet satt sig i besittning 
av statsmakten, betecknas stundom som "proletariatets diktatur” . Elärav och 
av vissa andra uttalanden har den moderna kommunismen dragit slutsatsen, 
att Marx tänkte sig möjligheten av ett välde, sådant som det för närvarande 
i Ryssland rådande; på socialdemokratiskt håll gör man däremot gällande, att 
Marx med proletariatets diktatur avser en genomförd demokrati, där massan 
— proletariatet —  härskar.

Det segrande proletariatet skall, säges i det kommunistiska manifestet, 
”begagna sin politiska makt till att så småningom undanrycka bourgeoisien 
allt kapital, centralisera alla produktionsmedel i statens, d. v. s. i det till 
härskande klass organiserade proletariatets händer, samt fortast möjligt öka 
antalet produktionskrafter". För detta ändamål rekommenderas en rad 
bestämda åtgärder, såsom expropriation av jordegendomen, starkt progressiv 
beskattning, avskaffande av arvsrätten, ökning av antalet statliga produktions
företag oeb införande av arbetstvång. Beträffande längden av denna övergångs
period, under vilken statliga tvångsordningen fortbestär men användes i prole
tariatets intresse, antyda olika uttalanden skiftande ståndpunkter; under 
tidigare år synes Marx ha tänkt sig ett snabbt förlopp, senare blev han 
alltmera pessimistisk.

Beträffande slutfasen i den företecknade utvecklingen skrives i det kom
munistiska manifestet: ”När klasskillnaden väl försvunnit och hela produk
tionen koncentrerats i de sammanslutna individernas händer, sä förlorar den 
offentliga makten sin politiska karaktär. Den politiska makten i egentlig 
mening är det organiserade våldet från en klass till förtryckande av en annan. 
Fast proletariatet under sin kamp mot bourgeoisien nödvändigt måste förena 
sig till en klass, genom en revolution gör sig till härskande klass och som 
härskande klass med våld upphäver de gamla produktionsförhållandena, så 
upphäver det likväl med dessa produktionsförhållanden även villkoren för 
klassmotsatserna, det avskaffar klasserna överhuvud och därmed sitt eget herra
välde som klass. I stället för det gamla borgerliga samhället med dess klasser 
och klassmotsättningar kommer ett samhälle, där varje enskilds fria utveck- 
ling är villkoret för allas fria utveckling.” I ett mer än trettio år senare 
utgivet arbete återger Engels på ett klarare sätt samma tankegång: "Det
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hittillsvarande samhället, som rörde sig i klassmotsättningar, behövde staten, 
d. v. s. en organisation av den vid varje tidsepok utsugande klassen för att 
upprätthålla produktionens yttre förutsättningar, alltså särskilt för att med 
våld hålla den utsugna klassen nere i de former för förtryck, som det 
bestående produktionssättet anvisade (slaveri, livegenskap, lönarbete). Staten 
var den officiella representanten för samhället, dess sammanfattning i en 
synlig korporation, men den var detta blott i den mån, som den var den klass’ 
stat, vilken själv för sin tid representerade hela samhället: i forntiden de 
slavägande medborgarnas stat, i medeltiden feodaladelns och i vår tid bour
geoisiens. Genom att nu äntligen faktiskt bli representant för hela samhället 
gör den sig själv överflödig. Så snart det icke längre finns en samhällsklass 
att hålla nere i förtryck, så snart den av klassherraväldet och produktions- 
anarkien förorsakade kampen för tillvaron mellan enskilda och de därur här
rörande konflikterna och excesserna upphör —  då finns det ingenting att 
undertrycka som skulle göra en sådan särskild undertryckningsmakt som 
staten nödvändig. Den första akt, varigenom staten verkligen uppträder som 
representant för hela samhället — besittningstagandet av produktionsmedlen 
i samhällets namn —  blir samtidigt dess sista självständiga akt som stat. 
Ingripandet av en statsmakt i de samhälleliga förhållandena blir överflödigt 
på det ena området efter det andra och upphör då av sig självt. I stället för 
regerandet över personer träder förfogandet över saker och ledningen av pro- 
duktionsprocesser^Staten blir icke ^avskaffad’, den dör bort.

Genom den egendomsgemenskap, som under proletariatets ledning genom
föres, åstadkonnnes alltså social harmoni och den statliga tvångsordningen 
bortfaller. Individernas intressen sammanfalla med samhällets, deras hand
lingar bli, utan yttre tvång, socialt ändamålsenliga. Den arbetsledning, som 
fortfarande är behövlig, jämföres av Marx med dirigerandet av en orkester. 
Den jämvikt, som det tidiga 1800-talets liberaler tänkte sig förverkligad i en 
rättsstat, som undviker ingripande i näringslivet, uppnås sålunda enligt 
marxismen i det klasslösa, från statstvång befriade, på egendomsgemenskap 
grundade samhället.

Den sociala omvälvningen skall enligt marxismen omfatta hela världen, 
även om socialiseringsprocessen förutsättes skola äga rum vid olika tidpunkter 
i skilda stater. Det kommunistiska manifestet vänder sig till proletärerna i 
alla länder; klyftan mellan bourgeoisie och proletariat tänkes såsom inter
nationell. Överhuvud beakta Marx och Engels föga de nationella känslornas 
och de nationella skiljelinjernas betydelse; här ligger en av de mest uppen
bara felkällorna i deras beräkningar.

Under 1800-talets sista årtionden bildades socialistiska partier i de flesta 
länder med mera utvecklad industri; till övervägande del rekryterades dessa 
partier ur arbetarklassen, även om initiativet och ledningen ofta togs av till
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bourgeoisien hörande intellektuella. Den marxistiska doktrinen satte sin prägel 
på denna internationella socialistiska rörelse, även om den icke på alla håll 
helt accepterades. Särskilt det tyska socialistpartiet, som länge var världens 
starkaste och bäst organiserade, ställde sig, främst i Erfurtprogrammet 1891, 
i allt väsentligt på en rent marxistisk ståndpunkt; det marxistiska utvecklings- 
schemat accepterades på en gång som vetenskaplig sanning och som rätte
snöre för proletariatets politiska handlande. De socialistiska partierna i 
Skandinavien och vissa andra länder utformade sina program efter det tyska 
mönstret. I Frankrike var den socialistiska rörelsen länge starkt splittrad; 
först 1905 bildades det förenade socialistiska partiet, som stod på marxistisk 
grund. Ett relativt begränsat inflytande har marxismen haft på den engelska 
arbetarrörelsen; det engelska arbetarpartiet, som först i början av 1900-talet 
fick större betydelse, har visserligen helt godtagit socialiseringsprincipen, men 
dess program har icke erkänt den dogmatiska marxismen. Är 1889 kon
stituerades på en kongress i Paris, i vilken 395 delegater från 19 länder del-
togo, en internationell socialistisk sammanslutning, den s. k. andra internatio
nalen (redan 1864 hade en internationell organisation, den s. k. första inter
nationalen, bildats, men den hade icke fått någon större betydelse). Inter
nationalen antog ett program, vari de marxistiska idéerna dominerade. Seder
mera höllos vartannat eller vart tredje år kongresser, till vilka de socialistiska 
partierna i skilda stater sände representanter, och en internationell socialistisk 
byrå inrättades. Vid kongresserna beslötos programmatiska uttalanden och 
taktiska direktiv, vilka voro bindande för de till internationalen anslutna 
sektionerna.

Meningsbrytningarna inom det socialistiska lägret — vi avse här närmast 
tiden före världskriget —  gällde till väsentlig del frågan om den taktik som
bordey följas. 1 huvudsak kan man på denna punkt urskilja tre olika rikt
ningar. En revolutionär riktning såg i en våldsam-uktiou den enda möjlig
heten att erövra makten och förverkliga de socialistiska idéerna; denna rikt
ning framträdde främst i stater, där möjligheten att med fredliga medel 
genomföra demokratien syntes ringa, så t. ex. i Ryssland. En annan riktning, 
som torde kunna betecknas som den härskande, räknade med en seger genom 
fredliga medel utan att helt taga avstånd från revolutionsmöjligheten; man 
utgick från att det socialistiska proletariatet först skulle tillkämpa sig demo
krati och därefter nå makten inom demokratien; sedan makten vunnits skulle 
i ett sammanhang under en slags majoritetsdiktatur från proletariatets sida 
den sociala omvälvningen genomföras. Denna riktning betecknade sig som 
revolutionär, då den i det borgerliga samhällets avlösande av det socialistiska 
såg en revolution enligt den marxistiska terminologien; den var emellertid, 
såsom av det sagda framgår, icke revolutionär i den meningen, att den ansåg 
en väpnad aktion från proletariatets sida vara oundgängligen nödvändig.
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1 korthet kan denna radikala riktning karakteriseras på så sätt, alt den i det 
längsta ville använda legala medel, men ställde sig i oförsonlig opposition 
mot det borgerliga samhället oeh i val, parlamentariskt arbete o. s. v. väsent
ligen såg medel att förbereda maktens erövring. Den s. k. revisionistiska 
riktningen däremot, som framträdde inom det tyska socialistpartiet, sedan 
detta parti tillkämpat sig en stark parlamentarisk ställning, höll före, 
att socialisterna inom den bestående samhällsordningens ram borde verka 
för reformer av värde för arbetarna och att för detta ändamål i vissa fall 
samarbete med radikala borgerliga grupper borde etableras; man tänkte sig 
ett begynnande genomförande av det socialistiska programmet redan under 
en borgerlig regim. Revisionisterna, såsom Bernstein i Tyskland, konstate
rade felaktigheter i den marxistiska prognosen; de betonade, att den fort
skridande kapitalkoncentration och den försämring av arbetarnas läge, som 
Marx föresagt, icke inträffat och att ett sammanbrott för det kapitalistiska 
systemet icke syntes vara att vänta. På radikalt håll befarade man, att revi- 
sionismen skulle förvandla socialismen till radikalt borgerligt parti; om 
proletärerna sökte ynnestbevis av den borgerliga staten och samverkade med 
icke socialistiska grupper, vore klasskampsprincipen och den revolutionära 
tankegången i Marx’ lära uppgiven. Under årtiondena före kriget aktuali
serades i olika länder liksom inom den andra internationalen frågan om radikal 
eller revisionistisk taktik; den rent revolutionära linjen framträdde föga i
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diskussionen. I Tyskland voro radikalerna i majoritet på partikongresserna, 
men faktiskt följdes på vissa håll, särskilt i Sydtyskland, en revisionistisk 
taktik. I flera länder, såsom i Sverige och Danmark, samverkade socialisterna 
med den borgerliga radikalismen för att genomdriva demokratiska och radi- 

\J kala fordringar. En alldeles särskild skärpa fick taktikstriden därigenom att 
en fransk socialist, Millerand, 1899 inträdde i en borgerlig regering; sam
verkan i regeringsställning är tydligen den mest kvalificerade grad av revi
sionism. På internationalens kongress i Amsterdam år 1904 antogs under 
starkt motstånd en resolution, som fördömde ministersocialismen och de revi

sionistiska strävandena såsom ägnade 
att maskera de ständigt växande klass

motsättningarna . Intill världskriget för
blev revisionismen en kättersk doktrin.

Överhuvud får den socialistiska rörel
sen före kriget sin prägel därav, att 
de socialistiska partierna ha relativt be
gränsade legala aktionsmöjligheter; i de 
flesta länder bilda de en svag minoritet, 
i andra, såsom i Tyskland och Sverige, 
är deras representation i parlamentet be
tydande, men en fullständig demokrati, 
som möjliggör ett verkligt utnyttjande av 
den parlamentariska ställningen, är icke 
genomförd och strävandena inrikta sig i 
första hand på denna punkt. Det vilar där
för ett starkt utopiskt drag över förkrigs- 
socialismen. Partiet framstod som bärare 
av principer, vilkas förverkligande inom 
en nära framtid icke kunde ifrågakomma. 

Vid internationalens kongresser i början av 1900-talet hade pacifistiska 
resolutioner antagits och olika medel, varigenom det socialistiska partiet skulle 
kunna hindra ett krigsutbrott — t. ex. generalstrejk —  hade dryftats. Med 
kriget föll emellertid internationalen samman. I nästan alla länder ställde sig 
flertalet socialister i ansvarig ställning solidariska med den borgerliga rege
ringen. Efter kriget återupplivades internationalen, men den rörelse, som den 
företräder, är i väsentliga punkter en annan än förr.

En av de väsentliga orsakerna till förändringen är den taktiskt revolutionära 
socialismens utbrytning till en självständig kommunistisk rörelse. Dennas 
doktrin, som i en våldsam aktion från det klassmedvetna proletariatets sida 
och i upprättandet av en proletariatets diktatur ser en nödvändig förut
sättning för de socialistiska idéernas förverkligande, skall i annat samman-

EDUARD BERNSTEIN.
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hang behandlas. Inom den socialistiska rörelsen i inskränkt mening har den 
revisionistiska Laktiken blivit den härskande. I ett stort antal länder, såsom 
Tyskland, de skandinaviska staterna, England och Österrike ha dels på grund 
av genomförd demokratisering, dels på grund av ökad anslutning från 
väljarnas sida de socialistiska partierna uppnått en utomordentligt stark ställ
ning — deras representation i parlamentet har stigit till 35 å 45 % — utan 
att likväl majoritet uppnåtts eller i regel synts möjlig att inom en nära fram
tid uppnå. Socialisterna, som arbetat för demokratien, ha godtagit dess kon
sekvenser; de ha utnyttjat sin ställning till praktiskt reformarbete, de ha 
samverkat med andra partier för att främja sina egna syften och härvid inträtt 
i koalitionsregeringar eller ensamma övertagit regeringsansvaret. Man har 
ansett det möjligt att inom den bestående ordningens ram verka för de socia
listiska målen, att så att säga inifrån socialisera det borgerliga samhället. 
Den radikala taktik, som före världskriget var den förhärskande, tillämpas 
nu endast i undantagsfall; det franska socialistpartiet vägrar fortfarande, om 
också med knapp majoritet, att acceptera revisionismen. I det hela har socia
lismen ur författningspolitisk synpunkt kommit att intaga samma ställning 
som andra inom demokratiens ram verkande rörelser.

På vissa håll förnekas, att man kan tala om en demokratiens kris eller om 
mot demokratien riktade rörelser. Så skriver Hermann Heller, en av Tysklands 
främsta statsvetenskapsmän, att en parlamentarismens kris, men icke en demo
kratiens kris föreligger: ”demokratien som sådan, den vårt tänkande be
härskande föreställningen, att all politisk och samhällelig makt kan rätt
färdigas blott genom de denna makt underkastades vilja, är så litet rubbad 
i sitt herravälde, att man utan tvekan kan påstå, att det överhuvudtaget icke 
finns någon annan legitimation för makten än den demokratiska” (’ Die 
politischen Ideenkreise der Gegenwart” ). Denna uppfattning är uppenbarligen 
påverkad av den spirituella, men på varje punkt tvivelaktiga undersökning, 
i vilken Hellers mera kända landsman Carl Schmitt söker visa, att den demo- \f 
kratiska principen icke har något samband med parlamentarismen eller det 
representativa systemet utan att tvärtom en motsättning finnes mellan principen 
om folkviljans välde och den "dynamiskt-dialektiska” princip, som ligger 
bakom det representativa styrelsesättet (”Die geistesgeschichtliche Lage des 
heutigen Parlamentarismus” ). En diktators välde kan, från denna utgångs
punkt, synas lika demokratiskt som —  eller mera demokratiskt än —  en 
parlamentarisk regim; det väsentliga är legitimationen genom folkviljan. En 
liknande tankegång föresvävar en svensk forskare, som i ett nyligen utgivet

D E M O K R A T I E N S  K R I S .
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arbete förklarar en maktkoncentration hos en enda person icke vara stridande 
mot demokratien och hl. a. yttrar: ”Folkets röst kan ljuda fullödigt och 
starkt även från andra än dem, som legitimeras genom ett val: det kan 
förekomma, att en diktare, en folkhjälte, en monark hättre än folkrepresenta
tionen motsvarar ett folks önskningar och behov, förkroppsligar dess vilja 
och strävan.”

Det har redan antytts, och det skall i ett följande kapitel ytterligare ut
vecklas, att samtidens diktaturer söka legitimation i folkviljan, vare sig denna 
direkt konstateras genom en omröstning eller endast tänkes existera såsom 
grundval för de styrandes vaksamhet. Utgår man från det här refererade 
resonemanget, skulle dessa diktaturer alltså vara demokratier.

I grunden är det här givetvis fråga om definitioner. Vi utgå i detta arbete 
från att demokrati innebär en bestämd organisation av statsstyrelsen, en 
organisation, i vilken regelmässiga och legalt obundna folkliga opinionsytt- 

\J ringar — i praktiken huvudsakligen i form av val —  äro centrala moment. 
Med denna definition faller diktaturen klart utanför begreppet demokrati. 
Särskilt hör beaktas, att en majoritetsdiktatur ej innebär demokrati, ty till 
demokrati hör möjligheten att genom val förvandla majoriteten — inom 
representation eller regering — till minoritet. I detta sammanhang är det 
påkallat att närmare motivera, varför denna definition valts; denna motive
ring blir samtidigt en kritik av de åberopade uppfattningarna.

Till en början — om ock mera parentetiskt — må framhållas, att den här 
använda definitionen anknyter till det vanliga språkbruket; i alla Europas 
länder ställer man, med undantag för några — huvudsakligen tyska och 
italienska — vetenskapsmän, orden demokrati och diktatur i klart motsats
förhållande.* I ett populärvetenskapligt arbete synes terminologisk extravagans 
i och för sig olämplig.

Viktigare är likväl, att de definitioner, från vilka exempelvis Heller och 
Schmitt utgå, synas ägnade att omöjliggöra, eller åtminstone försvåra, en 
redig framställning. Vilken begränsning får väl ordet demokrati, om man 
därmed menar, att de härskande åberopa sig på folkviljan eller, eventuellt, 
skola kunna förete något bevis för väljarnas anslutning? En begränsning 
finnes, det är sant; herraväldet av Guds nåde faller utanför definitionen; 
denna begränsning är likväl i nutida politik utan varje intresse. I övrigt blir 
definitionen allomfattande. Napoleonernas välde, de ryska och italienska 
diktaturerna, bli demokratier likaväl som de franska och engelska statsskicken. 
En minoritet, som genom våld sätter sig i besittning av makten och seder
mera tvingar valmännen att sanktionera den nya regimen, blir härigenom 
demokratiskt legitimerad. Ja, såvitt refererade och andra liknande uttalanden 
kunna tillerkännas vitsord, anses t. ex. ett styre som det ryska tsardömet vara 
demokratiskt, blott de härskande uttala, att de känna sig som exekutorer av
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folkviljan, och folkets negativa inställning till regimen ej kan bevisas. Ordet 
folkvilja blir en trollformel och demokratien följer med i mystifieringspro-
cessen.

I närvarande författningspolitiska situation, då vad vi kalla demokrati och 
diktatur äro de ledande konkurrenterna bland statsformerna, synes i själva 
verket det här använda uttryckssättet vara det enda rimliga. Inrangerar man 
diktaturen som en form bland andra inom det demokratiska systemet, uppstår 
omedelbart kravet på nya särskiljande etiketter. Överhuvud synes det olämpligt 
att indela statsformerna med hänsyn till de föreställningar, som vederbörande 
stats härskare framställa såsom vägledande; avgörande hör vara statsskickets 
faktiska gestaltning.

Från de av oss antagna utgångspunkterna kan man alltså utan tvivel tala 
om en demokratiens kris såsom utmärkande för det närvarande författnings
politiska läget. Man kan konstatera en brytning mellan två huvudriktningar: 
demokratiens och diktaturens. Det är till en början nödvändigt att beröra 
omfattningen och innebörden av denna kris.

I åtskilliga ■Stater har demokratien, vare sig formellt eller endast faktiskt, 
helt avvecklats eller ock framstår den som allvarligt hotad av antidemo
kratiska rörelser. Elär föreligger eller har förelegat en demokratiens kris i 
mera egentlig praktisk-politisk betydelse. Det bör fasthållas, att denna kris 
är relativt begränsad, att det antal länder, i vilka demokratien för närvarande 
synes fast grundad, är ojämförligt större än före världskriget. Framför allt 
i de stora västeuropeiska och amerikanska staterna, i Skandinavien, Holland, 
Belgien och Schweiz, med andra ord i alla de stater, där ett demokratiskt 
eller i huvudsak demokratiskt system under längre tid fungerat, synes, att 
döma av valen och det parlamentariska arbetet, det rådande systemet för 
närvarande icke vara allvarligt hotat. Delvis under inflytande av diktatur
tendenserna i andra stater har emellertid även i dessa länder en livlig dis
kussion uppstått rörande statsskicket, brister ha konstaterats och reformer 
förordats; överhuvud har demokratien tagits under omprövning. Tillika ha 
antidemokratiska riktningar, påverkade av diktaturländernas exempel, fram
trätt, och genom sin agitation aktualiserat författningsfrågorna, även 0111 de 
endast rönt ringa anslutning. Vid sidan av den egentliga politiska krisen har 
sålunda uppstått vad man brukar kalla en andlig kris; denna innebär knappast 
mera än att frågan om statsskicket ställes under debatt och att utanför de 
egentliga diktaturpartierna inom vissa läger föreligger ett obestämt missnöje 
med den härskande regimen, som likväl icke tagit sig uttryck i en positivt 
antidemokratisk hållning.

Det synes på nuvarande stadium fåfängt att söka i några generella formler 
sammanfatta orsakerna till dessa företeelser. I debatten utgår man ofta, mer 
eller mindre medvetet från frågan: vilka fel hos demokratien är det, som lett
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till krisen? I huvudsak är denna frågeställning oriktig. Bakom densamma 
I skymtar föreställningen om en ideal styrelseform, som icke skulle kunna bli 

föremål för kritik, icke hotas av omstörtning. Demokratien kan, lika litet som 
någon annan statsform, bedömas annat än utifrån en viss allmän politisk 
åskådning; de egenskaper hos demokratien, som för några te sig som för
tjänster, äro enligt andras uppfattning hrister. En akademisk, inbillat objeklix 
uppräkning av "fel" och ”förtjänster” i olika statsskick har ringa intresse; 
det är icke genom dylika aritmetiska metoder, som omdömet formas. Endast 
genom en undersökning av de konkreta politiska förhållandena i skilda länder 
kan en uppfattning vinnas om de förhållanden, som varit bestämmande för 
reaktionen mot demokratien. Efterföljande rader avse blott att beröra några 
faktorer, som äga mera allmän betydelse.

Med hänsyn till de principiella diktaturtendenserna, tendenser, som främst 
komma till uttryck i kommunism, fascism och nationalsocialism, bör betonas, 
att demokratien är en konservativ statsform, en statsform där varje strävan 
att genomföra vittgående reformer måste ställas på mycket lång sikt. 1 den 
demokratiska föreställningsvärlden ingår med nödvändighet tanken pä ett sakta 

]/ framåtskridande, en utveckling i små etapper, ty en åtgärd anses lämplig först 
då en majoritet av folket kan antagas vara övertygad om dess lämplighet 
eller i varje fall icke kan påvisas inta en negativ ståndpunkt. Demokratien kan 
icke mäta viljornas intensitet. Politiska rörelser med program, som syfta till 
en verklig omdaning av samhället, äro inom demokratien hänvisade till att 
revolutionera folkopinionen, innan programmets genomförande kan komma 
i fråga. Härtill kommer, att den bestående ordningen i de flesta demokratier 
är omgiven med speciella statsrättsliga garantier; det behöver blott erinras 
om tvåkammarsystemet, om de i författningen givna gränserna för statsmakten 
och om de särskilda reglerna för författningsändring. För rörelser av den 
nämnda typen, uppburna av personer med stark övertygelse om sitt programs 
värde, uppstår därför frågan, om icke makten bör erövras och bevaras med 
andra än demokratiska medel. Och även om ett dylikt parti kan nå majoritet 
och makt med röstsedelns hjälp, kan det i undertryckning av all opposition, 
i en majoritetsdiktatur, se en förutsättning för den omvälvning, det ställt som 
slutmål för sin verksamhet.

Särskilt hos dylika riktningar, som icke kunna räkna på en demokratisk 
legitimation, framträda gärna föreställningar om ett objektivt statsintresse, 
som skulle stå över de sociala gruppernas intressen; identifikationen av det 
egna intresset och detta ” allmänna intresse” sker utan svårighet. Här som på 
andra punkter visar sig idén om staten som en mystisk, med vilja och intressen 
utrustad enhet — en organism eller personlighet — äga makt över sinnena; 
staten upphöjes till en gud av andra rangen, vars föreställda vilja för den 
enskilde framstår som en magisk kraft.
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Då riktningar av denna art nå en viss styrka, inträder en demokratiens kris 
i mera egentlig mening. Man kan också uttrycka saken så, att den värdegemen
skap, på vilken demokratien ytterst vilar, är rubbad. Demokratien utgår från 
att representanterna för skilda åskådningar skola genom diskussion och för
handlingar kunna komma till för alla eller åtminstone för det stora flertalet 
acceptabla resultat, att intressemotsatserna skola kunna upplösas i eller 
åtminstone överbyggas genom kompromisser. Men förutsättningen härför är 
en viss gemensamhet i värdeföreställningar, ett residuum av åsikter och 
intressen, som allmänt respekteras. För diskussionen är en sådan värdegemen
skap lika nödvändig som ett gemensamt språk; kompromisser bli meningslösa, 
då parterna representera skilda grundåskådningar och intet högre intresse 
synes kräva uppgivandet av egna krav. En revolution blir naturlig, då de 
politiska riktningarna i sina egna syften se något väsentligare än det värde, 
som statsskickets fredliga bevarande innebär. Man kan jämföra situationen 
med den, som föreligger i stater, där fientliga nationaliteter sammanförts. 
1 dylika stater har konflikten kunnat lösas genom skilsmässa mellan folken, 
d. v. s. genom statens upplösning. Då kampen mellan klasser och åskådningar 
når motsvarande intensitet, blir diktaturen målet.

Att diktaturtendenser av denna art uppkomma, är alltså ej ägnat att för
våna; de visa, att demokratien ej, lika litet som andra statsformer, alltid 
lyckas skapa den solidaritet, som är förutsättningen för allas underordnande 
under statsstyrelsen. I och med att vissa riktningar vägra att godtaga de demo
kratiska konventionerna och arbeta på erövringen av all makt minskas emeller
tid demokratiens möjlighet att funktionera. Härigenom försvagas tron på 
demokratien även hos de riktningar, som ursprungligen företrädde den. Det 
uppstår sålunda en för flera moderna stater karakteristisk växelverkan mellan 
vad man kan kalla de principiella diktaturtendenserna och missnöjet över de 
svagheter, som på grund av dessa framträda i det demokratiska systemet. Att 
avväga de skilda faktorernas betydelse är tydligen omöjligt.

Diktaturtendenserna hämta emellertid styrka hos en utbredd mera passivt 
kritisk inställning mot demokratien. Till en viss grad kan denna betraktas som 
en reaktion mot den övertro på demokratien, som framträdde vid de många 
systemskiftena efter världskriget. Demokratien framställdes av ententens 
ledande politiker liksom av de statsmän, som efter omvälvningarna kommo till 
makten i Centraleuropa, som ingångsporten till ett lyckorike, i vilket de under 
världskriget gjorda uppoffringarna skulle kompenseras. Demokrati förklarades 
vara liktydig med fred och folkförsoning, med utjämning av de sociala mot
sättningarna, med stigande välstånd. Efterkrigsperioden har i stället utmärkts 
av de svåra utrikespolitiska och ekonomiska kriserna, av välståndets sjunkande 
och av uppkomsten av ett proletariat inom proletariatet, de arbetslösa. I alla 
tider och hos alla folk har man varit benägen att göra statsskicket och de
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styrande ansvariga för inträffade olyckor och så har skett även nu. Den nutida 
demokratiens kris torde till ej ringa del vara ett moment i den allmänna 
politiska och ekonomiska krisen.

I många stater har kritiken av det demokratiska systemet väsentligen 
kommit från folkgrupper, som tidigare intagit en privilegierad statsrättslig 
ställning och genom demokratiseringen förlorat sitt särinflytande eller i varje 
fall sett detta försvagat. Den till makten komna majoriteten har genomdrivit 
beslut, som för dessa minoriteter" — de socialt, ekonomiskt och ur b i 1 d - 
ningssynpunkt gynnade -— tett sig som ingrepp i helgade rättigheter. På dessa 
håll är man helt naturligt benägen att ställa sig tveksam mot majoritetsväldet 
och den kritiska inställningen slår lätt över i öppen opposition, då mera 
genomgripande ändringar av den traditionella sociala ordningen synas hota. 
Föreställningar om vissa folkgruppers särskilda förmåga att fatta " det all
männa intresset"’ och om värdet ur dessa intressens synpunkt av en politisk 
och social hierarki finna under upprörda tider en fruktbar jordmån hos dessa 
minoriteter, som se sig hotade av den med demokratiens införande påbörjade 
nivelleringsprocessen.

Överhuvud har demokratiens förmåga att skapa solidaritet visat sig mindre 
än man under genombrottstiden i allmänhet tänkte sig. Förhoppningarna om 
att under folkstyret fattade beslut skulle tillfredsställa det stora flertalet ha 
grusats. De kompromisser, i vilka demokratiens verksamhet måste utmynna, 
ha i många fall helt motsvarat önskningarna endast hos ett medlande minori- 
tetsparti eller överhuvud icke tillfredsställt någon av de stridande sociala 
grupperna. Följden har ofta blivit ett allmänt och vagt missnöje även hos de 
grupper, som i princip stå kvar på demokratiens grund. I de parlamentariska 
staterna har den sociala differentieringen och den härav följande partisplitt
ringen försvårat uppkomsten av fasta majoriteter och därmed av regerings
bildning och regeringsledning. De snabbt skiftande parlamentariska kombina
tionerna ha icke kunnat bilda underlag för handlingsdugliga regeringar. Alla 
folkgrupper önska emellertid, från skilda utgångspunkter, en stark styrelse, 
som kan tillfredsställa deras krav. I de flesta demokratier reses därför kravet 
på en stark regeringsmakt. Sällan beaktar man, att en stark regering i prak
tiken inger sympati blott hos dem, som känna sig solidariska med regeringen, 
och att i regel regeringarnas svaghet blott är ett synligt bevis på de sociala 
intressenas stridighet. I grunden ligger svårigheten uppenbarligen djupare; 
majoriteten är icke samlad om ett enhetligt aktionsprogram; vad man saknar 
är egentligen ett sådant program, d. v. s. samhällelig solidaritet. Längtan efter 
en stark regering blir i kritiska situationer en tillgång för aktiva riktningar, 
som eftersträva diktaturen.

Den oerhörda expansion av statsverksamheten, som under senare tid försig
gått i alla stater, har inneburit en utomordentlig belastning av det tradi
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tionella representativa systemet. Detta system, som koncentrerar den rätts- 
bildande befogenheten hos legislaturen och som i skilda avseenden innefattar 
konservativa garantier, är tillskapat för en stat med relativt begränsade funk
tioner. I nutidens på alla områden ingripande stater har det visat sig svårt 
eller omöjligt att under hävdvunna former lösa statsuppgifterna; särskilt har 
representationen stundom visat sig oförmögen att rent tekniskt bemästra de 
ständigt ökade arbetsuppgifterna. De konstitutionella fullmaktslagarna under 
och efter världskriget äro exempel på de extraordinära åtgärder, som i kritiska 
situationer måst tillgripas. Vid en viss grad av statlig reglering kan en för- 
fattningspolitisk omgestaltning icke undvikas.

Slutligen bör kanske än en gång understrykas, att diskussionen om demo
kratiens kris till icke ringa del utgår från föreställningar om en ideal stat — 
form, med vilken alla skulle vara tillfredsställda. Under å r t i o n d e n h a r i  ett 
flertal europeiska stater frågan om demokratiens genomförande stått i för
grunden; en utomordentlig energi har nedlagts på försöken att bevisa demo
kratiens överlägsenhet och en majoritet av folket har engagerats i de demo
kratiska strävandena. Efter världskriget vann demokratien en nära nog uni
versell, i många stater tämligen oförmedlad seger. Inom de intellektuella 
grupper, som skriva och läsa politiska böcker, synes man på många håll icke 
kunna hämta sig från förvåningen över, att det formella folkstyret icke är 
något värn mot djupgående och våldsamma konflikter; framför allt fram
träder en sådan stämning inom den utomordentligt betydande krets av s. k. 
liberala intellektuella, som tjänstgjort som litterär stormtrupp i demokrati- 
seringskampen, men med demokratiens genomförande sett huvudparten av 
sitt politiska patos konsumerat. Det är nödvändigt att betona det i och för sig 
självklara förhållandet, att demokratien icke, lika litet som andra statsformer, 
intar någon slags helgad plats utanför de politiska åskådningarnas kraftfält. 
Man kan från allmänt pacifistisk utgångspunkt i demokratien se det bästa 
medlet till de sociala motsättningarnas överbyggande eller successiva ut
plånande genom kompromisser, men det finns ingen anledning att förvåna 
sig över att detta medel icke alltid är effektivt.



A K T U E L L A  T A N K E R I K T N I N G A R  
I S A M T I D E N S  P O L I T I S K A  

D I S K U S S I O N .

De idéströmningar, som i det följande skola göras till föremål för en 
översiktlig framställning: antiintellektualismen, korporatismen, den moderna 
monarkismen och den s. k. integrationsläran, äro uppenbarligen icke sido
ordnade företeelser, vilkas sammanförande ur strängt logisk synpunkt kan 
försvaras. Antiintellektualismen är en filosofisk inställning, integrationsläran 
en statsvetenskaplig doktrin, om man så vill en statsrättslära, de korpo- 
rativa och monarkistiska tankelinjerna utmynna i politiska ideologier. Att 
dessa riktningar här sammanföras beror på att de alla äga sin väsentliga 
betydelse i nutida författningspolitik såsom stimulanser för antidemokratiska 
strävanden. De kulminera i eller lämna stöd åt uppfattningen, att angivna 
målföreställningar icke kunna realiseras under de demokratiska eller i varje 
fall icke under de traditionellt demokratiska formerna.

A N T I I N T E L L E K T U A L I S M E N 1 l P O L I T I K E  N.

Den moderna antiintellektualismen, vars filosofiska förutsättningar och 
innebörd här ej kunna beröras, framstår som en reaktion mot den rationa
listiska uppfattningen, att en logisk analys leder fram till vissa allmän
giltiga sanningar och att uppnåendet av dessa sanningar innebär ett värde. 
En av de mest typiska representanterna för denna reaktion är Nietzsche; ur 
hans verk kunna härledas såväl pragmatismen, vilken i en föreställnings prak
tiska värde från en viss utgångspunkt ser det enda kriteriet på dess sanning, 
som fiktionalismen, som i tankekonstruktionerna ser villvarelser, fiktioner, 
men betonar nödvändigheten av dylika fiktioner för det mänskliga framåt
skridandet. Det psykologiska utvecklingsschemat, sådant det framträder hos

1 Ordet antiinlellektualism  kan användas i flera skilda betydelser; de företeelser, som  
här behandlas, kunna betecknas på olika sätt. En diskussion av de terminologiska frågorna 
har likväl ej synts behövlig i detta sammanhang.
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Nietzsche och andra, torde 
kunna karakteriseras på föl
jande sätt: en kritisk analys 
av gängse åskådningar leder 
till en allmän relativism eller 
nihilism; kvar står endast 
tron på själva livet såsom 
ett värde, och denna livstro 
omsättes i romantisk känsla 
för handling, kraft, självhäv
delse — aktivitet utan mål; 
på detta stadium uppträder 
insikten, att ideologierna, 
oberoende av sanningshalten, 
kunna tjäna såsom incita
ment för handlingslivet, och 
man blir beredd att acceptera 
även de mest primitiva tros
föreställningar, så snart de 
ge livet värde och innehåll.
Relativismen kan alltså slå 
över i en ’tro av andra gra
den”, i en tro som princi- 

. t . . MAURICE BAR RÉS, 1890.pieilt tattas icke som san
ning, utan som stimulans. På denna omväg kommer man icke sällan tillbaka 
till de ursprungliga trosföreställningarna; processens betydelse ligger då däri, 
att ett värn skapats mot rationalistisk kritik.1

Antiintellektualismen och den relativistiska aktivismen ha inom den poli
tiska litteraturen sina främsta företrädare i två franska författare: nationa
listen Maurice Barres och Syndikalisten Georges Sorel. Hos Barres intresserar 
utvecklingsgången, den klara linjen från skeptisk individualism till politisk 
dogmatik, hos Sorel, vars inflytande varit ojämförligt större, är främst lärans 
skarpt paradoxala utformning av betydelse.

I sina tidigare böcker, sammanfattade under titeln Jagkulten, är Barres den 
extreme individualisten. Hans mål är att bli ”en fri människa” — namnet på 
det förnämsta av hans arbeten under denna period —  lian vill frigöra sig 
från alla begränsande och hämmande åskådningar och traditioner, från kon
tinuiteten i sitt eget själsliv, för att vinna största möjliga rikedom av yttre

1 Med antiintellektualism en förenas gärna föreställningen, att ”sann” kunskap icke 
vinnes genom förnuftet, utan _genom en andlig f örmåga av annan art: aven på denna väg 
skapas ett skydd mot kritik. Typisk ar Bergsons intuitionsfilosofi, som starkt påverkat 
t. ex. Sorel.

5. — Vår egen tids historia. I.
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och inre upplevelser. Föreningen av spontan känsla och självanalys framstår 
som det ouppnåeliga idealet: man måste känna så mycket som möjligt, under
det att man analyserar så mycket som möjligt.5' Påverkad framför allt av 
Renans filosofiska relativism förkastade Barres alla ideologier, varje tanke 
på absolut giltighet i någon föreställning. 5,Från vilken utgångspunkt man 
än betraktar dem äro världen och vår egen existens tumult utan mening.” 
Den enda realiteten är det egna jaget, och i en systematisk analys av dess 
sensationer finner Barres ett utlopp för sin ännu icke erkända ideologiska 
passion.

Studiet av ett jag, från vilket alla allmänna idéer såvitt möjligt avlägsnats, 
blev emellertid snart ointressant. ”Det är genom ett ständigt hyckleri55, skriver 
Barres i ” Un homme libre”, ”som jag ännu lyckas behålla för mig själv några 
få känslor, som intressera mig. Sedan jag på dessa sidor bekänt allt, blir 
det nödvändigt att arbeta på en utveckling av min själ för att jag ännu en 
gång skall fatta smak för mig själv.55 Behovet av att berika jaget även med 
ideologiska föreställningar framträdde. ”Låt oss hölja oss i våra fördomar; 
hur förgängliga de än äro, hålla de oss åtminstone varma. Låt oss börja 
om på nytt med att inte tänka. Låt oss stänga vårt hjärta mot sanningen.55 
Barres synes stundom tendera mot den organiserade lek med åskådningar, 
genom vilken hans främste litteräre motståndare André Gide lyckats förena 
relativistisk individualism med ideologiska behov. Men hans utveckling blev 
en annan; utan att överge skepticismens grund valde han en tro, som gav 
hans patos vingar, en fördom som värmde.

Vändpunkten inträdde under Boulangerkrisen. Den tj ugufemårige Barres 
anslöt sig till den boulangistiska gruppen och valdes 1889 till deputerad 
på ett nationellt plebiscitärt program. Att döma av den skildring, han givit 
av denna period i 55L5appel au soldat”, var begäret att i handlingen finna en 
stimulans och ett objekt för analysen ett klart fattat motiv för hans oför
medlade inträde i det politiska livet. Under Dreyfusaffären, i vilken han 
hörde till de mest energiska protagonisterna, mognade den åskådning, som 
han själv betecknade med det förut i Frankrike icke brukliga ordet nationa
lism; i hans 1902 utgivna arbete ”Scenes et doctrines du nationalisme” före
ligger den nya doktrinen färdigbildad.

För Barres innebär nationalismen en följdriktig utveckling av hans tidigare 
åskådning. Genom analysen hade han konstaterat såväl omöjligheten av att 
formulera allmängiltiga sanningar som det oväsentliga och förgängliga i alla 
för det egna jaget karakteristiska känslor och föreställningar. Det väsentliga 
hos individen anses vara de egenskaper, som äro gemensamma för alla, som 
uppväxt i samma nationella samhälle, påverkats av samma traditioner, ärvt 
samma rasanlag. Var och en ”med sinne för det relativa " bör därför uppge 
det fruktlösa sökandet efter en ”absolut åskådning5', se sig själv endast som
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en produkt av sin miljö, ”av jorden och de döda” , och inrikta sitt liv på 
tjänandet av den högre enhet, som han tillhör: ”Nationalismen, det är att 
acceptera en determinism.” I 1904 års företal till ”Un homme libre” tecknar 
Barres sig själv som ’en kandidat till nihilismen”, som ” fortsätter sitt lärlings- 
skap och från analys till analys erfar jagets intighet för att till slut erkänna 
det sociala syftet ; ”mittibland oceanens mörka och hemlighetsfulla vågor 
söker jag fäste i min historiska uppfattning, som en skeppsbruten vid sin båt. 
Jag söker ej lösa gåtan om tingens uppkomst eller den smärtsamma gåtan 
om alltings slut. Jag hakar mig fast vid min korta existens. Jag insätter 
mig själv i ett sammanhang, som är en smula varaktigare än mitt eget jag, 
jag uppdiktar ett mål, som är en smula rimligare än min bräckliga framtid.” 

Den antiintellektualism, som uppbär dessa rader, driver han i andra sam
manhang till sin spets. ” Intelligensen, vilket obetydligt ting på ytan av 
våra jag.” Sanningen definieras pragmatiskt som 'det, som t illfredsställer 
vår själs behov” . ” Våra tankar komma icke från intelligens . . .  vi utarbeta 
våra omdömen och resonemang alltefter den miljö, i vilken vi kastats in. 
Det finns inga personliga idéer, även de mest sällsynta idéer, de mest 
abstrakta omdömen, den mest självsäkra metafysiks sofismer grunda sig på 
ett visst sätt att känna och återfinnas hos alla varelser av samma organism, 
förföljda av samma drömmar.” Helt naturligt förklarar sig Barres principiellt 
oemottaglig för förnuftsskäl: ”de mest skickliga dialektiker, de mest full
ständiga bevis skulle inte längre kunna påverka mig.”

När Barres utvecklar de teoretiska konsekvenserna av sin nationalism, av 
accepterandet av den nationella determinismen, visar han samma ”sinne för 
det relativa” som i den grundläggande motiveringen. Det gäller att finna 

de franska sanningarna” . ”Jag måste placera mig på den punkt, från vilken 
alla ting framstå såsom överensstämmande med fransk uppfattning. Samman
fattningen av dessa rättvisa och sanna förbindelser mellan den givna verk
ligheten och en bestämd människa, fransmannen, det är den franska sanningen 
och den franska rä t tv isan . . .  Och nationalismen betyder i grunden ingenting 
annat än att känna till existensen av denna punkt, att söka den, och, sedan 
man nått den, stanna vid den för att från densamma bedöma vår konst, vår 
politik och alla våra handlingar.”

Det var framför allt i den dagspolitiska polemiken, som Barres utvecklade 
de praktiska konsekvenserna av sin doktrin. Huru egenartade dessa kunde 
te sig, visade hans uppträdande i Dreyfusaffären. Han utgick härvid ifrån, 
att genom 1894 års krigsrättsdom en ”judiciell sanning” skapats, som alla 
borde underkasta sig; den ”absoluta sanningen” vore det lönlöst att forska 
efter, ty den ”är icke av denna världen, det behövs den plumpa religiösa 
optimismen hos vissa ignoranter för att lova oss den” . De intellektuella an
hängarna av Dreyfus’ sak anklagade han för att genom en halvkultur, ”som
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förstör instinkten utan att ersätta den med ett samvete”, ha förlorat ”sinnet 
för det relativa för de franska sanningarna” . De känna icke längre 
spontant i överensstämmelse med den kollektivitet, till vilken de av naturen 
höra, och de höja sig icke till den klarsyn, som skulle föra dem till reflek
terad gemenskap med massan . . . Aldrig har man starkare känt relativismens 
nödvändighet än under loppet av denna Dreyfusaffär, som i grunden är en 
metafysikernas orgie.”

Barres lära är en kedja av inkonsekvenser. Den grundläggande tanken: att 
på relativismens grund bygga upp en politisk doktrin, är en sådan. Och natur
ligtvis kunna Barres’ motståndare, likaväl som han själv åberopa sig på deter
minismen. För Barres själv synes bristen på sammanhang ha stå' klar, det
är just i det medvetna spelet med motsägelser, som han utvecklar sitt tragiska

r ' / V  ■ v
jjiatos. I ideologierna har han sökt medel till den exaltation, som han i ’Un 
homme libre” beskrivit som den högsta lyckan. ”Vad betyda doktrinerna” , 
skrev han samtidigt som han utformade nationalismen, "det är entusiasmen, 
som jag njuter av.” Och några år före sin död yttrade han i ett tal: Edra
idéer, edra idéer; men vad finns det bakom dem? Er törst.”

Hos Barres är det, såsom redan betonats, huvudsakligen den psykologiska 
utvecklingen, som intresserar. Sorel har klarare fixerat de föreställningar, 
som dimmigt föresväva Barres. Hos Sorel får läran om mytens, den kollektiva 
målföreställningens, värde pregnans och fasthet. Av mindre betydelse i detta 
sammanhang är, att Sorel utgår från klassen såsom den ur politisk synpunkt 
väsentliga enheten, under det att Barres utgår från nationen.

Sorels huvudarbete, ”Réflexions sur la violence” , ter sig, ytligt sett, endast 
som en utformning av en av marxismen starkt påverkad syndikalistisk 
doktrin. Klasskampsteorien är grundvalen för hans resonemang. Han befarar, 
att den motsättning mellan besittande och proletärer, som enligt Marx kan 
upphävas först i och med statens undergång, skall kunna överbyggas inom 
statens ram, genom samverkan mellan bourgeoisien, som av fruktan för 
arbetarklassen är beredd till eftergifter, och en av karriärsynpunkter och 
opportunism bestämd socialistisk ledarklass. Medlet att stimulera de mot
sättningar, som hota att försvinna, blir för Sorel den av våldsåtgärder 
åtföljda strejken. Genom ofta återkommande strejker, som resultera i våld
samma konflikter mellan proletärer och borgare, skall kampkänslan hållas 
vid liv. Strejken blir tillika en manöver eller en partiell mobilisering före 
den avgörande bataljen. Denna batalj är enligt Sorel generalstrejken, i vilken 
proletärerna, ”såsom i en av de stora napoleonska bataljerna”, skola defi
nitivt krossa sina motståndare. Det är denna generalstrejk, .som hela den 
socialistiska agitationen och varje partiell konflikt mellan bourgeoisie och 
proletariat, enligt Sorels mening, bör förbereda. Genom generalstrejken skall
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staten avskaffas; ett nytt utveck
lingsskede, som Sorel ej närmare 
karakteriserar, begynner.

På denna punkt i resonemanget 
kommer man till det mest originella, 
det i detta sammanhang väsentliga 

[ i Sorels lära. Den generalstrejk, den 
för klasskampen avgörande samman
stötning, om vilken han ständigt ta
lar och som han skildrar i lidelse
fulla ord, tror han i själva verket 
icke på. Den är för honom icke en 
möjlighet, utan en myt. Klart uttalas 
i hans arhete, att denna stora kamp, 
som hör vara föremål för varje pro
letärs åtrå, aldrig kommer att äga 
rum. Sorel har gjort den iakttagel
sen, att ’’de människor, som deltaga 
i stora sociala rörelser, föreställa GEORGES SOREL.
sig sitt framtida handlingssätt i form
av strider, som säkra deras saks triumf". En dylik föreställning är en 
myt, alltså en ändamålsföreställning, som är avgörande för vederbörande 
persons handlingssätt men som i praktiken aldrig kommer att realiseras. 
En myt kan enligt Sorel icke motbevisas, ty den ställer sig, liksom den reli
giösa tron, medvetet utanför logiken; det är därför fåfängt att söka gendriva 
uppfattningen om generalstrejkens nödvändighet och dess avgörande betydelse 
med sakliga skäl. Kan man bevisa, att generalstrejken aldrig kan äga 
rum, eller att, om den ägde rum, den icke skulle leda till de av Sorel 
förutsatta resultaten, rubbar detta icke Sorels inställning, ty sanningen av 
de tankar han framkastar är i grunden för honom likgiltig; han framhåller, 
att "föreställningar, som anknyta till en obestämd framtid, kunna ha en 
betydande effektivitet” oavsett deras sanningsvärde. Likaväl som de första 
kristna ledo martyrdöden i tron på en obefintlig gud och likaväl som de 
franska revolutionsarméerna besegrade Europa i tron på oriktiga natur- 
rättsliga idéer, likaväl kan, anser Sorel, världsproletariatet framdrivas till 
kamp mot bourgeoisien på grund av läror, som lärofadern icke själv tror på.

Varför framställer då Sorel sina teorier? Varför uppmanar han massorna 
till kamp utan att tro på seger eller ens på en eventuell segers värde? 
Sorel önskar framkalla den heroism, den storslagna offervilja, som utmärker 
en slagen men troende armé. ”Generalstrejken uppväcker i djupet av själen 
en känsla av det sublima, som motsvarar förhållandena i en gigantisk kamp ;



70 TANKERIKTNINGAR I SAMTIDENS POLITISKA DISKUSSION

om föreställningen om generalstrejken icke skulle hava annat resultat än 
att göra den socialistiska uppfattningen mera heroisk, måste den redan här
igenom betraktas såsom havande ett oskattbart värde” . Enligt denna esote
riska inställning äro, såsom han ständigt framhåller, de kämpande arbetarna 
att likna vid de första kristna, de franska revolutionsarméerna och andra de 
illusoriska^/värdeföreställningarnas martyrer. Massornas liv skall få hållning 
och värdighet genom att underordnas en idé, deras kamp och död skall bli 
det sublima offret för ett ideal. Sorel, som ständigt använder militära 
liknelser, förkunnar, att den revolutionära Syndikalismen motsvarar de 
napoleonska arméerna, vilkas soldater utförde hjältedåd, väl vetande, alt 
de själva alltid skulle förbli fattiga” . Det som återstår av det napoleonska 
kejsardömet är, säger han, legenden om den stora armén” ; ”det som 
kommer att återstå av den nuvarande socialistiska rörelsen är legenden om 
strejkerna” .

Idén om klasskampen, generalstrejken, är sålunda icke det centrala i Sorels 
lära. Det väsentliga för Sorel är att uppställa ett mål, som synes värt att 
eftersträva, en myt, som kan egga till kamp och heroism. Han presenterar 
sin klasskampsidé som en under föreliggande samhällsförhållanden användbar 
illusion. Han har stannat vid tron — vilken tro som helst — som, det för 
människan väsentliga. Att han draperat denna föreställning kring klass
kampstanken framstår mera som en tillfällighet. Klasskampen är det närmast 
till hands liggande faktum, som passar såsom underlag för hans idéer. Striden 
blir för honom den grundval, på vilken en primitiv och reflexionslös tro 
uppbygges. Som Nietzsche säger han sig föredra livet, illusionen, framför 
klarhet och sanning. Han anser sig kunna göra en hel klass till bärare av 
en heroism, som enligt Nietzsche endast tillkommer de utvalda.

1 viss mening kunna Barres och Sorel kallas pragmatiker; de bedöma 
doktrinerna icke efter deras sanning, utan efter deras verkningar. Det är 
deras utgångspunkter för värderingen, som äro originella. Då de pragmatiska 
filosoferna tala om värdet av en åskådning, är det i regel en mera allmänt 
erkänd måttstock, som man föreställer sig såsom utslagsgivande; man tänker 
sig t. ex. att en teoretiskt’ ohållbar uppfattning kan leda till viktiga natur
vetenskapliga upptäckter eller på annat sätt främja mänsklighetens välfärd. 
Barres däremot, den mest exklusiva av pragmatiker, ser i den ideologi han gör 
till sin, ett medel att berika sitt jag, att öka tillvarons spänning. Och Sorel, 
som saknar Barres’ ungdomliga känsla för det egna livets möjligheter, vill 
genom myten driva massorna till en moralisk kraftutveckling utan mål, till en 
heroism, som är, lika tom på syftning mot framtiden, som den dödsdömdes 

TieTiars^ade hållning inför giljotinen.
Det centrala är emellertid tron på handlingens, aktivitetens absoluta värde 

och på ideologierna som medel att intensifiera handlingslivet. Vad man tror
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AGITATIONSTALAREN. 
Teckning av Käthe Kollwitz.



72 TANKERIKTNINGAR I SAMTIDENS POLITISKA DISKESSION

är av ringa betydelse, det väsentliga är 
att man tror.

Såsom yttersta konsekvens av denna 
inställning skymtar tanken, att i llusiong- 
bildningen är det väsentliga målet för 
politisk verksamhet. Konkreta uppgifter, 
såsom ändringar i fråga om inkomstför
delningen eller höjning av produktionen, 
framstå som underordnade. Huvudsaken 
är att bibringa massorna föreställningar, 
som ge handlingskraft, moralisk styrka 
oeh den grad av lyckokänsla, som följer 
med trosvisshet. Politikerna bli sociala 
läkaie, med suggestionen som huvudsak
ligt botemedel. Man har därmed kommit 
till samma ståndpunkt inför de politiska 
idealen, som många icke-troende intaga 
till de religiösa: de anses lämpliga för 
massan. Fulländningen är nådd, då ett 
Messiasrike av denna världen förkunnas 

av personer, som icke tro på annat än värdet av att deras förkunnelse 
blir trodd.

Under tydlig påverkan av Sorel bar den italienske vetenskapsmannen Pa
reto —  i :'Traité de sociologie générale” — utarbetat sitt sociologiska schema. 
Pareto utgår från att människornas handlande i stort sett grundas på vissa 
oföränderliga känslor och föreställningar, såsom sexuella begär, maktbegär, 
religiösa behov. Då dessa grundläggande, residuära känslor icke ändras för
blir i allt väsentligt det mänskliga samhällslivet alltid detsamma; endast 
de yttre formerna skifta. Vid sidan av de residuära känslorna finnes en 
annan kategori, de derivativa föreställningarna; dessa äro teorier, ideologier, 
religiösa system, varigenom de mänskliga handlingarna givas en motivering, 
men som i själva verket i regel blott beslöja de verkliga motiven, de residuära 
känslorna. Under det att dessa senare till sitt väsen äro irrationella, oberoende 
av förnuft och logik, äro de derivativa föreställningarna uppbyggda med 
förnuftets hjälp, men i grunden äro de illusioner, ty de utgå från metafysiska 
idéer, för vilkas riktighet intet skäl talar. Med de derivativa föreställningarna 
växla samhällslivets yttre former; då t. ex. den metafysiska föreställningen 
om konungadömet av Guds nåde ersattes av den lika metafysiska folksuverä- 
nitetsteorien skapades nya konstitutionella former; dessa teorier och dessa 
former äro likväl endast en överbyggnad på de faktiskt existerande makt
förhållandena. En viss betydelse ha de derivativa föreställningarna dock så

V1LFREDO PARETO.
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tillvida, som de, ehuru tillkomna så
som dimbildningar kring de verkliga 
motiven, med naiv tro omfattas av 
de lättrogna och kunna bestämma 
deras handlande.

Under alla styrelseformer är det, 
anser Pareto, ett fåtal som innehar 
makten och som regerar med våld 
och list. Då en styrande klass störtas 
av en annan, beror det i regel på att 
den förvekligats, degenererats, blivit 
för svag för att använda våldet som 
maktmedel. I den nutida demokra
tien begagnar det härskande fåtalet 
mera list och bedrägeri än våld för 
att styra; man inger, vare sig i god 
tro eller icke, massorna illusionen 
att folkstyrelse råder, söker genom 
eftergifter åt de missnöjda värva 
dessa för sin sak, underlättar till
trädet till den styrande klassen. Detta förhållande kommer, anser Pareto, att 
leda till demokratiens undergång.

Pareto indelar människorna i sådana, som ha starkt utvecklade derivativa 
föreställningar, och sådana, som icke, eller åtminstone endast i ringa grad, 
tro på allmänna teorier och idéer. Människor av den senare typen, de klar
synta och genomskådande, äro bäst skickade att härska, ty de handla utan 
påverkan av illusoriska ideologier, arbeta medvetet blott för det mål, som 
i grunden varje styrande klass eftersträvar, nämligen sin egen välfärd. Dylika 
människor böra emellertid, när de komma till makten, begagna sig av de 
andra, de naiva och troende, för att stärka sin ställning; deras politik får 
härigenom ”ett visst sken av hederlighet” . De måste också själva låtsas tro 
på populära idéer och religionsföreställningar och överhuvud säga sig efter
sträva ideella mål. Ty folkets stora massa måste förses med ideal, med myter; 
”i folkens liv”, skriver Pareto i ett annat arbete, ”är intet så reellt och 
praktiskt som idealet” .

Enligt Pareto omväxla i mänsklighetens historia perioder av illusions- 
bildning, då alltså de derivativa föreställningarna äro starkt framträdande, 
med perioder av ”relativ” hedendom. Den nya tiden började med en period 
av det förra slaget, markerad av reformationen och andra religiösa rörelser, 
sedan kom upplysningsperioden, därefter en ny period av kraftig illusions- 
hildning, särskilt på det politiska området — franska revolutionen; denna

OSW ALD SPENGLER.
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följdes av del senare 1800-talets fritänkeri och positivism. En växling är 
nu åter, anser Pareto, att vänta och han tror sig redan kunna skönja de 
första tecknen på inbrytandet av en ny ”religiös” period.

I Spenglers historiefilosofi möta tankegångar av nära besläktad art; 
Paretos utvecklingsschema kan på visst sätt sägas återkomma hos Spengler, 
ehuru de tidrymder, med vilka Spengler arbetar, äro ofantligt mycket större. 
Västerlandet befinner sig för närvarande, enligt Spengler, i ”civilisations- 
epokens” första period, som utmärkes bl. a. av en stark förnuftstro och en 
häremot svarande demokratisk gestaltning av statsformerna. En ny civilisa- 
tionsform är under förberedelse. På förnuftsoptimismen följer obegränsad 
skepticism och denna efterträdes i sin tur av en andra religiositet’ ; inom 
det politiska livet blir våldet och den hänsynslösa maktviljan avgörande och 
”män av caesariskt kynne” bli herrar över staten. Som en röd tråd går genom 
Spenglers arbete beundran för den primitiva kraften, handlingen, kriget; 
demokrati, pacifism och intellektualism äro, liksom hos Sorel och Pareto, 
föremål för ironi och förakt.

Den tankeriktning, som här berörts, och framför allt Sorels mytteori, har 
varit ett väsentligt inslag i vissa antidemokratiska rörelser under senare tid. 
Med utgångspunkt från den relativistiska aktivismen liar man angripit demo
kratien såsom ägnad att försvaga handlingsviljan och den primitiva tron; 
diskussionens, utjämnandets, kompromissernas statsform har framställts som

(ett medel att undergräva den élan, som betraktas som det enda absoluta 
värdet. I stället för det fredliga övertygandet predikar man suggestionen och 
våldet; våldet, vare sig i form av revolution eller krig, blir det högsta 
uttrycket för handlingsdriften och tillika en stimulans för tron. Politiska 
ideologier ha accepterats icke som sanningar utan som incitament; de ha 
kunnat frigöra handlingsbegäret utan att enervera förnuftet; genom de 
imaginära målföreställningarna har man tillfredsställt ett ideologiskt behov, 
som, trots relativismen, kräver maktviljans maskering. Den framgångsrika 
aktiviteten har likväl i och för sig ansetts innebära tillräcklig legitimation: 
de segrande ha ansett sig stå i livets” tjänst.

De, som utnyttjat Sorels mytteori, ha likväl icke godtagit hans myt; 
för de socialistiska och syndikalistiska riktningarna har hans lära varit av 
mycket begränsad betydelse. Det har påståtts, möjligen med rätta, ehuru 
något bevis icke finnes, att Sorel påverkat de ryska kommunistledarna. I så 
fall har det varit i detaljer, icke i huvudsak; kommunismen är mer än 
någon annan av nutidens politiska rörelser✓ präglad av en i grunden opti
mistisk evolutionstro, den är allt utom relativistisk. Det är inom det nationa
listiska, antisocialistiska lägret, som man tillgodogjort sig Sorels lära; 
myten om klasskampen har ersatts av myten om nationen och den nationella



DE KORPORATIVA IDÉERNA 75

kampen. I första rummet ha fascismen och denna närstående rörelser bekänt 
sig till antiintellektualism och normlös aktivism och i relativismen funnit ett 
skydd mot rationalistisk kritik. Metoden är Sorelsj_men myten är Barres’.

Med det sagda ha vi naturligtvis ej velat påstå, att antiintellektualismen 
skulle vara en väsentlig faktor i det kausalsammanhang, som ligger bakom 
senare års nationalistiska diktaturtendenser. Varje försök att bestämma ideolo
giernas betydelse i det historiska skeendet lämnas här överhuvud åsido. Anti
intellektualismen, som i och för sig kan tjäna som sköld för vilken politisk 
inställning som helst, är emellertid i närvarande situation av författnings- 
politiskt intresse framför allt som en attityd hos nationella, antidemokratiska 
rörelser; den synes inom vissa intellektuella grupper fylla samma funktion 
som för ett århundrade sedan romantiken; den har blivit ett instrument i den 
sociala kontrarevolutionens tjänst.

D E  K O R P O R A T I V A  I D É E R N A .

Inom olika länder och i skilda politiska läger har under de senaste 
årtiondena — ehuruväl i anknytning till vida äldre teorier — en riktning 
framträtt, som hävdar vad man kallar den maturligt givna sociala gruppe
ringens betydelse och på ett eller annat sätt vill göra denna gruppering 
till underlag för en ny samhällelig ordning eller i varje fall genomgripande 
konstitutionella och legala reformer. Ur viss synpunkt kan denna strävan 
sägas vara ett försök att i modifierad form återuppliva medeltidens i stånd 
och yrken organiserade samhälle. I regel kräves, att producenterna inom 
varje mera klart avgränsat yrkesområde skola sammanslutas till fasta för
hand (korporationer, syndikat) och att vissa statliga funktioner skola över
föras till dessa förhand; lagstiftningsmakt och domsrätt skola sålunda icke 
exklusivt tillkomma staten utan fördelas på skilda organ. Dessa korpora- 
tiva idéer ha på olika håll fått skilda beteckningar; i fransk litteratur 
användes i regel ordet syndikalism, i England och Förenta staterna talar 
man, med tanke på den åsyftade uppdelningen av statsmakten, om politisk 
pluralism.

Som exempel på åskådningar av denna art kan nämnas den franske 
sociologen Dürkheims lära; denna har ett särskilt intresse på grund av den 
egenartade utgångspunkten. Durkheim tror sig i sin undersökning av själv
mordet som social företeelse (’’Le suicide", 1897) kunna konstatera, att en 
betydande ökning av självmordsfrekvensen inträtt under senare tid och att 
denna ökning till väsentlig del beror på att individernas känsla av sam
hörighet med skilda samfälligheter —  religionssamfund, familj, stat — för
svagats; allt flera människor sakna den omedelbara kontakt med av över
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individuella syften sammanhållna 
grupper, som skapar kraft att ut
härda personliga olyckor. För att 
hejda utvecklingen hänemot desinte
gration är det nödvändigt att stärka 
individernas känsla av gemenskap 
med något högre. ’"Det enda bote
medlet mot det onda är att återgiva 
de sociala grupperna en sådan grad 
av fasthet, att de starkare binda in
dividen. Denne måste känna sig mera 
solidarisk med en kollektiv enhet, 
som har existerat före honom, som 
skall överleva honom och som på 
alla sidor överskyggar honom. Dä 
detta är förhållandet, upphör han 
att se i sig själv det enda rätte
snöret för sitt handlande och in
ser, att han tjänar som medel för 
ett ändamål, som är högre än han.” 
för närvarande dominerande legala 

formerna av gemenskap icke kunna ges den integrerande kraft, som är 
nödvändig. Samhörigheten i yrke finner han däremot kunna fylla behovet; 
av yrkesgrupperna är det möjligt att skapa en stark kollektiv enhet. Han 
föreslår därför inrättande av yrkeskorporalioner med utsträckt legal kom
petens och hoppas att härav skall följa en moralisk regeneration. På den 
närmare utvecklingen av hans tankegång är ej skäl att ingå; det intressanta 
är motiveringen.

Liknande tankegångar möta hos andra författare, exempelvis fransmännen 
Duguit och Benoist, amerikanarna Dewey och Follet, österrikaren Othmar 
Spann. I regel betonas, att det främst är inom sitt yrke, såsom producent, 
som individen gör sociala insatser och i ett gemensamt intresse bindes sam
man med andra; yrkesgrupperingen förklaras därför vara den ”organiska’’ 
och ”naturliga” utgångspunkten för bildandet av legala förband, som i viss 
mån kunna ersätta staten, vars uppgifter i det moderna samhället sägas vara 
alltför omfattande och skiftande. Genom att de sociala grupperna erhålla ett 
betydande mått av självstyrelse skall en avspänning inträda i de samhälleliga 
konflikterna, samtidigt som solidaritetskänslan, på sätt Durkheim angivit, 
stärkes; korporatismen, skapar ”ett samhälle av starka och fast sammanknutna 
grupper . . . bestående av personer, som redan äro förenade genom gemensam
het i social funktion och genom yrkesintresse”, och den blir därigenom ”ett

ÉMILE DURKHEIM .

Durkheim anser, att de förut nämnda,
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kraftigt medel till fred och enhet”
(Duguit). Inom den beslutande kor
porationen blir också kravet på sak
kunskap tillfredsställt.

Nästan undantagslöst nöja sig kor- 
poratismens teoretiker med vaga all
männa satser och underlåta att fram
lägga verkliga planritningar till 
det nya samhället. Den harmoniska 
samverkan mellan skilda självsty
rande funktionsgrupper, som man 
framställer som idealet, synes förut
sätta en avveckling av de sociala 
intressemotsättningarna; man resone
rar, som om denna förutsättning 
redan vore given.

Många anhängare av de korpora- 
liva idéerna ha, åtminstone i första 
rummet tänkt sig endast, att uppdel
ningen i yrken eller sociala grupper 
skulle läggas till grund för representationens bildande. Man kräver korpora
tions-, yrkes-, klass- eller intresseval, för att nämna endast de mest brukliga 
uttryckssätten. Den representativa demokratien i sin vanliga form säges upplösa 
folket i ” isolerade individer”, i ”atomer”, under det att val med utgångspunkt 
från den sociala grupperingen förklaras vara det "av livet självt angivna” , 
”verkliga” och ”organiska” systemet. Att ordna medborgarna efter deras yrken, 
och icke eller icke uteslutande efter deras åsikter, vore, skriver Benoist, ”att 
närma sig livet, att forma sig efter detta, att ställa de politiska institutionerna 
i överensstämmelse med de sociala realiteterna. Att ersätta partirepresenta
tionen med intresserepresentationen . . . vore att i sin natur och i sin miljö 
återinsätta den avsöndrade, rotlöse, förvirrade och i samhället liksom vilse- 
komne medborgaren.” Bakom korporationsvalsprincipen ligger emellertid 
nästan undantagslöst tanken, att de ekonomiskt och kulturellt högtstående 
samhällsgrupperna böra erhålla en proportionsvis starkare representation än 
övriga folkklasser; överklassen, inom vilken differentieringen ur yrkessyn- 
punkt är störst, förutsättes skola bilda ett relativt stort antal korporationer 
och sålunda bli berättigad till ett i förhållande till klassens storlek betydande 
antal mandat. Genom den propagerade reformen vill man sålunda på en 
omväg avskaffa den lika rösträtten och därmed demokratien. Detta syfte 
framträder tydligt hos de svenska teoretiker, som urgerat den korporativa 
principen, exempelvis Kjellén och Reuterskiöld. Så pläderar den förre för

CHARLES BENOIST.
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en "intresserepresentation, där det moderna samhällets stora faktiska arbets- 
sfärer träda inför staten . . . med den tyngd allena som motsvarar deras resp. 
värde för det allmänna” ; av tankens närmare utveckling framgår, att de 
högre samhällsgrupperna anses äga ett speciellt socialt värde.

Som en variant av korporatismen kan den syndikalistiska doktrinen be
traktas; den har redan berörts i redogörelsen för Sorels åskådning. Såsom 
slutmål för utvecklingen ser Syndikalismen produktionsmedlens överlåtai 1
åt av producenterna bildade förband, syndikat; inom dessa syndikat sl 
självstyrelse råda. Genom en lös federation skall en viss ledning av syndi
katens verksamhet säkras; den statliga tvångsordningen säger man sig 
emellertid vilja avskaffa. I praktiken har man strävat att samla arbetarna 
i fackförband, vilka främst genom strejker verkat för arbetarnas ekonomiska 
krav. Syndikalismen tar i princip avstånd från varje deltagande i det politiska 
livet; dess taktik är revolutionär. I början av 1900-talet vann rörelsen starkt 
insteg bland de franska och italienska arbetarna men har sedan snabbt gått 
tillbaka.

Korporative idéer äro också bestämmande för den s. k. gillesocialismen 
(guild socialism), som i början av 1900-talet framträdde i England som en 
huvudsakligen litterärt verksam riktning inom arbetarrörelsen. Under någon 
tid ägde dess doktriner en viss aktualitet såväl i som utanför England, och 
i en del detaljfrågor ansåg man sig ha påverkat engelsk politik; numera 
synes rörelsen ha ringa betydelse.

Flera av gillesocialismens teoretiker, bland vilka märkas Cole, Orage och 
Taylor, anse sig stå på marxistisk grund och eftersträva en socialisering av 
produktionsmedlen. Det är emellertid icke den socialistiska synpunkten, som 
dominerar rörelsen. Vad man i första hand eftersträvar är överförandet av 
större delen av statens makt på legalt organiserade grupper, i första hand 
yrkesgrupper — gillen eller fackförband. Lokala och nationella gillen skulle 
äga rätt att avgöra frågor, som speciellt berörde vederbörande förband; 
genom associationer av olika gillen skulle frågor av gemensamt* intresse 
regleras. I sista hand skulle organ för samhället i dess helhet bli bestäm
mande. Det förutsättes emellertid, att statens kompetenssfär skulle bli syn
nerligen begränsad.

Som exempel på en gillesocialistisk tankegång i fråga om statsskicket 
kan tagas Coles' ”Social theory . Cole kritiserar den parlamentariska demo
kratien, som säges bygga på den oriktiga förutsättningen, att en person kan 
representera en annan som helhet, som ett ”medvetenhetscentrum” . Repre
sentation är endast möjlig, då ett visst bestämt intresse hos en person, t. ex. 
yrkesintresset, konsumentintresset o. s. v. företrädes av en annan person. 
Därför måste man ha ett system av "koordinerade funktionella lagstiftande 
församlingar” ; härigenom vinnes även verklig kompetens inom represen-
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tationerna. Cole tänker sig tydligen, att inom kommunerna, respektive staten, 
exempelvis gruvarbetarna, familjefäderna, konsumenterna etc. skola äga 
särskilda representationer med viss beslutanderätt. Varje medborgare måste 
sålunda äga en röst för varje intresse, han representerar. Gemensamma 
frågor skola avgöras av ett ”koordinerat” organ, med representanter för de 
olika specialrepresentationerna.

D E N  M O D E R N A  M O N A R K I S M E N .

Monarkien såsom statsform i egentlig mening, d. v. s. den icke demokra
tiska, absoluta eller konstitutionella monarkien, finnes sedan demokratise
ringen efter världskriget icke i någon mera betydande, till den moderna 
kulturkretsen hörande stat. Även såsom politisk rörelse spelar monarkismen 
en mycket undanskjuten roll; det är diktaturprincipen, icke den monar
kiska principen, som framträder som demokratiens verkliga motståndare.
Den monarkistiska ideologien, sådan den under senare tid utvecklats, särskilt 
i Frankrike, är emellertid av intresse, framför allt emedan den verkat be
fruktande på de nationalistiska antidemokratiska riktningarna överhuvud.

De teokratiska och naturrättsliga motiveringarna för monarkien ha under 
senare tid tämligen allmänt övergivits; de på metafysiska utgångspunkter 
byggda resonemangen ha förlorat sin kraft att övertyga. Det är på realistiska 
argument, vilka förmenas vara stödda av erfarenheten, som den moderna 
monarkismen grundas. Så t. ex. förklarar Treitschke, som kan betraktas 
som en typisk representant för den under kejsartiden rådande läran i Tysk
land, att ingen statsform kan betecknas som den absolut “ riktiga” eller 
”bästa”, men giver likväl i. sin följande historisk-politiska framställning ett 
klart företräde åt monarkien. Regeringen bör, säger lian, stå över partierna 
och de stridande sociala intressena, och denna ställning kan monarken 
intaga, emedan hans makt icke är härledd från någon utan ”grundar sig 
på den egna rätten” ; ”också framgår av historien, j J l  monarkierna alltid £.2- \  ~ 
visai „stör re rättvisa än republikerna” . Monarken kan också på grund av 
sin upphöjda ställning ”blicka vidare än andra människor ’; under det att 4voJrJrcr*-
varje enskild person är bunden av sociala fördomar och blott känner en 
ringa del av samhällslivet, kan monarken få en överblick av "folkets liv i 
dess helhet” och härigenom sättas i stånd att riktigt bedöma ”maktförhållan- l- , 
dena inom samhället” . Monarken betraktas sålunda som vårdare av ett 
över de enskildas och de sociala gruppernas intressen upphöjt statsintresse.
Egendomligt nog finner Treitschke likväl i den följande analysen av olika 
monarkier, att egentligen endast de preussiska monarkerna visat sig vuxna 
sin höga uppgift.
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Det är emellertid framför allt i Frankrike, som den moderna monarkis
tiska doktrinen utbildats; ideologien har här nått en rik blomstring samtidigt 
som monarkismen som politisk rörelse sjunkit till betydelselöshet. Den av 
Charles Maurras ledda kretsen kring Action francaise har insatt den monar
kistiska tanken som led i en sluten åskådning, den rena nationalismen 
(nationalisme integral). Grundläggande för denna riktning är det 1900 ut
givna arbetet ”Enquéte sur la monarchic” ; i detta publiceras de svar, som 
Maurras fått på den till en rad politiker och intellektuella framställda 
frågan: ”Är icke upprättandet av en traditionell, ärftlig, antiparlamentarisk 
och decentraliserad monarki nödvändigt för den allmänna välfärden? 
Största intresset knyter sig till det förord, i vilket Maurras framlägger sin 
egen uppfattning, och de kommentarer, sorp han fogar till enquetesvaren. 
Bland de bidrag, som av andra författare lämnats till den nationalistiskt 
monarkistiska doktrinen, bör nämnas den för några år sedan till monarkis
men omvände vetenskapsmannen Charles Benoists arbete Les lois de la 
politique frangaise” (1928).

Maurras anser sig med sin rena nationalism ha dragit de yttersta konse
kvenserna av Barres uppfattning. Den åskådning, som Barres tillkämpar 
sig, är för Maurras en självklar grundval. Den relativism, som är det 
utmärkande för Barres’ föreställningsvärld, återfinnes också hos Maurras — 
"allting är relativt, det är den enda absoluta principen hör till de förut
sättningar han med Comte utgår från — men denna relativism kombineras 
icke, såsom hos Barres, med antiintellektualism; Maurras betonar tvärtom 
ständigt förnuftets primat och anser de politiska reformer, han pläderar 
för, vara logiskt nödvändiga från den utgångspunkt, som han accepterat. 
Med Maurras har den franska nationalismen övergått från det romantiska 
till det klassiska stadiet; i stället för impulser, stämningar, illusionism, 
träder en genomarbetad, med kylig följdriktighet framställd lära, i stället 
för den inre konflikten säkerhet och harmoni. Utgångspunkten är postulatet, 
att varje fransman i sitt politiska handlande uteslutande måste tänka på 
Frankrikes väl; "bland fransmän” , heter det i ett manifest av 1899, ”måste 
alla stridiga problem lösas med hänsyn till Frankrike . I samma manifest 
förklaras nationaliteten vara "den enda fullständiga, samtidigt som den är 
den fastaste och mest utbredda av alla sociala former” ; en undertryckning 
av nationerna skulle innebära ett bakslag för civilisationen, och nationa
lismen är därför ”en tvingande förnuftssanning av matematisk nödvändighet” .

Det centrala i de franska monarkisternas tankegång är, såsom Maurras 
själv uttalat, ”känslan för en universell hierarki, idén om ordningens värde 
och auktoritetskänslans välgörande inflytande” . Reformation, revolution och 
romantik äro för Maurras likvärdiga uttryck för samma destruktiva, des
organiserande tendens, en tendens, som utgår från en i ohållbara meta-
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fysiska föreställningar bottnande 
utopism och som leder till sönder
brytande av sakta och mödosamt ut
bildade, efter en nations egenskaper 
och behov avpassade traditioner. Be
tecknande är, att Maurras, själv 
agnostiker, lidelsefullt försvarar den 
katolska kyrkan, dels på grund av 
att han värderar auktoritetstron över
huvud, dels emedan katolicismen an
ses ingå i det franska folkets tradi- 
tionsarv. Mot jämlikhetstanken sätter 
han värdet av en småningom fram
vuxen differentiering, en social ar
betsfördelning, som medför, att varje 
funktion skötes av de för denna bäst 
lämpade; han liknar ofta det natur
ligt” konstruerade samhället vid en 
biologisk organism, hos vilken varje CHARLES M AURRAS.
lem har sin särskilda uppgift och
där varje del underordnas det hela; samtidigt betecknar han likväl tanken, 
att staten eller samhället verkligen skulle vara en. slags biologisk organism 
som ett utslag ”av en pueril skolastik, inför vilken alla reflekterande 
sinnen känna en stor avsmak". I realiteten präglar organismfiktionen helt 
hans tankegång.

I den välordnade staten bör även ”det allmänna intresset” äga sitt sär
skilda organ. Detta är enligt Maurras icke fallet i demokratien och han 
frånkänner därför denna egenskapen av stat i egentlig mening. "En stat, 
där varje särintresse äger sina befullmäktigade, verksamma och stridande 
representanter, men där det allmänna och centrala intresset, ehuru angripet 
och belägrat av alla de andra intressena, icke har något organ, har i själva 
verket ingen egentlig existens, den existerar blott som ett fiktivt tillstånd 
eller en ren abstraktion.” I annat sammanhang förklaras demokratien, som 
utmärkes av de sociala gruppernas kamp 0111 makten, vara liktydig med 
anarki. Det allmänna intresset kan, anser Maurras, blott komma till uttryck 
hos en monark, eller, mera sekundärt, hos en särskild klass, som traditionellt 
besitter makten. Endast en person, som genom arv blir härskare, ”är fast 
knuten till och har direkt intresse av den suveräna maktens utövning”, ty 
för honom blir statsstyrelsen en personlig angelägenhet på ett annat sätt 
än för andra; ”den regerande dynastien, eller, om de finnas i tillräckligt 
antal, de härskande familjerna äro intimt förbundna genom sitt eget intresse

6. —• Vår egen tids historia. I.
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LÉON DAUDET.

med statens djupaste intresse; de söka utan tvivel, liksom allt mänskligt, 
sina speciella intressen, men då de finna dem, finna de också och på samma 
gång det allmänna intresset” . Maurras betonar, att han icke tror på någon 
i nedärvda anlag grundad särskild kapacitet hos monarkerna, utan att det 
är själva det kungliga kallet, som skapar identitet mellan det allmänna och 
det enskilda intresset. Hos andra författare finner man emellertid en vag 
föreställning om något slags samtidigt biologiskt och metafysiskt värde i 
arvsprincipen. Så förklarar Benoist, att den monarkiska statsformens över
lägsenhet ej beror på att ”den regerande konungen är helgad av Guds 
nåd”, men han uttalar omedelbart därefter, att "under seklernas lopp den 
kungliga familjen småningom blir predestinerad’ ” och ”genom ett slags 
försynens beslut vigd åt den sociala plikten att härska” .

Denna monarkistiska doktrin förutsätter sålunda tillvaron av ett överindi- 
viduellt allmänt intresse och anser en regerande dynasti vara bärare av 
detta. Bainville har i sin franska historia sökt praktiskt bevisa satsen genom 
alt framställa de bourbonska monarkernas handlande såsom alltid —  eller 
nästan alltid — överensstämmande med det nationella intresset; han kom
mer alltså till samma slutsats i fråga om Frankrike som Treitschke i fråga 
om Preussen.

Övriga av de franska monarkisterna anförda skäl äro härledda ur de 
berörda huvudteserna och äro därför av ringa intresse. Anmärkningsvärt är, 
att monarkien beskrives som fredens statsform, under det att det plebiscitära
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kejsardömet och demokratien sägas medföra krig; särskilt Léon Daudet har 
gjort sig till tolk för denna pacifistiska rojalism. Till monarkisternas åskåd
ning hör i regel kravet på en korporativ organisation av staten. Genom en 
sådan vill man vinna den fasta sociala arbetsfördelning och den på intres
senas klara avgränsning grundade harmoni, som ligger i begreppet sam
hällelig hierarki. En romantiserad medeltid föresvävar dessa förment realis
tiska utopister.

Den franska neomonarkismen har utövat ett starkt inflytande på den 
italienska nationalismen och därmed också på fascismen. Detta gäller fram
för allt principerna om social arbetsfördelning och en fast uppbyggd hierar
kisk statsordning. I viktiga punkter kontrastera emellertid skarpt neomonar- 
kismens och fascismens läror. Det behöver blott framhållas, att Maurras 
är en av samtidens mest konsekventa och medvetna rationalister, att han 
och hans anhängare förkasta teorien om staten som en överindividuell per
sonlighet och att de principiellt äro övertygade pacifister.

I N T E G R A T I O N S L Ä R A N .

De i det föregående berörda tankeriktningarna syfta, mer eller mindre klart 
och medvetet, till skapande av en stark solidaritetskänsla inom bestämda 
grupper, vare sig dessa äro nationellt, socialt eller professionellt avgränsade. 
Sorels myt, Dürkheims korporation, Maurras’ över de individuella intressena 
upphöjda monark —  allt detta framstår som medel att stärka sammanhåll
ningen, att säkra den enhet i tro och handling, som under den demokratiska 
regimen, sådan den för närvarande är organiserad, anses hotad. Denna soli
daritetsprincip kan sägas vara satt i system av den tyska integrationsläran, 
som emellertid, väl att märka, utgår från staten och framträder endast som 
ett försök att bestämma statens väsen. Det grundläggande arbetet är Rudolf 
Smends år 1928 utgivna ”Verfassung und Verfassungsrecht'’; under de senare 
åren har integrationsläran fått en ledande ställning inom tysk statsvetenskap.1

Integrationen är enligt Smend statens väsentliga kännetecken, den betecknas 
som ”grundlegender Lebensvorgang des Staates” . Vad är då integration? 
Smend, vars dunkla språk är beryktat, ger knappast någon klar definition. 
På ett ställe förklaras integrationen vara ”enande sammanslutning” (einigen
der Zusammenschluss), på ett annat en process av ” ständig förnyelse, stän
dig känsla av nytt upplevande” ; för att klargöra sin tankegång uttalar

1 En närmare analys och kritik av Smends arbete kan här ej komma i fråga. De många 
banaliteterna, oklarheterna och motsägelserna belysas bl. a. av Kelsen i Der Staat als 
Integration och Rohatyn i Zeitschrift für öffentliches Recht band I X ^ å s o m  politisk före
teelse är läran av utomordentligt intresse, oberoende av dess logiska halt.
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Smend i anslutning till Renan, att 
statens existens beror av ett plebiscit, 
som varje dag upprepas. Man torde 
någorlunda korrekt kunna återgiva 
Smends mening med satsen, att sta
tens tillvaro förutsätter en viss soli
daritet, en viss känsla av enhet, hos 
de inom staten levande individerna, 
och att integration är varje före
teelse — varje värdeföreställning, 
handling eller symbol —  som är 
ägnad att stärka solidariteten och 
göra känslan av enhet aktuell och 
medveten. Klart är att integration
icke är något som speciellt utmärker 
staten; varje form av mänsklig ge
menskap medför eller, om man så 
vill grundas på integration. Bakom 
det subtila uttryckssättet döljer sig 
i själva verket en realitet av så

enkel och självklar natur, att i regel ett fastställande av densamma icke 
ansetts nödvändigt.

Smend skiljer mellan tre former av integration: den personliga, den funk
tionella och den sakliga. Personlig integration föreligger, då medlemmar av
nationen, såsom monarken och ämbetsmännen, genom sin blotta tillvaro
aktualisera solidaritetskänslan. Funktionell integration skapas genom hand
lingar, som åskådliggöra enheten, exempelvis val och folkomröstningar. 
Saklig integration är för handen, då ett ’'sakligt värdebestånd” uppfattas 
som grundläggande för statsverksamheten; detta värdebestånd kan för massan 
symboliseras genom "fanor, vapen, statsöverhuvuden (i synnerhet monarker), 
politiska ceremonier och nationella fester” . Särskilt i den sistnämnda punkten 
träder Smends anknytning till Sorels mytteori klart i dagen; värdeföreställ
ningarna, de politiska målen, betraktas såsom medel att främja solidariteten; 
Smend objektiverar eller systematiserar liksom Pareto Sorels subjektiva 
åskådning.

Enligt Smend äro alla de nämnda integrationsformerna nödvändiga för 
staten. Det är då han utifrån detta postulat undersöker de skilda stats
formerna, som hans personliga värdering kommer till synes; vetenskaps
mannen avslöjas som politiker. Sålunda säges parlamentarismen -— vilket 
ord Smend använder som liktydigt med vad här kallas representativ demo
krati — endast integrera funktionellt; framför allt saknar den saklig inte

RlJDOLF SM END.
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gration, ty något mål för statens verksamhet uppställes icke. Parlamenta
rismen förklaras resolut ”icke vara någon statsform” . Socialismen såsom 
grundval för statsbildning avvisas med påståendet, att den uteslutande tar 
sikte på den sakliga integrationen men försummar den personliga och den 
funktionella. De ”verkliga” statsformerna äro enligt Smend monarki och 
demokrati, vilka integrera personligt och funktionellt och därjämte genom 
värdeföreställningar. Med demokrati menar Smend uppenbarligen — enligt 
vårt språkbruk —  en diktatur, som söker legitimation i en —  genom val 
uttryckt eller endast fingerad —  ”folkvilja” .

Det enda av Smend nämnda exemplet på en väl integrerad stat är det 
fascistiska Italien. Fascismen säges ha ”med stor klarhet insett nödvändig
heten av en allsidig integration, den har trots avvisandet av liberalism och 
parlamentarism med mästerskap skött den funktionella integrationen och 
ersatt den förkastade socialistiska sakintegrationen med en annan sakintegra
tion (nationell myt, korporativ stat etc.)” . —- Hela Srnends lära är påverkad 
av fascismen; i sin tur ha han och hans eftersägare övat inflytande på 
utvecklingen av fascismens ideologi under de senaste åren.

Uppenbart är emellertid, att Smends tankegång, med vissa föga betydande 
justeringar, kan anpassas efter vilken politisk åskådning som helst. Flera 
av de yngre tyska integrationsteoretikerna synas vara övertygade demokra
ter; de se i demokratien den bästa integrationsmetoden.

Att vi här berört integrationsläran, vars tankar för närvarande — i tydligt 
sammanhang med den nationalsocialistiska rörelsens växt —  äro populära 
i Tyskland, beror därpå, att den på visst sätt utgör en fulländande avslutning 
på de i detta kapitel behandlade tankeriktningarna. Solidaritetsprincipen 
framträder här i sin nakenhet. För en viss gemenskap, staten, rekommenderas 
skilda metoder att upprätthålla enhetskänslan bland medborgarna. De 
enskilda tankarna äro ofta banala, men själva aspekten är originell. En 
jämförelse med Macchiavelli ligger nära; Smend vänder sig till staten, lik
som Macchiavelli till fursten.
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Flera av samtidens diktaturer uppträda ieke med annan ideologisk ut
smyckning än hänvisningar till det allmänna intresset ; man har skapat 
en gud, men ingen mytologi. De båda diktaturer, som nått den fastaste ut
formningen, den ryska och den italienska, stödja sig emellertid på i detalj 
utarbetade politiska system. Dessa system skola i det följande undersökas. 
Därjämte skall den nationalsocialistiska doktrinen, som ännu ej nått mot
svarande mognad, översiktligt refereras.

K O M M U N I S M E N .

Den moderna kommunismens ideologi, främst utbildad av Lenin och andra 
ryska teoretiker, utgår från Marx och anses av sina anhängare innebära en 
följdriktig utveckling, eller kanske snarare en riktig tolkning, av Marx’ teorier.
Marx’ lära om klasskampen, hans materialistiska historieuppfattning äro
grundläggande ; ̂ schemat för statsutvecklingen är det marxistiska, enligt vilken 
den Eorgerliga staten genom en revolution skall avlösas av proletariatets 
diktatur, varefter denna i sin tur skall följas av ett klasslöst samhälle, där 
den statliga tvångsmakten ersättes av en fri produktionsgemenskap. Om och 
i vad mån den kommunistiska läran skiljer sig från den marxistiska —  en 
fråga, som under senare år stått i förgrunden av den socialistiska diskussionen 
— skall här icke undersökas.

Liksom Marx och Engels se kommunisterna i staten, huru denna än är 
uppbyggd, en organisation, varigenom en eller flera sociala klasser befäst sitt 
välde över de övriga. Staten kan skenbart stå utanför den sociala kampen, 
dess mål kan sägas vara att överbygga klassmotsättningarna och skapa ett 
tillstånd av jämlikhet och allmän folklycka; i realiteten är den alltid ett 

j instrument för de socialt starkare, herreklassen. ”Staten är en produkt och 
en yttring av klassmotsatsernas oförsonlighet” , skriver Lenin. ”Staten upp
kommer där, då och i den omfattning, varest, när och i den mån, som klass
motsättningarna objektivt sett icke kunna försonas. Och tvärtom: statens
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existens bevisar, att klassmotsättningarna äro oförsonliga. I den moderna icke
kommunistiska staten är det borgarklassens, i första rummet kapitalisternas 
intressen, som skyddas.” "I alla kapitalistiska länder är staten ingenting 
annat än en företagarnas sammanslutning . . . Ministrar, höga ämbetsmän, 
riksdagsmän äro överallt kapitalister, godsägare, företagare, bankirer, eller 
också deras trogna, väl avlönade tjänare, som tjäna dem icke av fruktan 
utan av övertygelse: advokater, bankdirektörer, professorer, generaler, ärke
biskopar och biskopar” (Bucharin, ur vars ”Kommunismens Abcd” även de 
närmast följande citaten äro hämtade). Statsorganisationen har två syften, 
dels att undertrycka arbetarna och sålunda säkra kapitalisternas möjlighet att 
exploatera dem, dels att tävla med andra på samma sätt uppbyggda stater 
om det av arbetarna "utpressade mervärdet” . ”Den kapitalistiska staten är 
alltså en företagarsammanslutning, som säkerställer exploateringen. Endast 
och allenast kapitalets intressen leda denna rövarsammanslutnings verksamhet.” 
Visserligen förekommer det, att för arbetarna förmånliga åtgärder —  t. ex. 
socialpolitiska lagar —  beslutas, men detta sker endast, då bourgeoisien 
finner det förenligt med sitt eget intresse. ”Alldeles på samma sätt, som 
fabrikanten, som ger efter för de strejkande och beviljar dem ännu en skärv, 
icke upphör att förbli fabrikant, lika litet upphör den borgerliga staten att 
förbli borgerlig, då den under hot om arbetaroroligheter kastar till arbetarna 
ett litet ben.” Ur synpunkten av arbetarklassens behärskande äro alla den 
borgerliga statens institutioner —  lagstiftnings- och lagskipningsapparaten, 
armé- och polisväsendet —  utformade. Vid sidan av öppen brutal under
tryckning står den på andlig suggestion inriktade verksamheten, främst repre
senterad av skolan, kyrkan och den av staten eller kapitalisterna dominerade 
pressen. ” Den borgerliga staten strävar också att uppfostra arbetarklassen till 
ett husdjur, som skall arbeta som en häst, producera mervärde och förhålla 
sig alldeles lugnt.”1

Denna karakteristik gäller, förklara kommunisterna, även den parlamen- 
tarisk-demokratiska staten, ehuruväl i denna förtrycket av arbetarklassen 
maskeras av den formella politiska likställigheten. Parlamentarismen”, skriver 
en av Trotskij citerad teoretiker, är ett regeringssystem, som hos folket väcker 
illusionen, att det självt styr landet, under det att makten i verkligheten kon
centreras i bourgeoisiens händer, men icke ens hos hela bourgeoisien utan 
endast hos några skikt inom denna klass. Under den första tiden av sitt välde 
ser bourgeoisien icke nödvändigheten att hos folket väcka illusionen av själv
styrelse. Därför började alla parlamentariska länder med den begränsade 
rösträtten; överallt fanns rätten att genom val av representanter leda politiken

1 Den kommunistiska ideologien tar, liksom den m arxistiska överhuvud, föga hänsyn 
till bönderna. Dessa synas i regel räknas till proletariatet — en godtycklighet, som starkt 
förvrider den kommunistiska tankegången.
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i början endast för godsägarna, småningom också för de besuttna borgarna, 
till dess att denna rätt från att vara en företrädesrätt i några länder förvand
lades till allmän rätt för envar.” Enligt samme författare blir den politiska 
makten, liksom rikedomen, i allt högre grad koncentrerad på ett fåtal händer; 
massornas formella rättigheter ökas, men deras reella inflytande minskas. 
Trotskij gör en jämförelse mellan kristendomens lära om allas likhet inför 
Gud och den demokratiska naturrättens hävdande av allas likhet inför lagen. 
"’För den olycklige daglönaren, som hela sitt liv varit ett lastdjur i bourgeoi
siens tjänst, var den ideella rätten att medelst parlamentsvalen inverka på 
samfundsskicket icke någonting mycket mer reellt än den salighet, som ställdes 
i utsikt för honom i himlen.”

Kommunismen utgår alltså från — och detta är den springande punkten i 
dess förhållande till socialdemokratien -— att den borgerliga staten aldrig 
kan störtas med de medel, som den själv ställer till förfogande: den allmänna 
rösträtten och representationens makt över statsstyrelsen. En socialisering av 
produktionsordningen under ett demokratiskt system förklaras vara omöjlig. 
I första hand stödjer man sig, då denna ståndpunkt motiveras, på uppfatt
ningen, att de suggestionsmedel och de mera, materiella påtryckningsmöjlig- 
heter, som den härskande sociala klassen har till sitt förfogande, äro till
räckliga för att hindra dess motståndare att nå majoritetsställning eller i varje 
fall verklig makt. Ett stort antal proletära väljare förutsättas i den borgerliga 
staten —  främst under inflytande av skola, kyrka och press —  rösta för den 
rådande regimens bevarande, trots att deras intresse pekar i annan riktning; 
i grunden supponerar man här en motsättning mellan vederbörandes vid 
valet uttryckta och verkliga, d. v. s. med intresset överensstämmande vilja. 
Vidare hävdas, att i en borgerlig stat till ledande ställning komna socialister 
i så hög grad påverkas av den härskande klassens uppfattning, att de, mer 
eller mindre öppet, komma att förråda sina egna anhängare och ingå i bour
geoisien. 1 detta sammanhang hänvisas till de socialistiska regeringarna i 
Tyskland, England och Sverige, som likväl alla haft minoritetskaraktär; 
”kapitalet behöver dessa regeringar” , yttrar Stalin, ”som en skärm, när det 
är svårt, obekvämt och ofördelaktigt att förtrycka och exploatera massorna 
utan skärm” . Och slutligen påstås, att, om ett försök att på demokratisk väg 
socialisera samhället verkligen skulle göras, bourgeoisien omedelbart skulle 
sätta sig till motvärn; ”den mest upplysta och demokratiska bourgeoisie” skulle 
enligt Lenin hellre massakrera millioner arbetare än avstå från den privata 
äganderätten till produktionsmedlen. Denna synpunkt förvandlar den kom
munistiska aktionen i klasskampen till ett preventivkrig.

För att bryta den kapitalistiska diktatur, som föreligger i den borgerliga 
staten, vare sig denna är demokratiskt organiserad eller icke, kräves alltså 
en våldsam omvälvning, en proletär revolution. Och för att trygga den revo-
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lutionära regimen mot den borgerliga reaktionen måste en ny diktatur upp
rättas: proletariatets diktatur. Staten är alltid en maskin i händerna på den 
härskande klassen; genom den kommunistiska revolutionen blir den ett instru
ment för proletariatets maktutövning; på denna punkt skiljer sig proletariatets 
diktatur, framhåller Stalin, ”faktiskt icke från varje annan klassdiktatur, ty 
den proletära staten utgör en maskin för bourgeoisiens undertryckande” .

Vad är då, närmare bestämt, proletariatets diktatur? Stundom framställes 
den såsom förnämligast innebärande borgarklassens uteslutande från politiskt 
inflytande. ”Proletariatets diktatur” , skriver Lenin i ”Revolutionen och staten ', 
alltså före novemberrevolutionen 1917, ”övergångsperioden till kommunismen, 
kommer att för första gången skänka en demokrati för folket, för flertalet, 
jämsides med oundgängligt förtryck av mindretalet, av exploatörerna. Endast 
kommunismen är i stånd att skänka en verkligt fullständig demokrati, och ju 
fullständigare den blir, dess förr kommer den att bli onödig och av sig själv 
dö bort.” Här beskrives alltså proletariatets diktatur som en majoritetsdiktatur, 
i motsats till borgarklassens herravälde, som är en minoritetsdiktatur. I över
ensstämmelse härmed motivera ofta kommunistiska författare proletärdikta
turen med en hänvisning till majoritetens rätt, d. v. s. till den demokratiska 
doktrin, som i andra sammanhang förhånas. Den faktiska skillnaden mellan 
borgarnas och proletärernas välde säges bestå däri att de klasstater, som hit
tills existerat, utgjort den exploaterande minoritetens diktatur över den exploa
terade majoriteten, medan proletariatets diktatur utgör den exploaterade majo
ritetens diktatur över den exploaterande minoriteten” (Stalin). På samma sätt 
förklarar Bucharin, att proletariat och bourgeoisie kunna icke likställas, ty 
”proletariatet är en jättestor klass, bourgeoisien en liten klick” . Ytligt sett 
framstår också det gällande ryska statsskicket som en majoritetsdiktatur; 
endast vissa befolkningsgrupper, som anses tillhöra eller vara lierade med 
bourgeoisien — i det hela några få procent av befolkningen — äro uteslutna 
från rösträtt. Ur denna synpunkt och med hänsyn tagen till den kommunis
tiska uppfattningen av den borgerliga demokratiens verkliga innebörd, kan 
det te sig naturligt, att Lenin mot Kautsky förklarar, att ”proletariatets dikta
tur är tusen gånger mera demokratisk än den demokratiska republiken” .

Den diktatur, som råder i Ryssland är emellertid, som i redogörelsen foi^ 
det ryska statsskicket skall belysas, en det kommunistiska partiets diktatur. 
Att borgarklassen är utesluten från valrätt är ett föga väsentligt drag i det 
ryska statsskicket; det väsentliga är, att det kommunistiska partiets herravälde 
faktiskt består och är befäst genom ett system av legala garantier. Genom en 
betydelseförskjutning har begreppet proletariat likställts med kommunisterna. 
Detta förhållande motiveras sällan mera ingående i den kommunistiska 
litteraturen. Lenin talar dock i flera av sina arbeten om kommunisterna 
som proletariatets avantgarde; det är den aktiva, klassmedvetna delen av
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proletariatet, d. v. s. det kommunis
tiska partiet, som måste la ledningen 
vid den revolutionära omstörtningen 
och dess fullföljande. Med stor klar
het uttrycker sig Trotskij i ’Revo
lutionen och te r ro rn ”: ”Det kom
munistiska partiets utomordentliga 
roll i den segerrika proletära revo
lutionen är mycket begriplig. Det 
rör sig om en klassdiktatur. Inom 
klassen finnas olika skikt, olikartade 
stämningar, skilda utvecklingsgra
der. Då förutsätter diktaturen enhet 
i vilja, i tendens, i handling. På 
vilket annat sätt kan detta förverk
ligas? Proletariatets revolutionära 
herravälde förutsätter inom proleta
riatet självt ett med klart aktions
program och oeftergivlig inre disci
plin försett partis politiska herra
välde.” Alltså: proletariatets diktatur innebär en diktatur — från kommu
nisternas sida — även inom proletariatet.

I den uppfattning, som rättfärdigar denna ståndpunkt, kunna två moment 
sägas ingå. Ä ena sidan tron, att den kommunistiska diktaturens konsekvenser 
äro värdefulla, eller, för att begagna den marxistiska terminologien, att denna 
diktatur med historisk nödvändighet framväxer ur bourgeoisiens välde.

Bourgeoisien i vår tid är en klass, som skrider mot sin undergång , skriver 
Trotskij. ”Den röda terrorn är verktyget mot en till undergång vigd klass, 
som icke vill gå under.” Å andra sidan förutsätter man, att hos proletariatet 
finnes en så att säga potentiell kommunistisk majoritet. I den borgerliga 
staten har en stor del av proletariatet hindrats att nå till insikt rörande de 
egna intressena; först sedan denna insikt under kommunistisk ledning vunnits, 
blir proletariatets massa kommunistisk. Det är som företrädare för en folk
vilja i vardande, för en ”sann” folkvilja, som kommunisterna äro berättigade 
att gripa till makten; de äro representanterna för de ofödda generationernas 
elektorat. ” 1 att ’byta ut’ arbetarklassens makt mot partiets makt ligger ingen
ting tillfälligt och i grund och botten är alls inget utbytande’ heller för 
handen. Kommunisterna ge uttryck åt arbetarklassens grundläggande intressen. 
Det är endast naturligt, att kommunisterna i en tid, då historien ställer dessa 
intressen i hela deras vidd på dagordningen, blir arbetarklassens i sin helhet 
erkända representanter" (Trotskij).
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I fråga om den kommunistiska uppfattningen, att proletariatets diktatur 
i huvudsak — icke ur värdesynpunkt men väl sakligt tekniskt — är att lik
ställa med borgarklassens välde i de demokratiska staterna äro ytterligare ett 
par erinringar att göra. På frågan, i vad mån man rimligen kan beteckna 
det demokratiska styrelsesättet som en faktisk borgerlig diktatur, skola vi ej 
närmare ingå; att den kommunistiska karaktäristiken innehåller överdrifter, 
är uppenbart, och lika klart är det, att den i vissa punkter är träffande; ett 
försök att här skilja ”sanning” och ” lögn” måste alltid bli i hög grad 
subjektivt. Det bör emellertid betonas, att formellt och begreppsmässigt demo
kratien innebär diktaturens motsats och att det kommunistiska styrelsesystemet 
är en diktatur i egentlig mening. Valsättet i Ryssland är —  frånsett rösträtts
begränsningarna — odemokratiskt och avser att säkra det kommunistiska 
partiets ställning, inskränkningarna av den medborgerliga friheten försvåra 
eller omöjliggöra all principiell opposition, statsmakten är koncentrerad hos 
regeringen; i dessa och andra punkter är kontrasten mellan det ryska och 
de borgerligt demokratiska systemen stor och påtaglig.

Proletariatets diktatur är en övergångsform mellan den borgerliga staten 
och det i egentlig mening kommunistiska, klasslösa samhälle, som med 
statens, tvångsorganisationens, bortfallande skall uppstå. "Liksom en lampa, 
som flammar upp före slocknandet, så antar staten, innan den försvinner, 
formen av proletariatets diktatur, d. v. s. den mest skoningslösa stat, som på 
alla områden befallande ingriper i medborgarens liv” (Trotskij). Diktaturens 
syfte är att förbereda det nya samhället genom förstörande av den borgerliga 
statens relikter, genom socialisering av produktionsordningen ocb genom 
folkets uppfostran i kommunistisk anda.

Med upprättandet av den proletära diktaturen är icke en slutgiltig seger 
vunnen; tvärtom visa de ryska erfarenheterna, betona kommunisterna, att 
de borgerliga klassernas motstånd kan övervinnas blott genom en långvarig 
kamp. Endast med våld kunna kommunisterna erövra regeringsmakten, endast 
med våld kunna de försvara den mot kontrarevolutionen; ingen fråga i 
kampen mellan klasserna har avgjorts annat än genom våldet . . . proletariatets 
erövring av den politiska makten avslutar icke klasskampen mot bourgeoisien, 
i stället göres denna mera omfattande, mera skarp, mera oförsonlig” (Lenin). 
Såsom yttersta medel i denna kamp tjänar terrorn, systematiska undertryck
nings- och avskräckningsåtgärder mot de kontrarevolutionära elementen. ”Ay- 

[ skräckandet är ett mäktigt medel i politiken”, skriver Trotskij. Den revolu
tionära klassens terror kan moraliskt förkastas endast av den, som princi
piellt avvisar varje våldsgärning överhuvud, följaktligen också alla krig och 
alla uppror.” Kommunisterna ha, förklarar han, ingen respekt för "pratet 

V  om människolivets helgd” . ”För att göra individen respekterad måste vi för
störa den sociala ordning, som korsfäster honom, och denna fråga kan lösas
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blott genom blod och järn. Med samma medel ha, såsom Trotskij utförligt 
söker visa i ’ Kommunismen och terrorn , alltid den socialt härskande klassen 
bekämpat sina motståndare; då terrorn användes mot ’en reaktionär klass, 
som icke vill lämna skådeplatsen”, är den befogad och effektiv.

Före erövringen av makten i Ryssland synas de kommunistiska ledarna ha 
tänkt sig, att socialiseringen av produktionen skulle bliva ett relativt lätt 
företag. Lenins uttalanden på denna punkt i ”Revolutionen och staten” äro så 
belysande, att de böra utförligt citeras. Då de ekonomiska förutsättningar, 
som kapitalismen skapar, föreligga, är det, skriver Lenin, ”ytterst väl möjligt 
att ofördröj ligen, från i dag till i morgon, övergå till att störta kapitalisterna 
och byråkraterna och —  i fråga om kontrollen över produktion och fördel
ning, i fråga om statistik över arbete och produkter — ersätta dem med de 
beväpnade arbetarna, det som en man beväpnade folket” . Han berör i detta 
sammanhang frågan om den tekniskt utbildade personalen; detta spörsmål 
förklaras icke erbjuda några svårigheter, ty "dessa herrar arbeta i dag i lydno 
för kapitalisterna och komma i morgon att arbeta ändå bättre i lydno för de 
beväpnade arbetarna” . Alla medborgare skola förvandlas ”till löneanställda 
hos staten . . . bli tjänstemän och arbetare hos ett enda hela folket omfattande 
statligt ’syndikat’ ” . Den verksamhet, det här är fråga om, har, frånsett de 
tekniska prohlemen, förenklats till ”ovanligt enkla och för varje skriv- och 
läskunnig person tillgängliga observations- och anteckningsoperationer” ; det 
fordras blott ”kunskap om de fyra enkla räknesätten och förmåga att lämna 
vederbörliga kvitton” . Hela samhället kommer småningorn att bli ett enda 
kontor och en enda fabrik med jämlikhet i arbete och jämlikhet i lön” . Det 
proletära samhället skall, uttalas på ett annat ställe i samma arbete, ledas av 
”arbetare och anställda, mot vilkas förvandling till byråkrater genast kommer 
att vidtagas åtgärder i stil med de av Marx och Engels i detalj analyserade: 
1) icke blott valbarhet, utan också avsättlighet när som helst, 2 ) lön ej större 
än arbetarlön, 3) omedelbar övergång till att alla fylla samma kontroll- och 
uppsiktsfunktioner, så att alla till en tid bli ’byråkrater’ och därför ingen kan 
bli ’byråkrat’ ” . Övergången till kommunismens högsta fas skall sålunda 
successivt åvägabringas.

Denna uppfattning om socialiseringsprocessens enkelhet korrigerades efter 
övertagandet av makten. Det blev klart, att, även frånsett jordbruket, ett 
förverkligande av kommunismens ekonomiska program icke kunde ske på 
några få år. Man slog in på den nya linjen” i den ekonomiska politiken. 
Gång efter annan betonade Lenin öppet, att han misstagit sig, att det var 
nödvändigt att kompromissa, att ett tillfälligt avsteg från de kommunistiska 
principerna vore tillåtligt, då det gällde att på lång sikt främja dem (jfr 
t. ex. ”La maladie infantile du communisme”, sid. 33, "La revolution bol- 
cheviste”, sid. 111). Småningom ändrades föreställningen om karaktären och



KOMMUNISMEN 95

varaktigheten av proletariatets dik
tatur; denna betraktas visserligen 
fortfarande som en övergångsperiod, 
men slutmålet, statens upphävande, 
ter sig mycket avlägset. Ännu 1919 
talar Bucharin om två å tre genera
tioner; för närvarande torde ingen 
kommunist vara lika sangvinisk. Pro
letariatets diktatur måste, uttalade 
Stalin 1924, ”betraktas icke som en 
övergående period i meningen av 
några ’revolutionära' akter och de
kret, utan som en hel historisk epok, 
fylld av medborgarkrig och yttre 
konflikter, ett ihärdigt organisations
arbete och nationalekonomiskt upp
byggande, angrepp och reträtter, seg
rar och nederlag". I själva verket 
har tanken på det kommunistiska 
idealets isolerade förverkligande i 
en stat övergivits, ja, även den fullständiga socialiseringen av produktionen 
anses möjlig först i samband med en mera universell revolution. För
en socialisering äro, förklarar Stalin i det nyss citerade arbetet, ett enda lands 
krafter —  i synnerhet ett sådant bondelands som Ryssland —  otillräckliga.

Härför behövas nödvändigt de proletära krafterna i några utvecklade länder. 
I b i r f ö r  ä r  d f 1̂ p n — !1V ö n v n d n p p g i f t p m a  för den segerrika revolutionen att 
utveckla och understödja revolutionen i andra länder.” 1

Som en tredje huvuduppgift för den proletära staten framstår folkets upp-
fostran i Genom undervisningen skola föreställningar,
som inympats under den borgerliga regimen, utrotas; det gäller, framhåller 
Bucharin, "att förinta alla spår av andligt slaveri i de arbetandes medvetande” 
och att "fostra en ny generation, som med hela sin psykologi står på det nya 
kommunistiska samhällets grund” . Religionen är enligt Marx’ ord ”ett opium 
för folket"; den har försvagat känslan för livets realiteter genom förespeg
lingen om en annan värld. Mellan kommunism och religion består därför en 
oförsonlig motsättning; den kommunistiska staten bör icke blott avskaffa 
statskyrkan och förbjuda religionsundervisning i skolorna utan även direkt 

^/stödja den antireligiösa propagandan. Staten och de kommunistiska organen

1 För den teoretiska diskussion i här berörda frågor, som ägt rum mellan Stalin och 
Trotskijgruppen — och som särskilt gäller begreppet ”permanent” revolution — synes 
en redogörelse i detta sammanhang icke behövlig.

NIKOLAJ BUCHARIN.
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skola vidare genom litteraturen och pressen sprida den kommunistiska ideolo
gien; försök att agitera för andra uppfattningar skola förhindras. Statspro- 
pagandan 'skall till sist utrota varje spår av borgerligt medvetande och bli 
ett mäktigt vapen för skapande av en ny ideologi, nya tankegångar, ny 
världsuppfattning” . Den borgerliga suggestionen skall ersättas av den kom
munistiska; denna operation innebär en befrielse, eftersom den ”sanna ”, den 
med intresset överensstämmande folkviljan är kommunistisk.

Den oerhörda intensifiering av statsmakten, som proletariatets diktatur inne- 
\ bär, är till för att förbereda statens avveckling. När en gång den proletära 
staten förverkligat sina syften, skall den avlösas av ett från varje statlig 
tvångsordning befriat samhälle, en gemenskap, i vilken verklig frihet, full
ständig harmoni råder; när hela världen förvandlats till en sådan gemenskap 
är mänsklighetens politiska utveckling fullbordad. Lenin ger i "Revolutionen 
och staten” en bild av denna kommunismens sista och högsta fas. Han citerar 
uttalanden av Engels: 'Det samhälle, som nyorganiserar produktionen på
grundval av producenternas fria och jämlika association, kommer att skicka 
hela statsmaskinen dit den då har sin mest passande plats: till antikvitets- 
museet vid sidan av spinnrocken och bronsyxan . . .  I stället för regerandet 
över personer träder förfogandet över saker och ledningen av produktions
processer. Staten upphäves” icke, den dör bort. Detta statens bortdöende 
kommer att börja, då den kommunistiska staten fullkomnats.” Denna fullkom- 
ning, skriver Lenin, innebär förverkligandet av ”en verkligt full demokrati 
utan några som helst undantag” ; då den är nådd ”'kommer demokratien att 
börja dö bort på grund av att människorna . . .  så småningom komma att 
vänja sig vid att iakttaga de elementära, i århundraden kända, årtusen igenom 
i alla lag texter upprepade reglerna för mänskligt samliv, att iakttaga dem 
utan tvång, utan över- och underordning, utan den speciella tvångsapparat, 
som heter stat . Det är omöjligt, förklarar Lenin, att närmare angiva de 
konkreta former, i vilka denna utveckling skall försiggå. Hans uppfattning 
om det ideala samhället klargöres i viss mån av följande uttalande: ’”Staten 
kan helt och hållet dö bort, när samhället förverkligat regeln: ’var och en 
efter sina gåvor, åt var och en efter hans behov’, d. v. s. när människorna 
till den grad vant sig att iakttaga de grundläggande reglerna för den mänsk
liga sammanlevnaden och när deras arbete blir så produktivt, att de frivilligt 
komma att arbeta och sträva allt efter sina gåvor . . . Produktionsfördelningen 
kommer då icke att kräva normering från samhällets sida av den av var och 
en erhållna produktmängden. Var och en kommer att vara i stånd att taga 
efter sitt behov’. ’

Det har redan konstaterats, att slutmålet för den kommunistiska politiken 
ställts på en så avlägsen framtid, att det snarare ter sig som en utopi än som 
en för den praktiska politiken betydelsefull möjlighet. I allmänt språkbruk
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HÖGLÄSNING I R  LEN IN S SKRIFTER. 
Teckning av B. M iljutin.

är det proletariatets diktatur, icke det klasslösa och tvångsfria framtidssam
hället, som representerar begreppet kommunism. Den genomförda demokrati 
och det begynnande ”bortdöende” av staten, varom Lenin talar i de nyss 
citerade yttrandena, äro icke myter i Sorels mening, ty de framställas som 
realiteter, men i samtida politik dela de myternas karaktär av eggande, obe
stämda föreställningar på gränslinjen mellan politisk doktrin och religiös tro.

En stor del av den kommunistiska doktrinen är ägnad klasskampens teknik, 
reglerna för den kommunistiska aktionen i världskriget mellan proletariatets 
och den borgerliga kapitalismens förkämpar. Revolutionen är, såsom Lenin i 
anslutning till Marx ständigt betonar, att betrakta som en konst, ett ingående 
studium måste ägnas de former, under vilka proletariatets diktatur skall 
förberedas och förverkligas. Doktrinen har på denna punkt blivit alltmera 
opportunistisk, eller, enligt kommunisternas uppfattning, realistisk. Strategien 
måste anpassas efter förhållandena i skilda länder och i olika situationer. 
Marx ser i den proletära revolutionen en följd av en långt driven process 
av industrialisering och kapitalkoncentration. De kommunistiska teoretikerna 
betona, med utgångspunkt från de ryska erfarenheterna, att dessa förutsätt
ningar icke äro nödvändiga. Det gäller, skriver Stalin, att bryta igenom den

7. — Vår egen tids historia. I.
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borgerliga fronten, där den är sva
gast, och den svagaste punkten kan 
vara att finna i ett land, där kapita
lismen är outvecklad; i Ryssland 
t. ex. hade det tsaristiska vanstyret 
undergrävt den borgerliga regimen 
och därför hade en kommunistisk 
aktion större möjligheter till fram
gång i detta land än i många mera 
kapitalistiskt utvecklade stater. Man 
hävdar tillika, såsom redan den före
gående redogörelsen visar, att den en 
gång upprättade proletärdiktaturen 
skall anpassa sin politik efter läget 
och icke rygga tillbaka för kompro
misser och tillfälliga eftergifter blott 
slutmålet i grunden främjas; även på 
denna punkt hänvisas till den ryska 
politiken. Överhuvud förklaras det. 
liksom i de militära handböckerna, 

omöjligt att i detalj föreskriva regler för aktionen; man börjar drabbningen 
och sedan får man se , skrev Lenin efter Napoleon i sin sista artikel.

De kommunistiska partiernas uppgift i de borgerliga staterna är alt genom 
ett ständigt undermineringsarbete förbereda revolutionen. Härtill tjänar i 
första rummet agitationen bland proletariatet, som särskilt skall ta sikte på 
diskrediterandet av den reformistiska socialdemokratien. Av utomordentlig 
vikt är propagandan inom armén, bourgeoisiens väsentliga försvarsmedel: 

ingen stor revolution har inträffat , skriver Lenin, utan alt armén varit 
desorganiserad . . . den nya sociala klass, som strävar efter makten, har aldrig 
kunnat och kan ej heller nu förskaffa sig auktoritet eller bevara den utan att 
den gamla armén befinner sig i upplösning” . Illegala organisationer böra. 
enligt Lenin, bildas vid sidan av de legala i alla länder, även i de mest 
fria . . .  de ur klasskampssynpunkt mest fredliga länder ". Inom de fackliga 
förbanden skola kommunistiska celler bildas; alla lönerörelser och strejker 
skola understödjas för att öka arbetarklassens missnöje. Kommunisterna skola 
visserligen deltaga i parlamentsvalen och det parlamentariska arbetet, men 
skola häri endast se förberedelser för revolutionen. ”Moraliskt är allt, som 
tjänar att förstöra exploatörernas gamla samhälle och att samla alla arbetare 
kring det proletariat, som bildar det nya kommunistiska samhället” (Lenin).

Tillfällig samverkan med icke-kommunistiska partier och grupper anbefalles 
under vissa förhållanden. I sitt arbete Kommunismens barnsjukdomar

m

JOSEF STALIN.
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LENIN VISAR VÄGEN FÖR RÖDA ARMÉN.
Ryskt träsnitt.

(1920) tar Lenin avstånd från de teoretiker, som i en dylik opportunistisk 
taktik se en fara för uppmjukning av den revolutionära principen. Han 
anbefaller t. ex. de engelska kommunisterna att understödja arbetarpartiet; 
få väl en gång socialdemokraterna regeringsansvaret, bli deras maktlöshet 
och deras i grunden småborgerliga inställning snart avslöjade, och proleta
riatet kommer att vända sig till kommunismen. Min avsikt, när jag uppmanar 
till röstning på Henderson, är att understödja honom på precis samma sätt 
som repet uppbär den hängde. Om på grund av särskilda omständigheter 
en revolutionär stämning uppstår bland arbetare och bönder, bör denna ut
nyttjas av kommunisterna, även om dessas syften icke äro mera allmänt om
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fattade; överhuvud bör de fattigare klassernas missnöje underblåsas och här
med en våldsam konflikt förberedas; när revolutionen utbrutit, ankommer 
det på kommunisterna att ta ledningen och att efterhand slå ned de bunds
förvanter, som icke acceptera kommunismen. Såsom ett lysande exempel på 
kommunistisk taktik nämnes ständigt utnyttjandet av de ryska böndernas 
jordhunger vid novemberrevolutionen 1917. Vidare bör samarbete etableras 
med de av de kapitalistiska staterna undertryckta nationaliteterna; härigenom 
försvagas den borgerliga fronten och förutsättningar skapas för en utveckling 
mot kommunism inom de frigjorda folken.

Den kommunistiska taktiken i egentlig mening —  de frågor, som samman
hänga med själva den väpnade insurrektionen — ha även diskuterats av Lenin. 
Han betonar betydelsen av att välja den riktiga tidpunkten för upproret 
och att icke slå till utan utsikter till framgång; i regel är det blott under 
våldsamma politiska kriser, beroende på krig, ekonomiska svårigheter eller 
lönekonflikter, som en segerrik aktion är möjlig. För insurrektionen uppställas 
regler av den art, som sedan länge formulerats i krigskonsten. Framstöten 
skall vara överraskande, den skall insätta på en punkt, där revolutionärerna 
förfoga över överlägsna krafter, offensiven skall vidmakthållas och genom 
ständiga, om också små framgångar skall man stärka truppernas élan.

Kommunismen har en ojämförligt fastare internationell organisation än 
någon annan politisk rörelse; den har icke utan skäl jämförts med den 
katolska kyrkan. 1919 bildades i Moskva den tredje internationalen (Komin
tern) ; de kommunistiska partierna i olika länder utgöra sektioner av denna. 
1927 voro 66 partier och andra organisationer representerade i internatio
nalen; antalet partimedlemmar var 1,8 millioner (exklusive ungdomsorgani
sationerna), varav två tredjedelar ryssar. I princip är internationalens högsta 
organ världskongressen, sammansatt av representanter för anslutna organisa
tioner till ett antal, som skall svara mot organisationens styrka och veder
börande lands politiska betydelse; kongressen, som hittills sammanträtt ungefär 
vartannat år, har att avgöra de huvudsakliga doktrin- och taktikfrågorna. Av 
kongressen välj es ett exekutivt råd, bestående av ett sextiotal medlemmar; 
detta råd, eller dess presidium, sköter de löpande angelägenheterna. Pårti- 
disciplinen är utomordentligt sträng; "partimedlemmarna äro pliktiga att i 
sitt offentliga uppträdande alltid uppföra sig som disciplinerade medlemmar 
av en kämpande organisation ’, heter det i Kominterns stadgar. ’’Partiorgani
sationerna och partiinstanserna äro pliktiga att avgöra huruvida och i vilken 
form och utsträckning offentligen . . . olika frågor böra diskuteras av enskilda 
medlemmar. Om också organisationens eller partiledningens beslut är felaktigt 
enligt andra medlemmars mening, få dessa kamrater i sitt offentliga upp
trädande icke glömma, att den värsta disciplinära förseelsen och det värsta 
felet i kampen dock är att rubba eller kanske t. o. m. bryta sönder den
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gemensamma frontens enhetlighet.” De styrande organen, d. v. s. kongressen 
och exekutivrådet och de enskilda sektionsstyrelserna, utfärda i detalj gående 
direktiv för partimedlemmarna; parlamentsledamöterna i de borgerliga sta
terna äro skyldiga att uppträda som partiets ombud. Särskilt exekutivrådets 
direktiv till de olika sektionerna ha varit av stor vikt. Den stränga disciplinen 
har lett till talrika utbrytningar och uteslutningar (exempelvis Trotskijgruppen 
i Ryssland, Höglunds- och Kilbomsgrupperna i Sverige, det kommunistiska 
partiet i Norge). Huvudsaken är, har Lenin ofta betonat, att partiet är 
enhetligt och väldisciplinerat; medlemsantalet anses vara av mindre betydelse. u

F A S C I S M E N .

Fascismen har ur ideologisk synpunkt genomgått två skilda utvecklings
stadier; man kan skilja mellan den revolutionära och den segrande fascismens 
ideologi. Gemensam är den nationella synpunkten, men medan denna under 
fascismens revolutionära period tjänade som målföreställning för en relati
vistisk aktivism, har den i den fascistiska staten lagts till grund för en dog
matisk statsmetafysik med pretentioner på universalitet.

Under den tidigare perioden dominerade Mussolini helt den fascistiska / 
rörelsen; det är förnämligast i hans tal och skrifter, som man finner ansatser 
till en ideologisk motivering. Mussolinis främsta läromästare ha, såsom han 
ofta själv betonat, varit Sorel och Pareto, men även ett mera direkt inflytande 
från filosofer som Nietzsche, William James och Bergson är påtagligt.
I Italien har fascismen i sin aktivistiska gestaltning haft föregångare såväl 
bland syndikalister som nationalister; man bör även nämna futuristerna, 
”handlandets mystiker’’, vilkas ledare Marinetti redan år 1913 uppträdde vid 
valen såsom motståndare till ”moralism, rationalism och skepticism” och 
predikade krigets och våldets, den oreflekterade handlingens skönhet.

Ledmotivet i Mussolinis uttalanden är förhärligandet av det irrationella, 
ständigt skiftande livet, på de teoretiska systemens, på förnuftets bekostnad.
De instinktiva, på ett mystiskt sätt ur livet självt framgångna handlingarna 
äro av värde; rationaliseringen, systematiseringen, reflexionen överhuvud 
underminerar livskraften. Denna anti-intellektualistiska livstro slår över i 
romantik och hjältedyrkan; de stora handlingarna eftersträvas och de äro 
förknippade med äventyr, faror, revolutioner, krig. ”Man skall leva farligt” , 
är ett ord av Nietzsche, som Mussolini ständigt citerar och vars mening han 
återger i otaliga variationer. Sitt förakt för alla ideologier, alla utformade 
system, till och med för tänkandet i och för sig betonar han ständigt. Förnufts- 
tron, den försiktiga beräkningen, kompromisslusten och fegheten förklaras 
känneteckna bourgeoisien; i den fascistiska terminologien har detta ord efter
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hand snarare blivit ett moraliskt värdeomdöme än beteckning på en viss 
samhällsklass.

Maktlystnaden framställes liksom hos Pareto, som den egentliga driv
fjädern till politiskt handlande; Mussolini har själv, enligt Sarfatti, betecknat 
sitt maktbegär som en allt behärskande mani. I en artikel i sin tidning den 
22 november 1921 citerade han följande uttalande av den italienske filosofen 
Tilgher, en av den fiktionalistiske filosofen Yaihingers lärjungar: “Enligt 
relativismen äga livet och handlandet en absolut överlägsenhet över tänkandet. 
Då alla åsikter äro likvärdiga, kom den antika skepticismen till resultatet, 
att det enda riktiga är att upphöra att bedöma och alt endast handla. Då alla 
ideologier äro likvärdiga, alla äro fiktioner, anser den moderna relativismen, 
att var och en har rätt att skapa sin egen och att göra den gällande med 
all sin kraft. Den väldiga nutida rörelse, som utgår från den universella 
relativismen och skepticismen, är alltså ingenting annat än den absoluta akti
vismen överförd på det politiska området.” Mussolini tillägger därefter: Den
italienska fascismens fenomen bör för Tilgher framstå som det högsta och 
mest intressanta uttrycket för den relativistiska filosofien, och om, som Vai- 
hinger påstår, relativismen återgår till Nietzsche och dennes vilja till makt, 
är den italienska fascismen ett storartat uttryck för en individuell och nationell 
vilja till makt.” Man jämföre härmed de uttalanden av Kelsen om demokra
tiens filosofiska grund, som förut citerats. Kelsen anser, att relativismen 
måste leda till respekt för andras åskådningar och därför nödvändiggör 
demokrati; från Mussolinis synpunkt slår däremot relativismen ned alla 
skrankor för handlingsbegäret, den blir förutsättningen för en hänsynslös 
aktivism. Bådas ståndpunkter äro logiskt lika meningslösa; det är tempera
mentet, som fällt utslaget.

Med den heroiska aktivismen kombineras under den fascistiska rörelsens 
första skede, då strävandet efter makten syntes hopplöst, ofta uttryck för 
en extrem individualism. Efter Nietzsche förklaras, att de stora männen, 
hjältarna, finna den statliga tvängsmakten, som beskyddar de svaga mot de 
starkas “ naturliga ’ välde, motbjudande; ur samma synpunkt kritiseras kristen
domen, genom vilken de i livskampen underlägsnas ”slavmoral” blivit rådande. 
Den 6 april 1920 skrev Mussolini i sin tidning: ”Ned med staten i alla 
dess former, staten av i går, i dag, i morgon. Den borgerliga staten och den 
socialistiska staten. För oss, individualismens sista kämpar, återstår, inför 
det dystra närvarande och den fruktansvärda morgondagen intet annat än 
en visserligen absurd, men alltid trösterik religion: anarkismen.” Några 
månader senare, då fascismens uppgångsperiod börjat, framförde Mussolini 
den kända formeln: ” Ingenting utom staten, intet mot staten, allt för staten.”

Relativismen har icke hindrat, att vissa målföreställningar avgivits, att 
vissa idéer uppställts såsom vägledande; enligt Sorels mönster har man talat
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om myter, som, oberoende av om de 
äro sanna eller kunna förverkligas, 
äga värde därigenom, att de stimu
lera viljan och handlingskraften. Då 
man använt idéerna som hjälpföre- 
ställningar, ha de vid behov kunnat 
ersättas med nya; fascisterna ha så
lunda, som Mussolini uttryckt det, 
blivit ”zigenarna i italiensk politik” .
Såsom socialist hade Mussolini ut
gått från myten om klasskampen, så
som fascist utgick han från myten 
om nationen. Vi ha skapat en myt”, 
yttrade han i sitt tal på partikon
gressen i Neapel, några dagar före 
marschen mot Rom. ”Myten är en 
tro, en lidelse. Det är icke nödvän
digt, att den är en verklighet. Den 
är såtillvida en verklighet, som den 
medför eggelse, hopp, tro och mod.
Vår myt är nationen, vår tro är nationens storhet." Myten blir ett av 
de medel, genom vilka handlandet får glans och lyftning; den blir en 
nödvändig ingrediens i den nya romantiska livskänslan. "Demokratien har 
berövat folkets liv ’sti 1' ” , yttrade Mussolini i ett tal i Milano i september 
1922. "Fascismen återger ’stiF åt folkets liv. Jag menar härmed färg, 
kraft, det pittoreska, det oväntade, det mystiska, med ett ord allt, som 
har betydelse i massornas själ. Vi spela på alla lyrans strängar, på våldets 
likaväl som religionens, på konstens likaväl som på politikens. Tro ni, att 
ni äga tillräcklig entusiasm? Den är nödvändig, ty entusiasmen är en primär 
och väsentlig kraft i den mänskliga själen. Man kan ej utföra något stort 
utan att vara i ett tillstånd av passion, av religiös mysticism.”

Växlingarna i det dagspolitiska programmet bli för fascisterna själva ett 
bevis på rörelsens livskraft. Genom att ändra åsikt anpassar man sig efter ^ 
livet självt, med dess ständiga rörelse, dess oavbrutna skapande. Fascismen 
personifierar själva livskraften, Bergsons élan vital. Dess dynamiska inrikt- 

i, ning blir medveten och principiell. Åsikten får icke hårdna till dogm, den 
får icke bli annat än ett hjälpmedel till eller en rationalisering av hand
lingen; ”handlingen går alltid före normen” . "Vi tillåta oss” , skriver Musso
lini i mars 1921, ” icke lyxen att vara aristokrater eller demokrater, konser
vativa eller progressister, reaktionärer eller revolutionärer . . .  allt beror på 
tiden, platsen, förhållandena, med ett ord den miljö, i vilken vi äro tvungna

BENITO MUSSOLINI.
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att leva och handla. Fascismen är icke en kyrka, den är en rörelse, den har 
icke ett program . . .  av det enkla skälet, att fascismen dag för dag bygger 
upp utanverket för sin vilja, sin passion. Fascismen har kunnat karakteriseras 
som en "aktivitet för aktivitetens egen skull, en slags l ’art pour 1 art på det 
politiska området" (Beckerath).

En konsekvens av den romantisk-antiintellektuella uppfattningen har varit 
förakt för den parlamentariska demokratien. Diskussionerna, förhandlingarna, 
kompromisserna framstå, liksom hos Sorel, som medel att försvaga den 
ursprungliga handlingskraften och därför såsom demoraliserande. Samtidigt 
betecknas demokratien som en illusion; i grunden är det alltid ett aktivt fåtal, 
som styr nationernas öden. I en ryktbar artikel i tidskriften Gerarchia utveck
lade Mussolini några månader efter marschen mot Rom tanken, att varje 
styrelse måste stödja sig på våld och de styrdas erkännande, men att genom 
hänsynslöst användande av statens våldsmedel det nödvändiga erkännandet 
kunde vinnas. "Bifallet är förgängligt som sandslotten vid havsstranden. Hur 
skall man undvika, att missnöjet växer sig starkt och blir en fara för statens 
fasthet. Man kan ej undvika det annat än genom maktmedel. Genom att hopa 
så starka maktmedel som möjligt. Genom att hänsynslöst använda dessa 
maktmedel.

Fascisternas kamp för Italiens erövring under åren 1921 och 1922 fördes 
efter Sorels strategiska riktlinjer. Genom våldsamma sammanstötningar hölls 
en motsättning inom nationen, som stundom syntes på väg att försvinna, vid 
liv; konflikterna mellan socialister och fascister ersatte de sorelska strejkerna. 
Mot den vikande socialismen användes våldet på samma sätt som det enligt 
Sorel bör brukas mot det förvekligade och till eftergifter beredda borgar- 
dömet. Såsom mål för rörelsens strävanden framställdes redan tidigt stats
maktens erövring genom en militär operation och då tiden var mogen symbo
liserades den i realiteten redan vunna segern genom en sista allmän offensiv, 
marschen mot Rom. Ständigt framstod våldet för Mussolini icke blott som ett 
ont, nödvändigt för att nå makten, utan även som en andlig stimulans^ ett 
medel att skärpa konflikten och stärka tron.

Den till makten komna fascismen har måst söka en annan legitimation 
än den relativistiska aktivismen. De maktägande i ett rike kunna icke predika 
intigheten i alla tankesystem, icke uppställa den heroiska, av förnuftsskäl 
oberoende handlingen såsom enda mål. En styrelse, som vill hålla sig kvar 
vid makten, kan icke förkunna den ständiga växlingens evangelium, icke 
heller beteckna makt- och handlingsbegäret som sitt raison d étre. Fascismen 
drog, kan det sägas, den sista paradoxala konsekvensen av sin principiellt 
dogmatiska uppfattning; den blev statisk och dogmatisk.
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Redan kort tid efter marschen mot 
Rom uttalade Mussolini, att fascis
men icke haft tid att utforma sin 
lära; denna hade dittills endast ma
nifesterats i handling. Tiden vore nu 
inne för en prövning av de teoretiska 
problemen, för en systematisering av 
de idéer, som tagit sig uttryck i fa
scismens verk. I den utomordentligt 
energiska teoretiska spekulation, som 
sedermera utmärkt fascismen, har 
emellertid partiledaren, liksom de 
ursprungliga fascisterna överhuvud, 
tagit en mycket ringa del. Ingen an
ledning finnes att antaga, att Musso
lini frångått sin under det revolu
tionära skedet uttalade uppfattning, 
att han i de framställda teorierna ser 
annat än myter, som stimulera hand
lingslivet. Dock undviker han natur
ligtvis som statsledare att giva uttryck åt en allmän skepticism; hans uttalan
den äro färgade av den nya ideologien. Den ideologiska omvandlingen har 
emellertid försiggått på det sätt, att den segrande fascismen i sin tjänst upp
tagit skilda doktrinära riktningar. Det är förutvarande nationalister och syn- 
dikalister samt enstaka till fascismen övergångna liberaler, som skapat den 
fascistiska statsläran; framför allt ha den förut liberale filosofen Gentile 
(ecklesiastikminister efter marschen mot Rom) samt de nationalistiska teore
tikerna Rocco (1923— 1932 justitieminister) och Corradini varit av betydelse. 
Det av Pareto uppställda schemat har alltså i praktiken följts: den grupp 
av handlingsdugliga, om intigheten av alla ideologier medvetna personer, 
som tillkämpat sig makten, har använt andra, mera naiva och troende, för 
att legitimera sitt välde.

Före redogörelsen för fascismens statslära bör framhållas, att den ur
sprungliga fascismens relativism och antiintellektualism predikas vid sidan 
av den nya dogmatiken. De fascistiska teoretikerna inleda eller avsluta ofta 
sina arbeten med att betona det osäkra och tvivelaktiga i allt tänkande och 
den ”rena handlingens ’ överlägsenhet. Stundom talas om en filosofi, som är 
frigjord från tänkande och endast tar formen av handling. Den fascistiska 
filosofien, skriver Gentile "är icke en filosofi, som tänker, utan en filosofi, 
som handlar” . I annat sammanhang yttrar han, att fascismen "föraktar den 
rent intellektuella kulturen och längtar efter en kultur, där människoanden

ENRICO CORRADINI.
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är väpnad och stärkt för ständigt nya strider och segrar . . . detta är vårt 
barbari” . Ovanligt klart uttrycker sig Pellizzi i boken ”Fascism— aristokrati” : 
"Det finnes intet behov av dogm; disciplin är nog. Detta är fascismens enda 
dogm . . . Fascismens tänkare är och förblir Mussolini; ty han har tänkt ut 
fascismen genom att skapa den och detta är det främsta sättet att tänka
politiskt . . .  Ni invänder kanske: om fascismen på detta sätt kan reduceras
till handling, och till handling inspirerad av dess ledare . . . vari består då 
det, som kallas fascistiskt tänkande, och hur kan det särskiljas? Svaret ligger 
inneslutet i frågan. Kärnan i det fascistiska tänkandet består i att uppfatta 
fascismen på detta sätt. Det vill säga i att förstå, att politik är skapande 
handling och vilja." Stundom antydes, att den ideologi, som utformas, har 
sitt värde såsom myt, oberoende av sin riktighet; den blir alltså ett mot
stycke till Sorels klasskampslära. Corradini slutar sitt arbete ”Den politiska
nydaningen i Europa” med uttalandet, att hans teori kanske är ohållhar, men 
i varje fall är den "riktig med hänsyn till effektivitet”, ty den ”kommer att 
ha den största betydelse för formandet av den nya generationen” . — På detta 
sätt bryter sig den revolutionära fascismens förakt för reflexion och syste
matik med kravet på teoretisk legitimation av det nya statsskicket; en hel 
kår av författare arbetar på att kritisera tänkandet och att samtidigt utforma 
tankesystem. Liknande motsättningar föreligga på andra punkter. I överens
stämmelse med den under revolutionsperioden hävdade individualismen upp
manas medborgarna alt "leva farligt", men tillika förkunnas, såsom konse
kvens av statsmetafysiken, att individerna blott äro redskap i statens hand, 
och disciplin, arbete och ordning uppställas såsom högsta principer.

Det första försöket att utforma en fascistisk statslära — eller kanske rik
ligare att på en del från olika håll hämtade idéer fästa etiketten fascistiska — 
gjordes i ett betänkande (de adertons betänkande) som på våren 1925 avgavs 
av en av regeringen tillsatt kommission. Den 25 juni samma år uppmanade 
diktatorn landets tänkare att arbeta på den fascistiska doktrinens utarbetande 
och alt "rikta en obarmhärtig kritik mot socialism, liberalism och demokrati". 
I ett tal i Perugia i augusti efterkom Rocco denna uppmaning; Mussolini 
sände honom omedelbart därefter ett brev, vari bl. a. yttrades: ”Ni har på 
ett mästerligt sätt framställt fascismens doktrin. Ty fascismen har en doktrin, 
och, om man så vill, en särskild filosofi i avseende å alla de frågor, som 
för närvarande begrundas av människorna.” Efter denna tid har en hel litte
ratur över den fascistiska ideologien uppstått. I allmänhet följer man nästan 
slaviskt de grundtankar som angivits i de adertons betänkande och Roccos tal; 
den nya läran kännetecknas därför av stor enhetlighet. — Den kanske mest 
auktoritativa kortare framställningen av fascismens doktriner finnes i "Den 
fascistiska läran” , ett slags katekes, som 1929 utgavs av partiet och närmast 
är avsedd för skolbruk.
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De fascistiska teoretikerna inleda sina arbeten med en kritik av vad man 
omväxlande kallar den individualistiska, atomistiska eller demokratiska läran. 
Naturrättsliga teorier, som förknippats med demokratien, angripas; ofta dras 
slutsatsen, att eftersom dessa teorier icke äro hållbara, även det demokratiska 
systemet är oriktigt. Såsom kärnan i alla ’ demokratiska, liberala och socialis
tiska idéer” betecknar Rocco uppfattningen, att samhället ’blott utgör summan 
av individerna, d. v. s. den i ett visst ögonblick levande generationen” , och 
att ”dessa individers lycka är samhällets enda mål \  Demokratien säges leda_ 
till, att helhetens_ intresse, statsintresset, underordnas delarnas, d. v. s. de 
olika samhällsgruppernas intressen; statslivet blir en kamp mellan olika rikt
ningar, olika klasser, vilka var för sig söka utnyttja staten för sina syften.

Emot den sålunda framställda demokratiska statsläran sättes den fascistiska 
doktrinen, som av Rocco säges innebära, att ”samhället, betraktat som en 

, organism, i sig rymmer hela den oändliga raden av växlande generationer” 
och att ”staten, som är denna organisms juridiska form, har sina egna syften, 
för vilka den lever” . Individen säges vara ”en oändligt obetydlig och tillfällig 
del av samhällsorganismen” ; ”samhället är målet, individerna medlen, och 
hela samhällets liv består i att använda individerna för att vinna samhällets 
mål” . Den uppfattning, som här antydes, har i den officiella fascistiska 
doktrinen ytterligare utbildats. Samhället, nationen eller staten —  ofta sam
manblandas dessa begrepp —  betraktas som en överindividuell personlighet 
med egna mål och en egen vilja; enligt Petrone har staten t. o. m. en egen ”själ ’, 
och Corradini betecknar den likaväl som människan som en biologisk varelse* .
I Carla del Lavoro (arbetets grundlag), det mest auktoritativa uttrycket för f 
den nya statsläran, proklameras förbehållslöst denna s. k. organismteori: 
’’Den italienska nationen är en organism, vars mål, liv och verksamhetsnormer 
stå högre än de individers eller gruppers, varav den består. Den är en 
moralisk, politisk och ekonomisk enhet, som genom den fascistiska staten 
kommer till sitt fulla förverkligande.” I samband härmed säges staten, icke 
folket, vara suverän; här användes en begreppsförskjutning, som redan av 
den ”historiska” skolan i Tyskland utnyttjats som stöd för enväldet.

Denna statsmetafysik är grundvalen för hela den segrande fascismens 
ideologi. Genom antagandet, att jstaten är ett de levande individerna över
ordnat väsen, en gud, som kräver människornas arbete och offer, har en 
första utgångspunkt skapats för ideologisk rationalisering av fascismens välde.

Det främsta målet för den såsom en gudomlighet dyrkade staten är att 
göra sig gällande bland andra stater, att uppnå så stor kraftutveckling, så ; 
stark och ärorik position som möjligt. Den romantiska glans, med vilken 
den revolutionära fascismen omgav den enskildes strävan till självhävdelse, 
har, kan det säg^s, hos den segrande fascismen helt överförts på statens liv. 
” Vad är det yttersta m ålet?” frågas i den fascistiska katekesen. Svaret lyder:
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Det föregående århundradet var
vår självständighets århundrade. Det 
nuvarande seklet skall kännetecknas 
av vår makt: vår makt på alla om
råden, på det materiella likaväl som 
det andliga.'’ Då staten är en orga
nism, kämpande om makten med
andra organismer, måste det seger
rika kriget framstå som det över
allt annat upphöjda målet. ”Kriget
är icke", skriver Rocco, en absur
ditet, såsom de liberala påstå, utan 
"mänsklighetens eviga lag” . Ur ita
liensk synpunkt framstår nationa
lismen såsom särskilt motiverad där
för, att Italien anses icke ha er
hållit den plats bland nationerna,
som rätteligen tillkommer det. ” Jag 
betraktar”, förklarade Mussolini i 
ett tal, "den italienska nationen som i 

ett ständigt krigstillstånd . . . vi, som ha inträtt på världsarenan en smula 
i efterhand, ha inte råd att slösa bort vår kraft.” Och Corradini skriver
i ett arbete, som visserligen är förfascistiskt, men klart uttrycker en äkta
fascistisk tankegång: ”vad socialismen är för proletariatet, är nationalis
men för italienaren: vapnet till befrielse från olidligt tryck. Vad bourgeoi
sien är för proletariatet, äro för oss, utan åtskillnad, fransmän, tyskar, engels
män och amerikaner, argentinare likaväl som yankees: de rika, våra fiender.” 
Särskilt hos fascister utanför den ansvariga ledarkretsen finner man lovsånger 
till kriget i och för sig, såsom den högsta manifestationen av viljan till 
handling och makt.1

Inom staten, som för att förverkliga sina syften måste utveckla ständig 
aktivitet, bör den huvudsakliga makten tillhöra det organ, som är mest 
skickat till smidig och kraftig handling, alltså exekutiven. ’När utomordent
liga händelser såsom krig eller en nationell olycka inträffade”, heter det i de 
adertons betänkande, ansågs alltid parlamentets ledning skadlig eller över
flödig och det ansågs nödvändigt att stärka ministären . . . Dylika utomordent
liga händelser inträffa i realiteten dagligen, såsom de förstå, vilka fatta den 
mission, den moderna staten har att uppfylla och de svårigheter den har att 
övervinna . . . Om därför den moderna staten vill med tillförsikt bryta sig

1 Helt nyligen har Mussolini i en uppmärksammad artikel givit uttryck åt denna tanke
gång.

ALFREDO ROCCO.
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väg i världen, måste den låta sig sty
ras av en stark och energisk regering, 
som ieke grundar sin tillvaro på det 
ena eller det andra partiets osäkra 
maktställning.” Regeringen skall, så
som av de sista orden i det citerade 
uttalandet framgår, icke blott äga 

i stor makt, utan också vara fast och 
enhetlig; parlamentets befogenheter 
måste därför inskränkas till delaktig
het i lagstiftningsmakten och en all
män kontrollrätt.

Makten inom staten skall koncen
treras; tillika skall makten koncen
treras hos staten, ty det är dennas 
intressen, det gäller att fullfölja. In
dividen har, skriver Rocco, endast 
handlingsfrihet, då staten av förbi
seende eller brist på intresse under
låter att bestämma hans handlande.
I huvudsak äro individerna blott redskap i statens hand. Da staten vidtager åt
gärder för att främja individernas välfärd, sker delta därför icke för individer
nas egen skull utan emedan den individuella välfärden under vissa förhållanden 
tjänar statens mål. På samma sätt betraktas alla samhälleliga förband; de äro 
till för statens skull och staten skall därför, i den mån den finner lämpligt, diri
gera dem. Stundom sägas individerna och förbanden vara lemmar” av staten, 
delar av den biologiska statsorganismen. Produktionen är statsändamål, ehuru- 
väl betydande individuell frihet på detta område anses gagnelig ur statsintres
sets synpunkt. I allmänhet måste, för alt högsta möjliga kraftutveckling skall 
uppnås, staten ingripa ledande och kontrollerande; folket skall, säger den 
fascistiska katekesen, bringas att likna ”en enhetlig armé, disciplinerad, stark, 
lugn och tyst".

Den fascistiska statsläran förnekar alltså i princip värdet av individuell 
frihet, detta ord taget i dess hävdvunna betydelse i vanligt språkbruk. Tidigare 
erkändes detta också öppet av fascisterna. Mussolini har i många tal ironiserat 
över frihetstanken och förklarat, att folket i grunden icke ägde något behov 
av frihet. I en i mars 1923 publicerad artikel skrev han, att fascismen redan 
trampat på frihetsgudinnans ruttnande kropp och ”är fullkomligt beredd, att 
om så behövs, göra det ännu en gång” . Rocco uttalar, såsom nyss erinrades, 
att frihet endast kan medgivas i den mån statsintresset icke kräver bundenhet. 
Gentile har emellertid —  under inflvtande av Hegel —  i den fascistiska

GIOVANNI GENTILE.
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doktrinen infört användningen av de redan i den kristliga etiken brukade 
termerna falsk och sann ' frihet; enligt den nya terminologien har fascis
men kommit att representera den ”sanna” friheten. Gentile utgår från att 
den allmänvilja, som besjälar staten, i grunden återfinnes hos varje individ; 
det är den ”etiska statens” mål att genom uppfostran frigöra individen från 
med denna allmänvilja icke förenliga egenskaper och begär och sålunda 
skapa endast av allmänvilja besjälade ”moraliska” individer. Först då detta 
mål uppnås, ”då individen känner det allmänna intresset som sitt eget och 
därför vill detsamma som allmänviljan”, blir den enskilde i verklig mening 
fri. Ju starkare en stat är, ju mera den reglerar den enskildes handlande, desto 
snabbare befordras allmänviljan hos individen och därmed dennes sanna 
frihet: högsta graden av frihet sammanfaller med högsta graden av tvång
från statens sida." Corradini talar på samma sätt om en ”biologisk frihet", 
som realiseras, då den enskilde känner och handlar på det sätt, som hans 
egenskap av lem i statsorganismen kräver. Helt fri blir alltså individen, 
då han icke längre behoven tvingas. Praktiskt definieras denna sanna frihet 
i den fascistiska katekesen på följande sätt: ” friheten att arbeta, att äga, att 
offentligt dyrka gud, att upphöja fosterlandet och de offentliga institutio
nerna, att vara medveten om sig själv och sitt eget öde, att känna sig som 
medlem av ett starkt folk och icke såsom föremål för andras vinningslystnad 
och demagogi.

Av läran om staten som en överindividuell personlighet anses alltså följa, 
att makten inom staten skall vara koncentrerad hos regeringen och att med
borgarna skola vara redskap i statsintressets tjänst. Frågan blir då; hur skall 
statsintresset in concreto fastställas, eller, från en annan utgångspunkt, vilka 
personer äro skickade alt styra folket? På denna punkt har fascismen sökt 
legitimera sig genom den s. k. elitteorien, det kanske mest uppmärksammade 
momentet i den nya statsläran.

Helt allmänt fattad innebär elitteorien, att styrelsen skall anförtros åt vissa 
härtill särskilt skickade personer, åt d e t  utvalda fåtalet” . Rocco förklarar, 
att ”makten skall överlämnas åt män, som kunna höja sig över sina egna 
privata intressen och förverkliga samhällsorganisationens syften". Denna 
tankegång utvecklas därhän, att en viss grupp inom nationen antages stå i 
kontakt med eller företräda statsorganismens vilja; denna grupp, vars åsikter 
sammanfalla med allmänviljan, bör naturligtvis ha makten. Denna elit kan. 
framhålles ständigt, icke utses enligt den demokratiska principen, alltså icke 
genom folkval eller genom selektion inom den folkvalda representationen. 
Ty folket i gemen har ännu icke förmåga att särskilja sina egna intressen 
från statsintresset; demagoger, som vädja till särskilda gruppers intressen, 
komma därför att utgå som segrare vid valen; en folkvald representation 
blir sålunda företrädare för en rad stridiga specialintressen, icke för stats
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intresset. Folket bör visserligen, skriver Rocco, ha tillfälle att stundom uttala 
sin mening, men i regel bör makten tillkomma en elit, som i eke kan framgå 
ur folkval. 'De bästa böra härska på grund av sin rätt härtill, icke på grund 
av uppdrag från den okunniga majoriteten" (Pellizzi).

Hur skall då urvalet ske? På denna fråga gives intet generellt svar i den 
fascistiska doktrinen. Ty utgångspunkten är att fascisterna bilda eliten. Det 
fascistiska partiet skall, heter det i den fascistiska katekesen, ’"göra nationen 
fascistisk . . . och bilda en styrande klass i alla regimens större och mindre 
institutioner” . Då detta förhållande någon gång motiveras sker det antingen 
genom påståendet att fascismen är den ”moraliska” eliten, representerar stats
intresset o. s. v. —  d. v. s. genom att man förutsätter det, som skulle bevisas -— 
eller ock genom hänvisning till det faktum, att fascismen erövrat och bevarat 
makten. Inom det fascistiska partiet fanns 1922, skriver Gini, en så intensiv 
känsla, en så stor kraft, att partiet trots sin relativa fåtalighet besegrade mot
ståndarna; denna legitimation framstår som tillräcklig. Även i framtiden 
skall den styrande klassen bildas av fascisterna, d. v. s. av dem, som undergått 
den speciella utbildning, vilken är föreskriven som villkor för upptagande 
i partiet.

Elitteorien har uppkommit genom en av de många begreppsförskjutningar, 
som äro utmärkande för fascismen. Flera italienska statsvetenskapsmän, 
främst Mosca och Pareto, ha, såsom i annat sammanhang berörts, sökt visa, 
att i alla stater, även demokratierna, det är en minoritet av aktiva personer, 
som i verkligheten inneha den politiska makten. Denna minoritet har stundom 
betecknats som en styrande klass, stundom som en elit. Detta sistnämnda 
ord har då icke använts för att uttrycka en moralisk värdering; man har 
icke därmed velat säga något så orimligt eller i varje fall futilt, som att de, 
vilka under ett visst skede styra staten, också äro de bästa medborgarna, än 
mindre, att de stå i mystisk gemenskap med en överindividuell statsvilja. 
Fascismen har emellertid utnyttjat denna tankegång till följande resonemang: 
en elit styr alltid staten, 1111 styres Italien av fascisterna, alltså äro fascisterna 
elit. 1 översatsen begagnas ordet elit i meningen ”aktiv minoritet” eller någon 
liknande; i slutsatsen låter man ordet elit, såsom i vanligt språkbruk, få 
betydelsen av ”moraliskt överlägsen klass” eller —  i närmare anslutning till 
den fascistiska statsläran —  av statsorganismens vilja bestämd klass.

På ett alldeles särskilt sätt anses statsintresset representerat av Mussolini; 
han är elitens spets, bos honom har identiteten med allmänviljan blivit full
ständig. I den fascistiska katekesen omges han med nästan gudomliga attribut. 
”Älskar han folket?” lyder en fråga. "Ja, han älskar det varmt men strängt . . . 
och om han i morgon skulle finna det nödvändigt att vara hård mot folket, 
skall han veta att vara det.” ”Älskar han barnen?” heter det vidare. Ja, 
mycket . . . Han ser i barnen av i dag fosterlandet av i morgon, och vill.



112 DIKTATURENS IDEOLOGIER

att de skola anstränga sig för att vara värdigt förberedda." Boken avslutas 
med en ed ’’att utan diskussion lyda il duces’ befallningar." Monarken intar 
däremot i senare fascistisk litteratur, liksom i verkligheten, en tämligen 
undanskjuten plats. I det nyss citerade arbetet säges monarkien vara "foster
landets heliga symbol” ; framför allt betonas de skäl, som förmått fascismen 
att bibehålla monarkien, samt monarkens fullkomliga solidaritet med 
fascismen.

Icke heller fascismen har försmått att söka legitimation i det magiska ordet 
demokrati. I tidigare arbeten, exempelvis hos Rocco, kritiseras demokratien 
och framställes såsom motpolen till det fascistiska statsskicket. Under senare 
år liar man börjat förkunna, att fascismen innebär den ”sanna” demokratien. 
Efter allt att döma har denna förändring försiggått under inflytande av de 
tyska integrationsteoretikerna, såsom Smend och Schmitt; överhuvud har en 
växelverkan mellan den modernaste riktningen inom den tyska statsläran och 
fascismen förelegat. Gentile har förklarat, att ”den fascistiska staten . . .  är 
en folkets stat och såsom sådan den demokratiska staten framför andra". 
Motiveringen för denna uppfattning synes, att döma av spridda uttalanden, 
gå på två linjer. Främst betonas den plebiscitära grundvalen för det fascistiska 
väldet, framför allt 1929 års val. Folket har faktiskt underkastat sig den 
fascistiske ledaren; den integration, som härigenom uppstår, är starkare 
än den i vanlig mening demokratiska, och följaktligen mera demokratisk i 
sann mening än denna. Den uppfattning, som här möter, erinrar om den 
caesaristiska eller bonapartistiska; folkviljan anses komma till uttryck i en 
enda person. Huruvida folkets underkastelse beror på ”samtycke” eller 
"tvång” har Mussolini många gånger förklarat vara likgiltigt. Tillika spåras 
emellertid hos de fascistiska teoretikerna en annan, i grunden med den 
fascistiska statslärans principer mera överensstämmande tankegång. Fascis- 
ierna representera allmänviljan och deras strävan är att göra denna domine
rande hos varje individ; efter hand blir det italienska folket genomträngt 
av allmänviljan och blir sålunda alltigenom fascistiskt. Här skymtar alltså, 
liksom hos kommunisterna, en de framtida generationernas demokrati. Stundom 
förklaras fascismen även, i direkt motsättning till vad tidigare hävdats, vara 
i sann mening liberal; överhuvud har man under de senaste åren visat sig 
benägen att annektera begrepp, som tidigare användes endast i föraktlig 
mening.

Med utformandet av den nya statsläran har föreställningen om fascismens 
universalitet växt fram. Tidigare hävdades, att fascismen vore en speciellt 
italiensk företeelse, som icke kunde tänkas överförd till andra nationer.

Fascismen är icke någon exportvara”, yttrade Mussolini kort efter marschen 
mot Rom. Numera framställes fascismen som en allmängiltig lära. I 1922 
års revolution ser man inledningen till ett nytt skede i mänsklighetens
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historia, under vilket den ”dekadenta individualismen” skall ersättas av 
nationell samhörighetskänsla, ’ frihet, jämlikhet och broderskap” av ’ auktoritet, 
disciplin och hierarki” ; fascismen anses, såsom Mussolini i ett förut citerat 
yttrande framhållit, innehålla svaret på ”alla frågor, som för närvarande 
begrundas av människorna” . Stundom talas om en internationell kamp mellan 
fascismen och dess motståndare, på samma sätt som de ryska kommunist
ledarna tala om världskriget mellan kommunism och kapitalism; då liberaler 
och socialister besegrades vid 1924 års val i England, yttrade Mussolini, att 

en sektion av den internationella antifascistiska fronten har brutits” . I grun
den ligger tydligen i detta anspråk på universalism en viss självmotsägelse, 
som, liksom många andra inkonsekvenser, förklaras av att fascismens doktrin 
tillkommit på beställning, så att säga utformats i efterhand. En nationalistisk 
rörelse kan icke rimligtvis önska, att nationalismen överallt skall stärkas. En 
fascistisk international vore, i motsats till den kommunistiska, en orimlighet.

Den statsmetafysik, fascismen upphöjt till dogm, framställes som till sitt 
ursprung nationell. Endast italienska tänkare, såsom Machiavelli, Vico och 
Mazzini, erkännas som förebilder. Uppenbart är emellertid, att utländska 
influenser varit av större betydelse. Den organismteori, som är statslärans 
kärnpunkt, har hävdats av otaliga tänkare, kanske främst i äldre tysk veten
skap. Även andra främmande inflytelser äro påtagliga; särskilt kan hän
visas till restaurationstidens teoretiker, till den franska monarkismen och till 
den tyska integrationsteorien. Den kombination av från olika håll hämtade 
föreställningar, som fascismen innefattar, äger likväl ett visst mått av 
originalitet.

N A T I O N A L S O C I A L I S M E N .

De ryska kommunisterna erövrade makten, väpnade med en relativt fast 
utformad, sedan årtionden diskuterad doktrin. Fascisterna lyckades, såsom 
instrument för en nationell och borgerlig reaktion, bliva herrar över staten 
med den ”nya livskänslan” som huvudsaklig ideologisk legitimation; de ha 
efter segern uppbyggt sin statslära. Den nationalsocialistiska rörelsen har 
under sin mer än tioåriga kamp för makten gjort ansatser till en teoretisk 
systematisering, men någon fast ideologi, jämförlig med den kommunistiska 

y  eller den fascistiska, har ännu icke skapats; man har därför talat om en 
disproportion mellan den troskraft, som utmärker rörelsen, och dess tanke
innehåll. Till viss grad sammanhänger detta därmed, att nationalsocialismen 
inom sig samlat mycket disparata element; framför allt har en motsättning 
förelegat mellan en ”vänster” med kommunistiska tendenser och en ’höger” , 
som i ekonomiska frågor företräder en mera borgerlig anda. Ett motsvarande

8. — Vår egen tids historia. I.
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förhållande förelåg inom fascismen, 
innan diktaturen höjde de stridiga 
viljorna.

Ett försök att bestämma national
socialismens idéinnehåll är även ur 
andra synpunkter vanskligt. Vilka 
skrifter kunna anses auktoritativa 
för rörelsen? I grunden knappast 
mer än en enda, Hitlers under 
fängelsetiden 1924 skrivna "Mein c 
Kampf”, som av alla betecknas som 
rörelsens grundläggande urkund. 
Andra arbeten, även de av ledare 
såsom Goebbels, Rosenberg och Fe
der utgivna, äga ojämförligt mindre 
”källvärde” . Härtill kommer, att de 
nationalsocialistiska skrifterna i re
gel äro författade av personer, som 

ALFRED ROSENBERG. äro skickliga propagandister och
möjligen också politiker, men vilkas 

förmåga att giva en klar och sammanhängande framställning är föga utveck
lad; motsägelserna och de rena absurditeterna äro vanligare än i politiska
skrifter i allmänhet. Ännu har nationalsocialismen icke —  i motsats till
fascismen — i större utsträckning lyckats engagera yrkestänkare med förmåga 
att ge den spirande doktrinen form och sammanhang.

I stort sett torde nationalsocialismen kunna sägas ha växt fram ur samma 
idékrets som fascismen. Det är svårt att fastställa de mera närliggande 
inflytelserna. Hitler synes, i varje fall att döma av hans huvudarbete, vara 
mindre direkt filosofiskt och litterärt påverkad än Mussolini; lians utgångs
punkt synes närmast vara den nationella och antisemitiska "kristligt-sociala" 

t/rörelsen i Österrike. För den akademiska ungdom, som slutit sig till national
socialismen, har Spenglers antiintellektualism och förakt för demokratien 
varit av betydelse. Likaså torde Möller van den Brucks mystiskt färgade 
nationalism inom intellektuella kretsar ha berett vägen för Hitlers förkun
nelse; det tredje riket” —  titeln på Möllers främsta arbete —  är den 
allmänt använda beteckningen på den nationalsocialistiska framtidsstaten. Den 
nationalsocialistiska statsläran — i den mån man för närvarande kan tala 
om en sådan —  är influerad av Othmar Spanns i ”Der wahre Staat” fram
ställda teorier, möjligen också av de tyska integrationsteoretikerna. För upp
fattningen i rasfrågan ha Houston Stewart Chamberlain och hans många 
efterföljare —  såsom den 1930 av en nationalsocialistisk ministär till

114
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professor i Jena utnämnde Günther 
— varit bestämmande. —- Likheten 
med fascismen och den direkta på
verkan från denna, är så stor och 
påtaglig, att man kan beteckna na
tionalsocialismen såsom ur ideolo
gisk synpunkt endast en variant av 
fascismen. Blott några huvudsakli
gen till Hitlers arbete anknutna er
inringar i fråga om de teoretiska ut
gångspunkterna skola här göras.

En antiintellektualistisk livstro 
framträder i de nationalsocialistiska 
skrifterna, även om den ej får så 
klara uttryck som hos den revolu
tionära fascismen. Hitler betonar 
ständigt, att alla teorier måste tjäna 
livet och skola bedömas ur denna 
synpunkt, att vilja och handlings
kraft äro väsentligare än rationellt 
tänkande; i en sats, som erinrar om Barres, uttalar han, att den yttersta 
insikten innebär förstående av de instinktiva motiven” och att ”halvbild
ningen lösrycker människorna från naturinstinkten". För stora handlingar 
fordras fanatisk, ja, hysterisk lidelse’ . Sann nationalsocialism är instinkt, 
icke vetande”, skriver Goebbels (”Die zweite Revolution” ). ”Ned med för
nuftet är den karakteristiska rubriken på en artikel, där rationalism och 
objektivitetssträvan betecknas som farliga för livsviljan. Då Rosenberg kallar 
den nationalsocialistiska rasteorien det tjugonde århundradets ’myt’ synes 
han medvetet acceptera den uppfattning om idéerna som stimulanser för 
handlandet, som man i mera vag gestaltning ofta kan skönja i den national
socialistiska litteraturen.

I regel framställes likväl den nationalistiska principen, den hos rörelsen 
dominerande tanken, utan några utsmyckningar av antiintellektualistisk och 
relativistisk natur. Sällan har denna princip givits en mera extrem formu
lering. Följande satser ur Hitlers arbete — bland många liknande — äro 
belysande: ”Också i vetenskapen ser den folkliga staten ett hjälpmedel till 
nationalstolthetens höjande. Icke blott världshistorien utan också kultur
historien måste läras ut från dessa synpunkter. Beundran för varje stor 
handling måste omgjutas till stolthet över den handlande som medlem av det 
tyska fo lke t’; ’se i varje försök att vid Tysklands gränser organisera en 
militärmakt eller blott en stat, som kan tänkas bli en militärmakt, ett angrepp

ADOLF HITLER.
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mot Tyskland och anse det som en 
rätt att förhindra uppkomsten av en 
sådan stat och att, om den uppstått, 
slå ned den” !

Nationalismen, och den national
socialistiska tankeriktningen över
huvud, får emellertid sin särskilda 
karaktär genom rasteorien. Man ut
går från, att en tysk ras existerar, 
att den är speciellt värdefull och att 
dess utveckling därför på allt sätt 
måste befrämjas. ”Staten är medel 
för ett ändamål” , skriver Hitler.

Ändamålet ligger i upprätthållan
det och främjandet av en gemen
skap av fysiskt och psykiskt likar
tade varelser . . . Det högsta målet 
för den folkliga staten är omsorgen 
om uppehållandet av rasens urele- 
merit.” Endast en minoritet av de i 

Tyskland boende anses emellertid vara renrasig. Ofta säges denna minoritet 
vara kallad att härska; rasteorien tjänar då som ersättning för elitteorien i ^ 
fascismen. Omöjligheten av alt klart differentiera olika raser skapar emeller
tid en benägenhet att anse nationalsocialistisk åskådning vara tillräckligt 
kriterium på rasrenhet; man godtar Chamberlains sats: ”att känna rasin
stinkten i sitt eget medvetande, det är ett säkrare bevis än alla resonemang” . 
Nationalsocialismen legitimeras såsom företrädare för det sant no,rdiskt-ger- 
manska Tyskland, vars skapande äi rörelsens väsentliga uppgift. T denna 
legitimation genom rasen ligger nationalsocialismens originalitet i förhål
lande till fascismen.

1 ansatserna till en nationalsocialistisk statslära intar organismteorien en 1/  
betydande plats; folket förklaras vara en organism och ur denna tanke dragas 
de övliga konsekvenserna (jfr särskilt Längs kapitel Das Volk als Organis
mus ). Individerna och de sociala grupperna liknas vid lemmar i folkorga
nismen, med olika plikter och rättigheter; i stället för jämlikhetens princip 
uppställes arbetsfördelningens. Den bästa statsformen, betonar Hitler med 
mycket skärpa, är den, som ger makten åt de bästa medborgarna. I spetsen 
för staten bör stå en enda person, som av Läng liknas vid folkorganismens 
huvud. Hitler hänvisar till ”den sant germanska demokratien med dess fria 
val av ledare” ; denne skall ensam bestämma och 'ansvara med förmögenhet 
och liv för sina beslut” . En representation, delad på en ”politisk” och en

JOSEPH GOEBBELS.
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korporativ"’ avdelning, förutses dock. Beträffande sättet för val av repre
sentation och diktator ha en mängd olika förslag framställts (så av Rosen
berg, Goebbels och Gregor Strasser); de gå givetvis alla ut på att representa
tionen skall vara nationalsocialistisk och att Hitler skall bli diktator. Man 
vill sålunda, såsom Hitler uttalat, skapa ”en ny herreklass, som icke drives 
av någon medlidandets moral utan har klart för sig, att den har rätt att 
härska på grund av sin bättre ras och som hänsynslöst upprätthåller sitt 
välde över den stora massan” .

S A M M A N F A T T N I N G .

Från skilda utgångspunkter rikta de behandlade ideologierna sina angrepp 
mot den demokratiska staten. Enligt kommunismen är denna stat endast en 
form för kapitalismens, bourgeoisiens, överklassens oinskränkta herravälde 
över folkets massa; det är i massans namn, som man kritiserar demokratien. 
Enligt de fascistiska oeh nationalsocialistiska lärorna kan demokratien icke 
skapa den solidaritet och handlingskraft, som eftersträvas; under hänvisning 
till ett överindividuellt intresse begär man makten över staten. Gemensam är 
känslan av legitimation genom ett högre mål än den fredliga utvecklingens, 
ett mål, som ger de aktiva minoriteterna, eliten, rätt alt bryta sönder de demo
kratiska konventionerna oeh att härska över majoriteten. För kommunismen 
är detta mål ett tillstånd av universell harmoni, i vilket statens tvångsmakt 
är överflödig på grund av individernas fullständiga uppgående i det sociala 
sammanhanget. Fascismen begränsar sin utopi till staten, som fattas som en 
personlighet, en organism, vars syften individen har alt tjäna; inom staten 
vill man skapa den rationella arbetsfördelning och den ovillkorliga solida
ritet, som ger stridsduglighet i nationernas ständiga kamp. Hos den national
socialistiska varianten av fascismen framträder idén om rasen som den 
odiskutabelt värdefulla enhet, vars förverkligande och upphöjande är livets 
mening.

De diktaturer, man upprättat eller vill upprätta för att realisera dessa 
syften, kunna alla i princip betecknas som provisoriska. Då varje individ 
genomträngts av den kommunistiska eller fascistiska andan är varje tvångs- 
välde meningslöst. Men de uppställda målföreställningarna äro uppenbarligen 
sådana, att denna reservation blir av ringa intresse; realiteten blir, ur för- 
fattningspolilisk synpunkt, en permanent diktatur.

Den demokratiska idéns suggestiva kraft i nutiden kommer till uttryck i 
dessa diktaturrörelsers strävan att vinna stöd i ordet demokrati. Klarast 
framträder denna strävan hos kommunismen, som ständigt framställes som
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rättfärdigad av de framtida generationernas vilja; de efterkommande skola 
förstå sitt ”sanna intresse” oeh nutidens diktatorer skola då nå den frivilligt 
givna folkliga absolution som eftertraktas. Även fascismen har under senare 
år gjort anspråk på att representera den ”sanna” demokratien; inom national
socialismen skymtar redan en liknande tankegång. Ordet demokrati blir, lik
som tidigare gud och den naturliga rätten , en hörnsten i de politiska 
systembyggnaderna.
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GAMBETTA UTROPAR REPUBLIKEN FRAMFÖR LAGSTIFTANDE  
FÖRSAM LINGENS PALATS.

F R A N K R I K E .

D E N  T R E D J E  R E P U B L I K E N S  T I L L K O M S T .

Den 8 maj 1870 hade det franska folket med 7,358,000 röster mot 1,572,000 
uttalat sig för det liberala kejsardömet; den väldiga ja-majoriteten syntes, även 
om den till en del förklarades av myndigheternas påtryckning och begräns
ningen av den medborgerliga friheten, innebära en garanti för det napoleonska 
väldets bestånd. Mindre är fyra månader senare, den 4 september, då under
rättelsen om katastrofen vid Sedan nådde Paris, störtades likväl det andra kej
sardömet av en handfull republikaner; under ledning av Gambetta, som tillhört 
den lilla oförsonliga oppositionsgruppen i parlamentet under kejsartiden, kon
stituerades en provisorisk regering, som i organiserandet av nationalförsvaret 
såg sin väsentliga uppgift. Folket underkastade sig den nya regimen utan mot
vilja och utan entusiasm. Sedan åtta årtionden var man van vid att lyda de 
order, som skiftande regeringar, vare sig monarkiska eller radikalt republi
kanska, utfärdade; i Paris planerade och genomförda, av ett fåtal militärer, 
intellektuella, borgare och arbetare understödda statskupper hade varit be
stämmande för nationens styrelse.
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På grundval av den allmänna rösträtt, som införts under den andra re
publiken och bevarats under kejsardömet, valdes i februari 1871 en national
församling, som enligt det av regeringen avslutade vapenstilleståndet skulle 
bestämma frågan om krig eller fred. Vid valet framträdde, om också icke i 
fast formerade partier, fyra huvudriktningar, representerande de styrelsesystem, 
som under århundradet avlöst varandra: bonapartister, legitimister (vilkas tron
pretendent var Karl X:s arvtagare greven av Chambord), orleanister (som

STATENS KÄRRA 1871. 
Karikatyr av H. Daumier i Charivari.

stödde Ludvig Filips arvinge greven av Paris) och republikaner. Bonapar 
tisterna hade diskrediterats genom det misslyckade kriget, republikanerna, vil
kas ledare, främst Gambetta, yrkade på krigets fortsättande till det yttersta, 
stodo i motsatsförhållande till den särskilt på landsbygden dominerande 
opinion, som krävde omedelbart fredsslut. Vid valet segrade därför rojalisterna, 
vilkas representanter, i regel tillhörande de tongivande kretsarna på lands
bygden och i småstäderna, godsägararistokratien och storbourgeoisien, icke 
voro tyngda av ansvaret för kriget och motsatte sig dess fortsättande. Av 
nationalförsamlingens medlemmar beräknades ungefär 400 vara roj alister, 
någorlunda jämnt fördelade i legitimister och orleanister, 200 republikaner 
och ett trettiotal bonapartister; härtill kommo ett antal representanter utan 
bestämd politisk färg.
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Om en omedelbart monarkisk restauration var likväl knappast fråga. 
Nationalförsamlingen hade valts för att besluta om krig eller fred; först små
ningom blev uppfattningen förhärskande, att den även kunde bestämma om 
statsskicket. En uppgörelse mellan de båda rojalistiska riktningarna var svår 
att åstadkomma; enig var man likväl i sin motvilja att låta en nytillträdande 
monark underskriva en skymflig fred. Ett nytt provisorium framstod därför 
som den naturliga lösningen. Den sjuttiofyraårige Adolphe Thiers, landets 
mest auktoritative statsman, som invalts i nationalförsamlingen från nära 
en tredjedel av departementen, utsågs till ”chef för exekutivmakten i den franska 
republiken” : Thiers var orleanist, han intog huvudsakligen rojalister i sin 
ministär och de ledande roj alisterna utgingo från att han var villig att med
verka till monarkiens återupprättande. Nationalförsamlingen beslöt att för
lägga sitt arbete till Versailles, icke till Paris, där de radikala republikanerna 
utgjorde majoriteten; Paris beskrevs som ”den organiserade revoltens huvud
ort, den revolutionära idéns centrum”, varifrån ”vart femtonde år fullbordade 
revolutioner expedieras med telegrafen” . Kort tid senare, i mitten av mars 1871, 
erövrades makten i Paris med våld av en grupp intellektuella och arbetare, 
eldade av patriotism, en vagt socialistiskt färgad radikalism och hat mot 
nationalförsamlingen, fredens och konservatismens fäste; detta kommunard- 
uppror, så kallat på grund av kravet på landets uppdelning i autonoma federe- 
rade kommuner, undertrycktes med ytterlig stränghet och blev det sista av 
Paris’ försök att bestämma över landets styrelse. Under den följande tiden 
förde Thiers, vars inflytande var dominerande och som, ehuru statschef, deltog 
i nationalförsamlingens förhandlingar, en framgångsrik reorganisationspolitik: 
fred slöts med Tyskland, det stadgade skadeståndet betalades snabbt, förvalt
ning, försvar och finanser ordnades.

Då de med kriget direkt sammanhängande problemen avvecklats eller åt
minstone desaktualiserats, trädde frågan om statsskickets ordnande i förgrun
den. Att nationalförsamlingens sammansättning ur denna synpunkt icke av
speglade opinionen inom valmanskåren blev snart uppenbart. Vid en rad 
fyllnadsval vunno republikanerna betydande framgångar; under tiden juli 
1871— september 1874 beräknas 126 republikaner, 22 roj alister och 10 bona- 
partister ha utsetts vid dylika val. Den snabbt försvagade rojalistiska majori
teten anslöt sig emellertid icke till det republikanska kravet på utlysande av 
nya allmänna val utan ville tvärtom begagna sin osäkra maktställning till 
förverkligande av sina författningspolitiska strävanden. Thiers däremot blev 
småningom övertygad om omöjligheten av en monarkisk restauration — sär
skilt med hänsyn till rojalisternas splittring —  och uttalade sig för en konser
vativ republik”, den styrelseform, som minst söndrar oss” ; han närmade sig 
alltmer Gambetta, som med glödande vältalighet agiterade för republiken men 
modifierade sin tidigare radikalism i kyrkliga och sociala frågor. Den 24 maj
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NATIONALFÖRSAMLINGEN I VERSAILLES 13 NOV. 1872. 
Thiers håller sitt anförande.

1873 beslöt nationalförsamlingen, sedan Thiers framlagt förslag till författ- 
ningslagar, att uttala sitt misstroende mot presidenten, och denne avgick. Till 
hans efterträdare valdes marskalk Mac Mahon, mera militär än politiker 
men övertygad rojalist; Mac Mahon uppträdde ej i församlingen utan överläm
nade det parlamentariska ledarskapet till orleanisternas ledare, hertig de 
Broglie, som blev vice president i konseljen och faktiskt premiärminister.

Under Mac Mahons och de Broglies ledning förbereddes monarkien. På alla 
ledande förvaltningsposter insattes roj alister, den republikanska agitationen 
bekämpades med legala åtgärder. Samförstånd mellan legitimister och orlea- 
nister åvägabragtes på de avgörande punkterna; greven av Chambord, som sak
nade arvingar, skulle bli konung, och efterträdas av greven av Paris. I oktober 
1873 var allt ordnat för beslut om en konstitutionellt monarkisk författning 
och för den nye monarkens mottagande; galavagnarna voro färdiga och pro
grammet för kortegen genom Paris’ gator fastställt. Men den 27 oktober för
klarade greven av Chambord, att han icke, som orleanisterna fordrade, kunde 
godtaga trikoloren såsom statens fana. Ett återinförande av den bourhonska 
fanan framstod som en symbol för förnekandet av den stora revolutionens 
idéer och kunde väntas väcka den starkaste opposition hland nationens flertal: 
arméns officerare, som eljest voro att påräkna för en restauration, befarades 
i sådant fall komma att vägra sin medverkan. Grevens av Chambord förklaring 
kom därför roj alisterna att för tillfället uppgiva sina planer.
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Under den följande tiden rådde 
förvirring inom de ledande politiska 
kretsarna. Roj alisterna ville för
länga provisoriet i hopp om att 
grevens av Chambord död eller
någon annan händelse skulle möj
liggöra restauralionsfrågans upp
tagande. Republikanerna krävde ny
val till nationalförsamlingen och för- 
fattningsfrågans upptagande efter
valen, men riktningens mera mode
rata representanter voro icke ovilliga 
till en kompromiss med majoriteten, 
blott den republikanska principen 
säkerställdes. Steg för steg drevos 
roj alisterna, bland vilka en grupp 
tenderade till godtagande av Thiers 
"konservativa republik” , som vid till
fälle skulle kunna ersättas av mo
narki, att medverka till upprättande 
av mera permanenta författningsinstitutioner; man kunde ieke föreviga pro
visoriet och gled sålunda in i republiken. I november 1873 beslöts, att Mac 
Mahon under ytterligare sju år skulle bekläda presidentposten. Tillika valdes 
en kommission, av vars trettio medlemmar tjugufem voro monarkister, med 
uppgift att förbereda nya författningslagar. Denna kommission, som avsiktligt 
fördröjde sitt arbete, framlade först i januari 1875 en rad förslag, som i 
realiteten gingo ut på ett nytt provisorium. Någon principbestämmelse om 
statsformen intogs ej i det grundläggande förslaget om de offentliga myndig
heternas organisation; det gällde blott, såsom kommissionens rapportör ut
talade, ”att reglera provisoriska befogenheter, en bestämd persons kompetens” , 
d. v. s. att fixera maktförhållandena under Mac Mahons presidentur. Presiden
ten utrustades med väsentligt vidsträcktare makt än enligt tidigare fattade 
specialbeslut. Representationen skulle bestå av två likaberättigade kamrar, se
naten och deputeradekammaren. Att den senare skulle bygga på allmän rösträtt 
utgick man från, om också med inre reservationer; den allmänna rösträtten 
omgavs av traditionens helgd och dess avskaffande kunde med säkerhet väntas 
väcka utbrett missnöje, eller till och med framkalla revolution. Som motvikt 
till den folkvalda kammaren skulle senaten tjäna. Denna skulle till stor del 
bestå av självskrivna eller av presidenten utsedda ledamöter; man förutsatte, 
att roj alisterna bär skulle ha säker majoritet. Presidenten skulle självständigt 
kunna upplösa deputeradekammaren. Grundtanken i författningsförslagen var,

MAC MAHON.
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att två av de tre högsta statsorganen, presidenten och senaten, skulle stå till 
rojalisternas förfogande; deputeradekammaren, som väntades bliva republi
kansk, skulle icke få det avgörande ordet. Från detta provisorium hoppades 
man kunna övergå till monarki; för en författningsrevision krävdes endast be
slut av de förenade kamrarna. Framtiden står helt öppen ’, förklarade en av 
rojalisternas talare; "må var och en bevara sina förhoppningar och sin tro. ’

Nationalförsamlingens behandling av kommissionens författningsförslag gick 
i osäkerhetens och splittringens tecken. Inom högern, d. v. s. de monarkistiska 
grupperna, voro meningarna delade: en del legitimister ville föra en mera ener
gisk restaurationspolitik, bonapartisterna räknade på möjligheten, att ett ple- 
biscit, liksom 1848, skulle föra deras pretendent till makten, många orleanister 
voro benägna att acceptera republiken. Bland republikanerna var splittringen 
lika stor: de moderata hade intet emot, eller voro åtminstone beredda att god
taga, konservativa garantier, radikalerna krävde enkammarsystem och exekutiv
maktens överlämnande åt ett av kammaren valt, inför denna ständigt ansvarigt 
organ. Konflikterna löstes genom en serie kompromisser, vid vilkas utformande 
de båda mellangrupperna, högra och vänstra centern (moderata orleanister, 
respektive republikaner) främst medverkade. Det beslöts, i första omröstningen 
med blott en rösts majoritet, att i lagförslaget om de offentliga myndigheternas 
organisation införa en bestämmelse om presidentval; härigenom fick lagen i 
princip karaktären av en definitiv reglering av statsformen. Frågorna om stats
organens inbördes förhållande och om senatens organisation löstes genom ömse
sidiga eftergifter. Vissa särskilt svårlösta frågor förbigingos. I det hela antogos 
tre författningslagar: lagen 25 februari 1875 om de offentliga myndigheternas 
organisation, lagen den 24 februari 1875 om senatens sammansättning och lagen 
den 16 juli 1875 om de offentliga myndigheternas inbördes ställning. Härtill 
kommo en del lagar utan formellt konstitutionell karaktär, såsom lagen om val 
till deputeradekammaren. Tillsammans bildade dessa lagar en slags konstitu
tion, om också av den mest knapphändiga och osystematiska karaktär. Denna 
konstitution, som tillkom genom en rad tillfälliga uppgörelser, som i skilda av
seenden kritiserades av flertalet vid författningsarbetet medverkande och som 
de starkaste politiska riktningarna hoppades inom kort kunna avskaffa eller 
åtminstone grundligt revidera, har i sina huvudlinjer förblivit beståndande; 
under loppet av nära sextio år ha vid blott två tillfällen författningsändringar 
beslutats.

I anslutning till 1873 års beslut om septennatet för Mac Mahon bestämmes 
i lagen den 25 februari 1875, att republikens president skall väljas för en 
period av sju år, med möjlighet till omval. Han väljes utan föregående debatt 
genom sluten votering av de till en nationalförsamling förenade kam rarna; 
absolut majoritet är erforderlig, varför eventuellt flera omröstningar måste an
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ordnas. Presidenten är alltså representationens, icke folkets, förtroendeman; ett 
system med direkt folkval var redan med hänsyn till erfarenheterna från 1848 
—- då detta system banat vägen för det andra kejsardömet —  uteslutet. Presi
dentens i författningen stadgade maktställning har ofta påståtts motsvara en 
konstitutionell monarki; i själva verket är den dock, legalt sett, avgjort mindre 
betydande. Presidenten tillsätter ämbetsmän, förfogar över krigsmakten och 
avslutar fördrag med främmande makter; vissa viktigare fördrag, såsom freds- 
och handelsfördrag, kräva likväl kamrarnas samtycke, och detsamma gäller 
avgivande av krigsförklaring. Presidenten är oansvarig utom vid högförräderi, 
då han på beslut av deputeradekammaren kan anklagas inför senaten såsom 
domstol. I fråga om lagstiftningen är presidentens befogenhet inskränkt till in i
tiativ; han kan icke inlägga veto mot ett av kamrarna fattat lagbeslut, endast 
fordra förnyad omprövning —  en rätt, som icke gärna kan tänkas vara av prak
tisk betydelse och som aldrig begagnats. Den i författningen stadgade skyldig
heten att ”säkra lagarnas verkställighet” har i praxis blivit grundval för den 
i Frankrike särskilt betydelsefulla förordningsrätten. I fråga om presidentens 
ställning till kam rarna märkes den egenartade bestämmelse, som meddelar rätt 
till upplösning av deputeradekammaren, men endast med senatens samtycke. 
Detta stadgande är typiskt för grundlagsstiftarnas uppfattning om presidenten 
och senaten såsom två naturligt samverkande, till konservativa barriärer mot 
den folkvalda deputeradekammaren avsedda makter.

Den lagstiftande makten utövas av två i princip likaberättigade kamrar. 
Deputeradekammaren väljes enligt 1875 års vallag för fyra år genom m ajori
tetsval i enmansvalkretsar med allmän rösträtt för alla män, som uppnått 25 
års ålder. Av stor betydelse är bestämmelsen, att vid första valomgången 
absolut m ajoritet är erforderlig; om ingen kandidat uppnår dylik majoritet, 
föranstaltas en andra valomgång, vid vilken relativ majoritet — d. v. s. högre 
röstsiffra än någon annan kandidat — är tillräcklig. På grund av denna regel 
har det fallit sig naturligt för skilda meningsriktningar att vid första valom
gången uppträda separat för att sedan, då styrkeförhållandena klarlagts, bilda 
koalitioner. Härigenom har en förutsättning för det franska gruppsystemet 
skapats; det enkla majoritetsvalsystemet — sådant det tillämpas i England och 
Förenta staterna —  är däremot ägnat att fram kalla bildandet av fasta och 
fåtaliga partiform ationer. De 1875 givna reglerna ha i huvudsak, utom under 
kortare perioder —  1885— 1889 och 1919—T927 —  förblivit gällande.

Grundlagsstiftarna sökte genom skilda medel göra senaten till en konservativ 
kraft i det politiska systemet. Av senatens 300 medlemmar skulle 75 första 
gången utses på livstid av nationalförsamlingen och de inom denna grupp in
träffade vakanserna skulle fyllas av senaten själv. Övriga senatorer skulle utses 
för nio år, med förnyelse av en tredjedel av senaten vart tredje år. Dessa senato
rer skulle väljas med absolut m ajoritet av ett särskilt i varje departement bildat

9. — Vår egen tids historia. I.
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valkollegium, bestående av departementets deputerade, medlemmarna i dess ge
neralråd och arrondissementsråd samt en delegerad från varje kommunalråd. 
Då samtliga elektorer utsågos på grundval av allmän rösträtt, var den demokra
tiska principen skenbart helt accepterad. Emellertid dominerade kommunal- 
rådsdelegaterna inom elektorsförsamlingarna, vilket innebar, att småstäderna 
och framför allt landsbygden gynnades på storstädernas bekostnad; borgare 
och jordbrukare fingo större inflytande på senatens sammansättning än stä
dernas mera radikala arbetare.

Bestämmelserna om senatens sammansättning kritiserades från början skarpt 
av republikanerna och redan år 1884 åvägabragtes på denna punkt en för
fattningsrevision. Genom denna avskaffades kooptationsinstitutet, d. v. s. se
natens rätt att i viss utsträckning komplettera sig själv. Alla senatorer väljas en
ligt de nya bestämmelserna i de särskilda elektorsförsamlingarna, och de större 
kommunerna erhålla rätt att utse ett flertal ledamöter i dessa. Ett betydande 
företräde för de mindre kommunerna — i förhållande till folkmängden — före
ligger dock fortfarande. Exempelvis kan nämnas, att för närvarande tolv stä
der med tillsammans över fem millioner invånare utse sammanlagt mindre än 
trehundra delegater i skilda elektorsförsamlingar, under det att 370 kommuner 
på vardera mindre än hundra invånare utse 370 delegater. Väsentligen på grund 
av dessa förhållanden har senaten kommit att — särskilt i sociala och ekono
miska frågor —  företräda en mera konservativ uppfattning än medkammaren. 
Betecknande är, att under senare år de socialistiska partierna, som i deputerade
kammaren haft en stark representation, endast kunnat besätta ett fåtal platser 
i senaten.

Regeln, att kam rarna äro likställda i makt, lider på vissa punkter inskränk
ning. Finanslagförslag skola först framläggas och behandlas i deputeradekam
maren, senaten obetaget att ändra eller förkasta kammarens beslut. Senatens 
oupplöslighet och dess rätt att medverka vid upplösning av kammaren äro redan 
nämnda. President och ministrar kunna i angivna fall åtalas av deputerade
kammaren inför senaten; denna senare har ock ”att handlägga brott mot 
statens säkerhet” .

I praktiken har deputeradekammaren, med sitt starkare stöd inom folk
opinionen, blivit det starkaste ledet i representationssystemet. Kammarens 
finansförslag antas utan större modifikationer av senaten; konflikter i lagfrågor 
förekomma blott i undantagsfall, och i förhållandet till regeringen har, såsom 
i det följande skall beröras, deputeradekammaren varit dominerande. Alltför 
stor betydelse har denna utveckling icke haft, ty skarpa motsättningar mellan 
kamrarna ha sällan förelegat.

Det givna referatet kan ge det intrycket, att den franska författningen, lik
som den amerikanska, strängt genomför maktdelningsprincipen. Så är icke för
hållandet, ty författningen utgår från det parlamentariska systemet. Varje be-
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slut av republikens president måste kontrasigneras av en minister, presidentens 
budskap till kam rarna skola förmedlas genom m inistrarna, och dessa äga till
träde till kamrarnas förhandlingar. Viktigast är bestämmelsen, att de av 
presidenten utsedda ministrarna ”äro inför kam rarna solidariskt ansvariga 
för regeringens allmänna politik och var för sig för sina särskilda åt
gärder’’. Detta stadgande har — bortsett från konflikterna under åren efter 
författningens tillkomst — allmänt ansetts lagfästa parlamentarismen: 
ministrarna utöva i realiteten de befogenheter, som författningen meddelar 
presidenten, och de äro härvid parlam entariskt ansvariga. 1 praxis har i 
Frankrike, liksom i andra parlamentariska stater, uppdraget att bilda rege
ring anförtrotts åt en person, den blivande konseljpresidenten, och denne har 
fritt utsett sina kolleger. Stundom sammanträda m inistrarna till kabinettsråd 
under ordförandeskap av konseljpresidenten och utan att presidenten är när
varande; viktigare frågor bruka dock behandlas i ett ”m inisterråd”, i vilket 
presidenten sitter som ordförande.

Frågan inställer sig, om ministrarna äro ansvariga i lika mån inför båda 
kamrarna. Den citerade författningsbestämmelsen talar härför. I den livliga 
teoretiska diskussionen i frågan har man emellertid tämligen enigt gått ut från. 
att, om en regering, som lider nederlag i senaten, avgår, den nya regeringen, 
därest den godtages av senaten men ej av deputeradekammaren, bör upplösa 
den senare, och att efter upplösningen, därest fortfarande motsättning mellan
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kam rarna existerar, deputeradekammarens uppfattning bör vara den av
görande. Faktiskt har upplösningsrätten blivit en död bokstav och deputerade
kammarens övervägande inflytande på regeringsbildningen har kommit att 
framstå som en konsekvens av den demokratiska principen. Detta förhållande 
har icke hindrat, att vid flera tillfällen regeringar gjort sitt kvarstående be
roende av senatens ställningstagande och avgått på grund av senatens oppo
sition samt att i ett fall (Bourgeois 1896) senaten systematiskt framtvingat 
en regerings avgång genom begagnande av sin rätt att vägra anslag. Men i 
huvudsak ha regeringarna stött sig på och varit ansvariga inför deputerade
kammaren. Tilläggas bör, att det i regel icke mött några svårigheter att bilda 
regeringar, som vid sitt framträdande kunnat påräkna majoritet i båda kam
rarna.

I fråga om den parlamentariska ansvarighetens effektuering skall i detta sam
manhang endast nämnas, att ministärerna ansett sig böra avgå, då deputerade
kammaren ställt sig avvisande till regeringsförslag av större betydelse eller dä 
kammaren direkt uttalat sitt misstroende. Många regeringsskiften ha fram 
kallats av efter interpellationsdebatter fattade dagordningsbeslut, i vilka kam
maren antingen uttalat kritik av regeringen eller ock givit direktiv för styrel
sen, som regeringen icke funnit sig kunna godtaga. Genom upplösningsinstitu- 
tets faktiska eliminering har varje möjlighet till motaktion från regeringens 
sida försvunnit.

Exekutivmaktens legala kompetens har i två avseenden varit anmärknings
värt stor — helt vid sidan om författningens bestämmelser. Den centralisation 
av förvaltningen, som genomfördes under bourbonerna och som systematisera
des och i detalj fulländades under den stora revolutionen och Napoleonstiden, 
har givit regeringen större möjligheter till maktutövning än i andra demo
kratier. Icke, eller åtminstone ej i första rummet, så, att staten i ovanligt hög 
grad ingripit i de enskildas liv, men väl på det sätt, att den makt, som till
kommit underordnade statsorgan och kommunala organ, varit jämförelsevis 
liten i förhållande till den hos den högsta förvaltningsmyndigheten samlade 
makten. En ministerpost i Frankrike medför en legalt nära nog obegränsad 
myndighet över en utomordentligt omfattande och smidigt arbetande förvalt
ningsapparat. Förhållandet kan icke illustreras utan en i detta sammanhang 
otänkbar detaljanalys av fransk lagstiftning, men det är, för förståendet av 
den franska politikens utveckling, av central betydelse. I visst sammanhang 
härmed står den vidsträckta sfär, som i fransk praxis förbehålles förordnings- 
rätten. Under den tredje republiken, liksom tidigare, har det varit vanligt, att 
de av representationen beslutade lagarna reglera endast de grundläggande 
frågorna på vederbörande rättsområde och att inom den sålunda givna ramen 
regeringen lämnas frihet att meddela tillämpningsbestämmelser. I vissa fall 
stadgas uttryckligen i lagen, att den skall kompletteras genom regeringsför-
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ordning — av ålder begagnas härvid i fransk rätt den vilseledande beteck
ningen förvaltningsförordningar (réglements d ’administration publique) — 
i andra utgår man från att exekutivens befogenhet att ”säkra lagarnas verk
ställighet” är tillräcklig.

Grundlagsstiftarnas benägenhet att betrakta författningen som ett provisorium 
kommer till synes i bestämmelserna om författningsändring. Enligt dessa skola 
kamrarna, om de var för sig med absolut majoritet förklarat skäl att ändra 
författningen föreligga, sammanträda till en nationalförsam ling; denna kan, 
likaledes med absolut majoritet, ändra författningen. Revisionsproceduren är 
alltså utomordentligt enkel.

1875 års författning har ofta karakteriserats såsom ologisk och heterogen. 
Den gör knappast mera skäl för dessa attribut än andra grundlagar; författ
ningar äro, jäm förda med andra lagar, i regel hastverk, tillkomna under perio
der av inre spänning, ofta efter krig och revolutioner, vid deras utarbetande 
äro i eminent grad skilda intressen och motsatta åskådningar engagerade, re
sultatet präglas av kompromissen, principernas uppgivande till enighetens för
mån. Av de givna antydningarna framgår, att det franska statsskicket utvecklats 
hänemot större följdriktighet och rätlinjighet. De väsentliga momenten i denna 
utveckling komma till synes redan under åren efter författningens tillkomst.

I början av år 1876 valdes den nya representationen. Fast organiserade 
partier med bestämda program uppträdde ej, tillfälliga valkommittéer och
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ledande politiker angåvo tonen i kampanjen. De kandidater, som principiellt 
höllo på monarkien, gåvo endast i undantagsfall klart uttryck åt sin uppfatt
ning, de betecknade sig som höger eller konservativa —  begrepp, som därför 
i det vanliga språkbruket blevo liktydiga med en antirepublikansk hållning — 
togo avstånd från tanken på alla genomgripande reformer, särskilt i förhållan
det mellan stat och kyrka, och karakteriserade sina motståndare som radi
kaler eller revolutionärer. Bland de ofta samverkande högerriktningarna fram 
trädde särskilt honapartisterna, vilka yrkade på en "appell till folket” , ett 
plebiscit rörande statsformen, inom några få år och räknade på att härvid 1848 
års triumf för den napoleonska legenden skulle upprepas. Republikanerna — 
vänstern —  voro eniga om kraven på ”epuration” inom förvaltningen —  de 
ledande posternas besättande med anhängare av den nya regimen —  utsträck
ning av de medborgerliga friheterna, demokratisering av den kommunala själv
styrelsen, och begränsning av det kyrkliga inflytandet på undervisningen. Men 
i övrigt voro meningarna delade: de mera konservativa sågo i republikens 
befästande huvudsaken, de radikala betraktade den nya statsformen såsom 
endast första ledet i en allmän reorganisationspolitik. Gambetta, vänsterns mest 
populäre statsman, uttalade sig bl. a. för skilsmässa mellan stat och kyrka och 
andra långtgående ekonomiska reformer, men betonade, att dessa frågor måste 
lösas successivt, ”i serie”, och närmade sig härigenom den moderata rikt
ningen. På radikalt håll fordrade man, såsom Georges Clemenceau uttalade, 
’av republiken icke dess minimum, utan dess maximum” : författningsrevision 

i demokratisk anda, omedelbar skilsmässa mellan stat och kyrka, folkval av 
domare, progressiv inkomst- och förmögenhetsskatt, statsinköp av järnvägarna 
och andra ekonomiska och sociala åtgärder, som av de besuttna folkklasserna 
stämplades som revolutionära.

Resultatet av valen blev i huvudsak det väntade. I senaten uppnådde högern 
en knapp majoritet — trots att en tillfällig uppgörelse mellan republikaner 
och vissa högergrupper givit de förra huvudparten av de av nationalförsam
lingen besatta senatsplatserna. I deputeradekammaren var vänsterns ställning 
dominerande: av 533 valda beräknades 340 vara säkra republikaner. Inom den 
konservativa minoriteten utgjorde bonapartisterna, med 75 representanter, den 
starkaste gruppen. Inom vänstern kunde olika riktningar, representerande olika 
grader av reformvilja, urskiljas; småningom konstituerades fyra grupper, 
vänstra centern, vänstern eller republikanska vänstern, republikanska unionen 
och yttersta vänstern. De starkaste grupperna voro vänstern, till vars ledare 
hörde Jules Grévy, vald till kammarens president, och Jules Ferry, samt den 
republikanska unionen, som bestod av Gambettas anhängare; den först
nämnda gruppen räknade som medlemmar över hälften av vänsterns de
puterade. Skiljaktigheterna mellan de republikanska grupperna voro likväl
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under de närmast följande åren av mindre betydelse, ty striden mellan höger 
och vänster behärskade politiken.

Mac Mahon hade valts till president av högern, var själv rojalist och kände 
sig som garant för de konservativa intressena. Antagandet av 1875 års för
fattning hade icke kunnat rubba hans uppfattning om presidentens uppgift. 
Utan att ställa sig på en principiellt antiparlam entarisk ståndpunkt eller över
huvud formulera någon klar författningspolitisk doktrin ville han utnyttja sin 
ställning för att främ ja den politik, han själv ansåg gagnelig, och framför allt 
hindra de radikala republikanerna att komma till makten. Då efter valen den 
monarkistiska ministären Buffet avgick, överlät presidenten regeringsuppdraget 
(mars 1876) åt Dufaure, som tillhörde vänstra centern och var uppriktig 
republikan men icke kunde anses representativ för den republikanska m ajori
teten i kammaren. Presidentens avsikt att hävda sitt personliga inflytande 
markerades därav, att han förbehöll sig rätten att själv utse cheferna för tre 
departement (utrikes-, krigs- och marindepartementen) ; dessa ministerposter 
besattes med presidenten närstående högermän. Ministären Dufaure, som i 
övrigt bestod av medlemmar av vänstra centern, tillfredsställde varken höger 
eller vänster, varken senat eller kammare, men med hänsyn till den kompli
cerade situationen tolererades den under en tid. Regeringen genomförde en starkt 
begränsad epuration och framlade en rad reformförslag, som i det hela buro 
kompromissens karaktär. Vid behandlingen av flera ärenden — när det gällde 
att beskära kyrkans inflytande på den högre undervisningen, att demokratisera 
kommunalstyrelsen och att reglera budgeten —  utbröto konflikter mellan kam
rarna. Särskilt påtaglig var motsättningen mellan höger och vänster i alla 
frågor, som berörde förhållandet till kyrkan. Ministären sökte förgäves till
godose de divergerande intressena. Då i december 1876 kammaren fattade ett 
dagordningsbeslut, som innebar kritik av krigsministern, avgick kabinettet. Re
publikanerna fordrade ”en verkligt parlam entarisk ministär, besluten att 
undanröja den motsättning, som föreligger mellan majoritetens uppfattning 
och den ståndpunkt, som ett stort antal statsämbetsmän intaga” .

Mac Mahon gav endast delvis vika. Till konseljpresident kallades Jules 
Simon, som var mera vänsterorienterad än Dufaure men ej heller tillhörde 
den republikanska majoritetens ledare; de konservativa departementscheferna 
kvarstannade. Den nya regeringen sökte, liksom den gamla, att medla mellan 
partierna, men Simon drevs under republikanernas påtryckning att inskrida 
mot vissa katolska manifestationer och ådrog sig högerns ovilja. Mac Mahon, 
som önskade, att en konservativ ministär skulle sitta vid makten under de 
stundande kommunala valen, framtvang den 16 maj 1877 Simons avskeds
tagande. Hertig de Broglie, som under hela tiden varit Mac Mahons inofficielle 
rådgivare, bildade en konservativ kampregering, i vilken orleanister, legiti- 
mister och imperialister ingingo. Om någon omedelbar förändring av stats
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skicket var likväl ej fråga. Deputeradekammaren uttalade med 363 röster mot 
158 sitt misstroende mot regeringen, vars tillkomst och sammansättning fö r
klarades strida mot den parlamentariska principen och som anklagades för att 
förbereda republikens upphävande. Sedan senatens bifall inhämtats, förord
nade presidenten den 25 juni om kammarens upplösning.

Nyvalen till kammaren, som ägde rum först i oktober, kommo, ehuru frågan 
om statsformen icke direkt var före, att framstå som en avgörande kraftm ät
ning mellan den parlamentariska republikens anhängare och motståndare. De 
konservativa grupperna enade sig om gemensamma kandidater; dessa rekom
menderades av Mac Mahon, som sålunda återupplivade det under kejsardömet 
systematiskt praktiserade systemet med officiella kandidater. Presidenten tog 
även på annat sätt, genom tal och manifest, del i valstriden; han uppmanade 
väljarna att rösta för "min politik". Regeringens makt över administrationen 
och dess sedan kejsartiden behållna möjligheter att ingripa i den kommunala 
förvaltningen utnyttjades till det yttersta. Ämbetsmän, som misstänktes för 
republikanska sympatier, avskedades, prefekterna beordrades att stödja de 
konservativa kandidaterna, tryckfrihetsåtal anställdes på grundval av den tän j
bara lagstiftningen om pressen. En av Hanotaux uppgjord beräkning visar, att 
bl. a. 613 municipalråd upplöstes, 1,743 märer i kommunerna avskedades, 344 
föreningar förklarades illegala, 1,385 statsämbetsmän avsattes och 421 tryck
frihetsåtal anställdes. Det katolska prästerskapet verkade energiskt för rege
ringens sak. — Republikanerna organiserade jämväl en enhetlig valkampanj 
under ledning av en särskild kommitté. Regeringen anklagades för författnings
brott och statskuppsplaner; man spridde ryktet, att den planerade ett krig mot 
Italien för att stödja påvens anspråk på världslig makt. Den väsentliga parollen 
var den parlamentariska demokratiens befästande.

Valet blev en knapp seger för republikanerna, med i det hela omkring 4,2 
mot 3,6 millioner röster. Den nya kammaren räknade 326 republikaner mot 
207 konservativa, av vilka omkring hälften voro bonapartister.

Gambetta hade under valstriden yttrat, att efter en republikansk seger Mac 
Mahon måste ”giva efter eller giva sig av”. Då parlamentet sammanträdde i 
början av november, beslöt deputeradekammaren, vars politik leddes av en av 
de republikanska grupperna vald delegation, att begära en undersökning rö
rande ministrarnas handlingssätt. I senaten, där en grupp orleanister närmade 
sig republikanerna för att få slut på den konstitutionella konflikten, fick 
ministären icke det understöd, den begärde. Den 19 november avgick därför de 
Broglie. Mac Mahon utnämnde då till konseljpresident en utanför politiken 
stående general, Rochebouet, och en ministär av konservativa ämbetsmän 
bildades. Kammaren förklarade sig icke vilja träda i förbindelse med denna 
regering och vägrade att diskutera budgeten. Inom konservativa kretsar ifråga
sattes en statskupp och en ny kammarupplösning under proklamering av
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belägringstillstånd; Mac 
Mahon ville emellertid ej 
bruka våld, och den mode
rata högern i senaten tog 
avstånd från tanken på en 
ny upplösning. Mac Mahon 
gav då vika, Dufaure bil
dade en ministär, som var 
mera vänsterorienterad än 
någon föregående, ehuru 
den icke inneslöt de republi
kanska ledarna, presidenten 
avstod från anspråket på 
att själv besätta vissa mi
nisterposter.

Den andra regeringen 
Dufaure beslutade eller 
föreslog en del åtgärder, 
som framstodo som konse
kvenser av den republikan
ska segern: en del konservativa ämbetsmän avsattes, prefekterna anbefalldes 
en liberal tilläm pning av lagstiftningen om tryckfrihet, amnesti gavs åt för 
politiska brott dömda. Deputeradekammaren beslöt att utesluta ett stort antal 
ledamöter, som ansågos valda på grund av administrativ påtryckning; an
talet republikanska representanter steg härigenom till omkring fyrahundra. 
Några större politiska frågor upptogos likväl ej; man var nöjd med den 
vunna principiella segern och avvaktade de partiella nyvalen till senaten 
i januari 1879. Dessa resulterade i en avgjord republikansk seger; vänstern 
erhöll en klar m ajoritet även i senaten. Omedelbart därefter beslöt kam
maren att kräva en mera fullständig epuration inom förvaltningen och domar
kåren. Men när ministären föreslog avskedande av vissa m ilitära chefer, upp
stod konflikt med presidenten, och denne beslöt (30 januari 1879) att ned
lägga sitt ämbete. Grévy valdes till republikens president. Efter en åttaårig 
lalent eller öppen författningsstrid voro republikanerna herrar över de högsta 
statsorganen.

Under dessa första år av republikansk styrelse blev visserligen för nutida 
fransk parlamentarism kännetecknande praxis icke fullt utbildad, men vissa 
centrala moment i densamma framstå såsom fastslagna. Upplösningsinstitutet 
föll i misskredit, genom att det 1877 utnyttjades av statsskickets motståndare 
och en användning av detsamma synes sedermera icke ens ha övervägts inom 
ansvariga kretsar; härtill har likväl också bidragit, att klara partimotsätt
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ningar kam rarna emellan knappast förelegat. En följd av detta instituts fak
tiska avskrivning är kammarens övervägande inflytande på regeringsbild
ningen; varje ministär måste äga kammarens förtroende men behöver ej med 
nödvändighet senatens. Att presidenten bör lämna den politiker, som erhåller 
uppdraget att bilda regering, full frihet i valet av kolleger, är en i parlam en
tarismen innefattad grundsats, vars betydelse på ett alldeles särskilt sätt marke
rades genom Mac Mahons försök att för sitt avgörande reservera vissa minister
poster. Detsamma kan sägas om principen, att republikens president icke utåt 
får fram träda såsom talesman för en bestämd politisk uppfattning; endast vid 
val av konseljpresident och inom ministerrådet kan han göra personliga me
ningar gällande. Inför kam rarna och den allmänna opinionen tjänar presiden
ten blott som legalt stöd för den ansvariga ministärens maktutövning.

I det föregående ha de viktigaste data i den franska republikens tillkomst
historia angivits. Det återstår oss att, om också schematiskt och översiktligt, 
karakterisera den politiska miljö, ur vilken konflikterna framsprungo. Vilka 
idéer och intressen lågo bakom striderna mellan rojalister, bonapartister och 
republikaner, vilka sociala grupper voro engagerade i de olika lägren? Ett svar 
på dessa frågor förklarar icke blott 1870-talets författningskamp, det ger också 
nyckeln till förstående av fransk politik, sådan den utvecklat sig ända till 
våra dagar.

Modern fransk politik har, på ett sätt, som saknar motsvarighet i andra 
länder, påverkats av historiska traditioner. Ställningstagandet till aktuella 
frågor har avspeglat inställningen till förflutna händelser. Det moderna Frank
rike ter sig såsom tyngt av en alltför ärofull och växlingsrik historia; de po
litiska striderna framstå stundom såsom ett skuggspel, där de verkliga aktörerna 
äro de dödas legendariskt förenklade och förstorade gestalter. De eggande före
ställningar, som andra folk finna i utopier och avlägsna ideal, har det franska 
folket funnit i sitt förflutna. Alla de riktningar, som under 1800-talets sista 
årtionden stredo om makten, ha funnit styrka i vissa minnen, ha för sig 
monopoliserat ett stycke av landets historia; 1’ancien regime, den stora revolu
tionen och Napoleonstiden ha omformats till myter, vilkas kraft varit tillräck
lig för att elda och sammanhålla. Hos de flesta folk, vilka icke känt så djupgåen
de konflikter, uppstår relativt snart en gemensam värdering av historiska per
soner, och dessa indragas ej längre i de politiska debatterna annat än för att 
av alla upphöjas eller nedsättas; i Amerika ingå såväl Hamilton som Jeffer
son, i England såväl Burke som Fox i det nationella arv, som alla äro stolta 
över. I Frankrike voro länge —  och äro i viss mån ännu — den stora revolutio
nens män, napoleonerna och de bourbonska monarkerna osynliga medspelare 
i de politiska striderna; de berömdes eller kritiserades i utmanande ton, på 
sättet att tala om dem kunde en persons politiska uppfattning bedömas.
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Då vissa rojalistiska politiker efter Boulangerkrisen sade sig uppgiva oppo
sitionen mot republiken, yttrade den radikale politikern Bourgeois: ”Ni ansluta 
er till republiken, det betyder ingenting. Erkänna ni revolutionen? ’ I detta 
uttalande markeras en motsättning, som väsentligen bestämt uppdelningen i 
höger och vänster eller — under republikens första årtionden —  monarkister 
och republikaner. 1789 års revolution har mer än någon annan historisk till
dragelse behållit levande kraft som politisk skiljelinje. Än i dag se de franska 
monarkisterna, med Maurras i spetsen, i denna revolution inledningen till en 
mer än sekellång förfallsperiod, för de hängivna republikanerna är revolutio
nen den första stora etappen i mänsklighetens frigörelse. Vilka äro då revolu
tionens idéer, eller kanske riktigare, vilka idéer ha i det allmänna föreställ
ningssättet förknippats med revolutionen? Först och främst folksuveränitet, 
demokrati, allas likhet inför lagen, yttrande- och tryckfrihet. Men härtill kom
ma andra idéer, mera vaga och svårdefinierbara, som vid en analys kunna 
te sig meningslösa men i revolutionens hemland genom tradition bevarat ett 
reellt innehåll: social jämlikhet, opposition mot politiskt och religiöst auktori- 
tetsvälde, tro på andligt och materiellt framåtskridande. Mot dessa idéer stå 
de konservativa: krav på politisk auktoritet, på företräde för vissa sociala grup
per, känsla för nödvändigheten av religiös tro och andlig hierarki, misstro mot 
nydaningar.

Liknande uppfattningar föreligga uppenbarligen —  mer eller mindre ut
formade —• i alla länder. Det för Frankrike utmärkande är snarast, att mot
sättningen här genom förgångna konflikter fått en alldeles särskild medveten
het och styrka, att de skilda åskådningarna under årtionden propagerats och 
diskuterats, att de kommit att omgivas med den helgd, som striden och upp
offringen skänker idéerna.

Frågan om statsformen var i första rummet en symbol för denna motsätt
ning. Med en monarki — även av parlam entarisk karaktär —  förknippades 
tanken på företrädesrättigheter och särinflytande för vissa sociala grupper, 
republiken syntes liktydig med jämlikhet, ” fritt lopp för alla dugliga” .

Förbunden med frågan om statsformen men i grunden kanske mera väsent
lig än denna var frågan om förhållandet till kyrkan. Det katolska prästerskapet 
var traditionellt lierat med de högre samhällsklasserna och begagnade sin 
stora makt för att även på det politiska och det sociala området hävda den 
hierarkiska principen. Det framstod redan därför som en antirepublikansk eller 
antirevolutionär faktor. Men i stor utsträckning grundade sig också striden 
rörande kyrkan på religiösa divergenser. ” Den avgörande klyvningen inom 
folket” , skriver Hanotaux, ”utgick från den religiösa frågan . . . Ä ena sidan 
gamla trosföreställningar, en traditionell lösning av tillvarons problem, fler
talet familjers underkastelse under den katolska och romerska religionens riter 
och seder . . . Ä andra sidan den fria tanken . . . idéen om en mänsklighet, som
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ägnar sig åt livets realiteter, som bygger upp sin moral och sitt ideal på de 
av naturen och framåtskridandet givna förutsättningarna; en djup övertygelse, 
framför allt inom mellanklasserna, att kyrkans undervisning är stridande mot 
civilisationens och vetenskapens utveckling . . . För de konservativa var re 
ligionen förutsättningen för samhällslivet, man ville befästa kyrkans makt. 
särskilt inom undervisningen; republikanernas minimikrav var obligatorisk 
konfessionslös undervisning i statsskolorna och de mera radikala arbetade 
för statskyrkans avskaffande, d. v. s. upphävande av 1801 års konkordat, enligt 
vilket staten bidrog till den kyrkliga budgeten, garanterade kyrkans egendom 
och ägde viss bestämmanderätt i kyrkliga utnämningsfrågor.

De sociala grupper, som fylkade sig kring de konservativa och republikanska 
riktningarna, äro i huvudsak tämligen klart avgränsade. Adeln, till stor del 
godsägare med betydande lokalt inflytande, storbourgeoisien och det katolska 
prästerskapet utgjorde högerns kärntrupper; nära lierade med dessa sociala 
makter av första ordningen voro i regel affärsmän och industriidkare i mera 
anspråkslös ställning. Bland det m ilitära befälet voro monarkiska och klerikala 
sympatier förhärskande; ännu vid 1800-talets slut var det, efter vad på vittnes- 
gillt håll betygats, ”dålig ton” i officerskretsar att giva uttryck åt republikansk 
övertygelse. Byråkratien, som liksom officerskåren stod i nära förbindelse 
med den högre societeten, var, trots de epurationsförsök, som gjordes, över
vägande konservativ, eller i varje fall benägen att i personfrågor och i ärenden 
rörande den lokala förvaltningen gå de konservativa intressena till mötes. Inom 
landets intellektuella elit synes en antirepublikansk hållning ha dominerat; den 
genomförda demokratien befarades medföra en nivelleringsprocess, som skulle 
depreciera de kulturella värdena. Representativt för mångas övertygelse är 
säkerligen ett yttrande av Renan, adresserat till de katolska prästerna: ” In
blanda er ej i vad vi undervisa, vad vi skriva och vi skola ej strida med er 
om makten över folket; lämna oss våra platser vid universitetet eller i akade
mien och vi skola åt er utan motstånd överlämna skolorna på landsbygden. 
Taine, landets främste historiker, började vid denna tid sitt arbete ”Les origines 
de la France contemporaine” , som utmynnade i en förkastelsedom över demo
kratien. Till det republikanska lägret hörde endast få av den franska intel
ligensens spetsar, men däremot en mycket stor del av den bildade, i fria yrken 
sysselsatta medelklass, som icke genom börd eller förmögenhet hade anknyt
ningar till de högsta sociala kretsarna och som i den principiella jämlikheten 
såg en förutsättning för egen framkomst; bland universitetsstudenterna har, 
såsom Thibaudet betonat, man kunnat skilja mellan de republikanska ”sti
pendiaterna” och de konservativa ”arvtagarna” . Advokater, läkare, journa
lister och lärare voro, och ha förblivit, republikens mest stridbara anhängare, 
de ha framför allt i småstäderna och på landsbygden tjänat som motvikt till 
godsägarna och prästerna. Till de nämnda samhällsgrupperna hörde år 1893
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omkring 280 av 582 ledamöter i deputeradekammaren, år 1928 270 av 612. 
Såsom samlingspunkter för medelklassens radikaler tjänstgjorde frim urar
logerna, vilkas verksamhet främst var inriktad på det kyrkliga inflytandets 
bekämpande. Lönearbetarklassen var nästan enhetligt republikansk, likaså hant
verkarna och de underordnade statstjänstemännen. Protestanter och judar voro. 
oberoende av samhällsställning, i regel republikaner; det är till stor del med
lemmar av dessa kategorier, som bilda en republikansk societet.

Bland jordbrukarna, som vid denna tid utgjorde mer än två tredjedelar a\ 
landets befolkning och som till övervägande del voro självägande, var del 
politiska intresset jämförelsevis litet; bönderna voro välmående, i allmänhet 
utan politisk bildning och politiska aspirationer. Det är om böndernas röster, 
som striden mellan de båda genom traditioner och intressen skilda överklass
riktningarna stått. I sitt monumentala arbete ”Tableau politique de la France 
de Fouesl” —  icke att förväxla med den översiktliga ”Tableau des partis en 
France” — har Siegfried analyserat resultaten av denna strid i några av de 
västra departementen. Han konstaterar, att högern segrat i de valkretsar, där 
godsägarna och prästerna haft ett dominerande inflytande och detta har helt 
naturligt främst varit fallet på de håll, där ett större antal stora egendomar 
funnits och jordbrukarna antingen haft mycket små ägolotter eller varit arren- 
datorer; likaså ha de förmögna, ehuru till bondeklassen hörande jordbrukarna 
ofta visat konservativa sympatier; ”medelklassen” bland bönderna har där
emot varit republikansk. Liknande undersökningar för andra delar av Frank
rike finnas icke, men åtminstone beträffande vissa områden är det lätt att 
konstatera, att förhållanden, motsvarande de av Siegfried beskrivna, förelegat. 
Generellt kan det sägas, att bönderna i västern —  framför allt Bretagne, monar- 
kismens och klerikalismens högborg — norden och bergstrakterna i centrum — 
där den kulturellt föga utvecklade bondeklassen av gammalt letts av prästerna 
— varit konservativa; i östern och södern ha republikanerna härskat. 1 stor 

utsträckning har den politiska striden på landsbygden koncentrerats kring 
personliga och lokala intressen; under hägnet av stora idéer ha aristokrater 
och präster, folkskollärare, läkare och småborgare tävlat om röster och mandat.

I det föregående har endast talats om konservativa — på 1870-talet och 
även senare liktydigt med monarkister —  och republikaner. Denna generalise
ring anger det centrala momentet i fransk politik under 1800-talets sista decen
nier. Det finnes i detta sammanhang föga anledning att skilja på olika m onar
kistiska riktningar, ty de ha i den praktiska politiken samverkat, de ha alla 
främ st fram trätt som antirepublikanskt, oppositionellt parti. Och det bör 
understrykas, att även den principiella skillnaden mellan å ena sidan rojalister 
—- vare sig legitimister eller orleanister — och å andra sidan bonapartister 
redan vid denna tid förlorat det mesta av sin betydelse. I grunden var roja- 
listernas ideal en social hierarki, utgående från och krönt av monarken, bona-
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partisternas en plebiscitär diktatur, ett slags demokrati i skepnad av en folk
vald kejsare. Men för rojalisterna stod det klart, att en monarki måste vila på 
folklig grund, att idén om ett kungadöme av Guds nåde kunde förverkligas 
endast med stöd av en utbredd folkmening, bonapartisterna åter hade genom 
att göra ärftligheten till grundval för caesarismen kommit i konflikt med sina 
egna utgångspunkter. Roj alister och bonapartister framstå därför närmast så
som två tävlande konservativa persongrupper; bland de förra finner man den 
gamla bourbonska adeln, bland de senare ättlingarna av Napoleons marskalkar, 
och det folkliga klientelet är i huvudsak lika traditionellt bestämt.

Genom den givna redogörelsen har redan antytts, att mera allm änna ekono
miskt sociala motsättningar icke lågo bakom striden mellan konservativa och 
republikaner. Industrialismen hade i Frankrike vunnit ringa insteg, egendomen 
var relativt jämnt fördelad, de besuttna bönderna utgjorde massan av befolk
ningen. Den socialistiska rörelse, som sedan länge fram trätt i storstäderna, 
hade genom kommunardupproret diskrediterats, och den bekämpades, med stöd 
av en 1872 antagen lag mot revolutionär propaganda, av regeringen; först på 
1890-talet invaldes ett avsevärt antal socialister, tillhörande olika organisa
tioner, i deputeradekammaren. De sociala och ekonomiska reformer, som 
genomföras under 1800-talets sista decennier, äro föga betydande; typiskt är 
att kravet på införande av inkomstskatt, som sedan 1870-talet stod på de radi
kalas program, förverkligades först under världskriget.

I stort sett förblir under 1800-talet klyvningen mellan konservativa och 
republikaner avgörande. De konservativa, regimens öppna eller förtäckta mot
ståndare, uteslutas från deltagande i statsstyrelsen. Gång efter annan synes en 
monarkisk restauration hota, och härigenom sammansvetsas de republikanska 
riktningarna. Det politiska arbetet går väsentligen ut på republikens befästande: 
led häri äro rensningen inom förvaltningen, lagstiftningen om undervisningen, 
de antiklerikala åtgärderna, den vid århundradets slut inledda kulturkampen. 
Den ständigt hotade regimen segrar, som det sagts, ”genom en slags akvisitiv 
preskription” . De av traditioner helgade principerna förlora sin integrerande 
förmåga, den konkurrens mellan skilda sociala grupper, som under deras 
hägn försiggått, försvagas och en avspänning inträder efter ett århundrade av 
författningsstrider.

Slutligen bör understrykas den betydelse, som utrikespolitiken, enkanner
ligen förhållandet till Tyskland, haft för fransk inrikespolitik; häri ligger ett 
moment, som stundom brutit de reguljära politiska formationerna. ”Frankrike 
har under republiken icke haft någon kung, men väl en drottning, ’la re
vanche’ ” , skriver Maurras. Uttalandet innehåller, om den retoriska överdriften 
skalas bort, en kärna av sanning; vad man kan kalla frontställningen gentemot 
Tyskland — som hos några varit en medveten önskan att återvinna de förlorade
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provinserna, hos flertalet en känsla 
av att ett krig ständigt hotar och 
att det gäller att vara beredd — var 
en av de bestämmande faktorerna i 
sekelslutets franska mentalitet. Den 
principiella enigheten i försvars
frågan är ett bevis på styrkan av 
denna inställning, den kommer ock
så till synes i den dyrkan, som 
ägnas armén; varje uttryck för för
troende till armén hälsades vid den
na tid i kamrarna och på folkmötena 
med enhälliga applåder.

Påtagliga skiljaktigheter före
ligga likväl på denna punkt mellan 
olika politiska grupper. Hos de 
moderata —• exempelvis hos män 
som Thiers, Grévy och Ferry —  
finner man en benägenhet att be
trakta den tyska konflikten som 
likviderad eller åtminstone såsom möjlig att likvidera; man hoppas på en 
fortskridande avspänning och inriktar sina ansträngningar härpå. Hos vissa 
grupper inom högern, särskilt bonapartisterna, och bland de radikala —  med 
traditioner från den stora revolutionens demokratiska nationalism —  är den 
nationella inriktningen mera dominerande och aggressiv, känslan för de för
lorade provinserna mera bitter; det är Gambetta, som på 1870-talet är revansch
tankens man, Clemenceau och andra extrema vänstermän röstade mot 1871 
års fredsslut. Då Grévy i det längsta undvek att kalla Gambetta till konselj
president, företrädde han fredstanken mot aktivismen, och då höger och radi 
kaler 1885 slöto sig samman för att störta de moderatas ledare Ferry, var 
detta en protest mot kolonialpolitiken, som ansågs försvaga Frankrikes ställ
ning på kontinenten.

Många principiella republikaner, hos vilka den nationella, tyskfientliga 
uppfattningen varit det behärskande motivet, ha härigenom drivits till oppo
sition mot parlamentarismen och till samverkan med regimens fiender. En aktiv 
utrikespolitik har för dem synts möjlig blott under förutsättning av nationens 
samling under en stark regering, och de med parlamentarismen förbundna 
partistriderna ha framstått som hinder härför; närmast har man tänkt sig 
inlörandet av en plebiscitär diktatur och sålunda upptagit den caesaristiska, 
napoleonska idén i modifierad form. Typiska representanter för dessa tenden
ser äro Dérouléde, chef för den 1882 bildade patriotligan, vars öppet

10. —■ Vår egen tid s historia. I.

PA U L  D É R O U L É D E .
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uttalade syfte var ett revanschkrig och som särskilt hland ungdomen vann stor 
anslutning — det räknade en tid 300,000 medlemmar — , Rochefort, som 
deltagit i kommunardupproret och vars radikala och nationalistiska propa
ganda i LTntransigeant starkt påverkade arbetarbefolkningen i Paris, och 
Barres, nationalismens teoretiker framför andra. En nationell samling i 
Frankrike’’, skriver Barres, ’är en fara för Tyskland, den innebär också en 
negation av parlamentarismen.” Den nationalistiska riktningen framträder 
särskilt under Boulangerkrisen och Dreyfusaffären som politisk maktfaktor, 
den lierar sig då, i sin kamp mot parlamentarismen, med republikens konserva
tiva motståndare. Den plebiscitära nationalismen blir farlig för republiken 
just emedan den, liksom regimens anhängare, anknyter till revolutionära, 
demokratiska traditioner; nationalisterna bilda under de stora kriserna den 
betäckning, bakom vilken högerreaktionens väldiga formationer marschera upp.
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R E P U B L I K A N S K  R E F O R M P O L I T I K  U N D E R  
G R É V Y S  P R E S I D E N T U R .

Grévy lade sig vinn om att uppträda som opartisk parlamentarisk statschef, 
icke som regeringsledare, och blev härigenom ett mönster för senare presiden
ter. Han betonade alltid, såsom Freycinet, långa tider minister under hans 
presidentur, berättar i sina memoarer, att m inistrarna hade att träffa det 
slutliga avgörandet och att hans egna inlägg, som gjordes i slutet av konselj - 
diskussionerna, endast avsågo att meddela upplysningar och sålunda tjäna som 
underlag för besluten. I realiteten var likväl presidentens uppfattning, som. 
ehuru framförd med dessa reservationer, ofta förfäktades med betydande energi, 
av stor vikt vid avgörandet av många ärenden, kanske särskilt i fråga om 
utrikespolitiken. Det hände till och med, att presidenten förmådde m inistrarna 
att taga tillbaka eller väsentligt ändra redan utarbetade förslag.

Även i fråga om valet av regeringschefer gjorde sig Grévys personliga åsikter 
gällande. Han sökte förena nödig hänsyn till det parlam entariska lägets krav 
med önskan att erhålla en regering, som förde den ur hans egen synpunkt 
lämpligaste politiken; på grund av de obestämda partiförhållandena var detta 
i regel möjligt. Då regeringskris utbröt, lämnades i allmänhet uppdraget att 
bilda den nya ministären till en medlem av den avgående, varjämte även 
andra ministrar kvarstodo; genom detta s. k. ”hoplappningssystem” tryggades 
kontinuiteten. Av de många regeringsskiftena under Grévys presidentur inne
buro endast ett par förändringar i den politiska kursen.

Ehuru Gambetta var kammarens mest inflytelserika politiker, anförtrodde 
Grévy icke åt honom att bilda regering; personlig ovänskap och presidentens 
fruktan för en aggressiv utrikespolitik torde härvid ha varit avgörande. 1 
stället blev Waddington, utrikesminister i den avgående ministären, konselj
president (febr. 1879); i hans regering ingingo medlemmar av vänstra 
centern och vänstern. Sedermera, med omkring ett års mellanrum, efter
träddes Waddington av Freycinet och denne i sin tur av Ferry; regerings- 
kriserna betingades av oenighet inom ministären och andra orsaker, icke av 
parlamentariska misstroendevota. Såväl Freycinet som Ferry hörde till vän
sterns ledare, men i deras regeringar ingingo även medlemmar av Gambettas 
grupp, den republikanska unionen. Särskilt under Freycinets ministär utövade 
Gambetta, ehuru icke medlem av regeringen, stort inflytande; ständiga över
läggningar ägde rum mellan konseljpresidenten och Gambetta, som efter 
Grévy valts till kammarens president.

Under denna period genomfördes eller förbereddes en rad långtgående 
reformer, om vilka republikanerna i princip voro eniga, men som energiskt
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motarbetades av högern. Epurationen 
fortsattes, i det att ett antal högre 
ämbetsmän, främst ambassadörer som 
misstänktes för reaktionära åsikter, 
avskedades och ersattes med lojala 
republikaner; Conseil d’Etat, den 
högsta administrativa domstolen, ut
vidgades, och på de nya posterna in
sattes anhängare av den härskande 
regimen. Lagar om församlings- och 
pressfrihet beslötos; pressfriheten 
blev ytterligt vidsträckt. Amnesti med
delades för deltagarna i 1871 års kom- 
munarduppror. Mest genomgripande 
voro de lagförslag, som framlades 
rörande undervisningen och därmed
sammanhängande frågor och av vilka
flertalet först något senare (lagar 
1881, 1882 och 1886) genomdrevos; 
genom dessa lagar skärptes motsätt

ningen mellan den katolska kyrkan och republiken och förutsättningar skapades 
för den avgörande ”kulturkamp” som utbröt tjugu år senare.

Enligt den gällande lagstiftningen av år 1850 förekommo endast i begränsad 
utsträckning offentliga (statliga eller kommunala) skolor; i dessa var religions
undervisningen obligatorisk. Undervisningen såväl i offentliga som i privata 
skolor sköttes till stor del av medlemmar av de många religiösa ordnarna, 
kongregationerna; den privata sekundära undervisningen (läroverk och högre 
flickskolor) omhänderhades nästan uteslutande av dessa. Kongregationerna in- 
togo ur rättslig synpunkt en egendomlig ställning. Enligt strafflagen av år 1801 
hade alla föreningar, bildade för vissa ändamål av mer än tjugu personer, att 
anhålla om statligt erkännande; begärdes eller erhölls ej dylikt erkännande, 
kunde vederbörande förening när som helst upplösas. Under denna bestäm
melse föllo även kongregationerna, men många av dessa hade icke anhållit
om auktorisation oeh trots detta tolererats av staten samt till och med medgivits 
rätt att undervisa i de offentliga skolorna. Legalt kunde regeringen alltså in
skrida mot dessa kongregationer, men ett sådant inskridande framstod som 
ett avsteg från sedan årtionden följd praxis. Detta är förutsättningen för några 
av de häftigaste religiöst-politiska konflikterna i republikens historia.

I början av år 1880 framlade undervisningsministern Ferry ett förslag, som 
dels avsåg reformer i den högre undervisningen — bl. a. skulle staten få 
monopol på universitetsexamina — dels innefattade förbud för medlemmar

JULES GRÉVY.
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av icke auktoriserade kongrega- 
tioner att undervisa i läroverk 
och högre flickskolor. Detta 
senare förslag skulle främst 
drabba jesuiterna, vilkas gym
nasier adelns och den högre 
bourgeoisiens söner besökte; 
man ville, yttrade Ferry, från- 
rycka jesuiterna ’den franska 
ungdomens själ”. Då förslaget 
avslogs i senaten, där vänstra 
centern samverkade med högern, 
beslöt regeringen på direkt upp
maning av deputeradekammaren 
att i stället begagna den m öjlig
het, som strafflagen erbjöd; 
jesuitorden och en del andra 
kongregationer med sammanlagt 
omkring 5,000 medlemmar upp
löstes, medlemmarna drevos, ofta 
med våld, ut ur sina hus och dessa togos i besittning av staten. Dessa åtgärder 
ledde till förbittrade protester från katolskt håll: tvåhundra domare togo av
sked för att icke behöva tilläm pa regeringsdekreten. Sedan upplösningsbesluten 
väl en gång verkställts, visade sig emellertid de följande regeringarna benägna 
att tolerera, att de upplösta kongregationerna anlade nya undervisnings
anstalter.

Samma år utarbetades en plan till reformering av den lägre offentliga 
undervisningen, som sedermera i skilda etapper genomfördes. Enligt den
samma blev undervisningen obligatorisk, konstnadsfri och konfessionslös. Ingen 
som helst religiös påverkan fick förekomma; ett förslag om att barnen skulle 
undervisas rörande ”sina plikter mot Gud och fosterlandet avslogs och det 
bestämdes endast, att ”moralisk och medborgerlig undervisning” skulle med
delas. Som en konsekvens av dessa principer stadgades, att medlemmar av 
religiösa kongregationer för framtiden icke skulle kunna anställas som lärare 
och att en stor del av de redan anställda enligt angivna grundsatser successivt 
skulle avskedas; många tusen lärare blevo i enlighet härmed under de följande 
åren avskedade. Den övervakningsrätt i fråga om de offentliga skolorna, som 
enligt förut gällande lagstiftning tillkom prästerskapet, avskaffades. Genom 
särskilda bestämmelser garanterades likväl möjligheten till religiös undervis
ning utanför skolan och intet hinder restes mot fortsättning och utvidgning 
av en privat undervisningsverksamhet, som ersatte den offentliga.

RUE DE SÉV R ES. JESUITERNA FÖRDRIVAS.
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l motiveringen till dessa grundläggande reformer hänvisade man till kyrkans 
politiska konservatism samt åberopade det liberala kravet på fullständig sam
vetsfrihet, men man gav också starka uttryck åt antireligiösa känslor; fyllda 
av tro på den rationalistiska vetenskapen, av evolutionistiskt patos, betraktade 
radikalismens ledare de religiösa föreställningarna som fördomar, som staten 
ieke borde främja. Mänskligheten borde, som Ferry en gång yttrade, ’läras 
att reda sig utan Gud” ; ” alla moraliska sanningar kunna inpräntas” , ut
talade Paul Bert, senare undervisningsminister, ”utan att man behöver gripa 
till vare sig metafysikens grumligheter eller blixtarna på Sinai ”. På konserva
tivt håll, där man i religionen såg den uppenbarade sanningen eller åtminstone 
en nödvändig förutsättning för moralen, var förbittringen över den nya lag
stiftningen oerhörd; strävan att motarbeta ytterligare sekularisering blev led
motivet i högerns politik. Det spända förhållandet mellan den republikanska 
statsledningen och det katolska prästerskapet blev under den följande tiden i 
stort sett bestående; ständiga smärre konflikter förekonnno vid tillämpningen 
av de beslutade lagarna, prästerna gjorde sitt inflytande gällande vid valen 
till de konservativas förmån, och regeringen sökte genom disciplinära åt
gärder — såsom indragning av löner —  framtvinga subordination.

Nyvalen till kammaren år 1881 syntes visa, att reformpolitiken ägde val
männens stöd. Högerns röstetal sjönk till omkring hälften av det vid 1877 års 
val uppnådda, under det att republikanernas ökades med omkring en million:
\ aldeltagandet var emellertid jämförelsevis litet, och det var uppenbarligen de 
konservativa, som, misströstande om framgång, underläto att rösta. I den nya 
kammaren räknade högern icke fullt 100, republikanerna 460 platser. Framför 
allt blev valet en seger för Gambetta, vars grupp kom att bestå av mer än 
200 medlemmar; vänstra centern erhöll blott ett 40-tal platser, republikanska 
vänstern 170 och den yttersta vänstern omkring 50. Den klyvning av det 
republikanska blocket, som några år senare ägde rum, förbereddes; de stora 
gruppernas ledare, såsom Ferry och Gambetta, uttalade sig för successiva 
partiella reformer av icke alltför genomgripande art, under det att man på 
extremt vänsterhåll fordrade omedelbart förverkligande av de mest radikala 
krav, såsom författningsrevision och skilsmässa mellan stat och kyrka. Såsom 
ledare av den radikala riktningen framträdde Cleinenceau, vars våldsamma 
och bittra vältalighet och hänsynslösa polemiska metoder gång efter annan 
framkallade ministerkriser.

Efter valen betraktades det som självklart, att Gambetta, som nu stod pä 
höjden av popularitet, skulle bilda regering; för att bli ’regeringsduglig” 
betonade Gambetta, att han icke tänkte sig möjligheten av en omedelbar aktion 
för de förlorade provinsernas återvinnande. Då kamrarna sammanträdde, 
störtades Ferry på en kolonialpolitisk fråga och Grévy såg sig tvungen att 
kalla Gambetta till makten. Det väntades, att denne skulle bilda en ”stor
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m inistär”, omfattande alla de främsta gruppledarna, men detta visade sig 
omöjligt; Gambettas tydliga avsikt att utöva en stark ledning torde, jämte 
personliga och politiska divergenser, ha verkat hindrande. Gambetta intog 
därför (14 november 1881) i sin regering endast medlemmar av sin egen 
grupp, i regel unga och föga kända politiker; härigenom skapades en enhetlig 
och handlingskraftig ministär — ”en verklig regering, ej blott en samling 
ministrar ', skriver dess krönikör Reinach —- men med svagt parlamentariskt 
underlag. Regeringen blev snart impopulär inom representationen; Gambettas 
uttalanden för en stark regeringsledning och hans auktoritativa ton i debatterna 
framkallade anklagelser för diktaturtendenser. Ett cirkulär av inrikesministern, 
enligt vilket alla rekommendationer till platser o. dyl. borde komma från 
vederbörande myndigheter, icke från parlamentsledamöter, väckte missnöje. 
Då Gambetta upptog frågan om införande av listval med departementen som 
valkretsar påstods det, att han ämnade använda detta valsätt för att åvägabringa 
ett plebiscit till sin förmån. Under förhandlingarna om denna reform, som 
Gambetta ville ha inskriven i författningen, störtades ministären (30 januari 
1882), Experimentet med en verklig partiregering varade sålunda mindre än 
tre månader. Samma år dog Gambetta; den av honom ledda parlaments
gruppen smälte småningom samman med den republikanska vänstern.

Grévy anförtrodde ånyo regeringsuppdraget åt Freycinet, en smidig och 
skicklig politiker, som till viss grad stod utanför de personliga och parti-
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politiska striderna, men dennes mini
stär, i vilken representanter för såväl den 
republikanska vänstern som Gambettas 
grupp ingått, föll iedan efter något mer 
än ett halvår på frågan om en expe
dition till Egypten. Sedan under några 
månader två expeditionsministärer för
brukats, bildade Ferry (februari 1883), 
som efter Gambettas död framstod som 
den republikanska majoritetens ledare, 
regering och behöll makten över två
år. Ferrys regering har fram för allt
blivit känd för sin energiska kolonial 
politik; den realiserade också flertalet 
av de återstående reformkrav, om vilka 
republikanerna voro eniga. Den nya
kommunallagen av år 1884 (delvis be
slutad redan tvä år tidigare) reglerade 
fullständigt den kommunala förvaltning
en; de folkvalda kommunalråden fingo 

överallt, utom i Paris, rätt att utse m ärer, och kommunernas självstyrelse ut
sträcktes; för alla beslut av större betydelse fordrades dock fastställelse av 
statsmyndighet, och flertalet kommunala utgifter voro enligt lag obligatoriska.
Föreningsrätten, som fortfarande i princip var reglerad genom den förut
refererade punkten i strafflagen, reformerades såtillvida som yrkesföreningar. 
företrädande ekonomiska intressen, blevo tillåtna och fingo rättshandlings- 
förmåga utan statligt erkännande; för fackföreningsrörelsen blev detta av stor 
betydelse. Den judiciella förvaltningen omorganiserades, och i samband h är
med beslöts att under en kortare tid suspendera lagen om domarnas oavsättlig- 
het; åtskilliga hundra domare, som ansågos icke ha lojalt tilläm pat de re
publikanska lagarna, avskedades. Slutligen genomfördes en författningsrevision. 
Valet av senatorer blev reglerat i vanlig lag; livstidssenatorerna försvunno 
successivt och alla senatorer skulle väljas genom de särskilda valförsam 
lingarna, i vilka kommunernas representation i viss mån blev beroende av 
folkmängden. Frågan om den republikanska styrelseformen skulle icke få 
göras till föremål för författningsändringsförslag; i denna form proklamerades 
äntligen republikens definitiva karaktär.

Sedan det gemensamma programmet förverkligats, fram trädde menings- 
divergenserna inom det republikanska blocket allt starkare. Majoriteten var i 
det hela nöjd med de vunna resultaten och önskade i lugn befästa sin makt
ställning; en moderat — ofta hånfullt kallad opportunistisk — riktning upp

JlJLES FERUY.
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stod, till vilken flertalet medlemmar 
av de stora republikanska grupperna 
anslöto sig. Inom den yttersta vänstern, 
som understöddes av ett antal ur de 
andra grupperna utträdda radikala de
puterade, såg man i de beslutade lagar
na endast en inledning till den omda
ning av samhället, som påstods vara en 
konsekvens av de republikanska idé
erna. Redan år 1883 förklarade Ferry 
i ett tal, att en klyfta uppstått mellan 
’den stora republikanska majoriteten” 

och den radikala oppositionen, samt 
att den största faran, sedan det monar
kiska hotet avvärjts, låge till vänster. 1 
kolonialpolitiska frågor röstade radi
kalerna vid flera tillfällen jämte hö
gern mot de moderata. Många ansågo 
expansionspolitiken inspirerad av Tysk
land, som härigenom ville vända Frank
rikes uppmärksamhet från de förlorade provinserna. Även i andra frågor be
kämpade stundom flygelgrupperna tillsammans regeringen, den ena missnöjd 
med dess moderation, den andra med dess reformiver.

Denna nya parlamentariska konstellation består till slutet av 1890-talet. Man 
skiljer ej längre blott mellan höger och republikaner utan mellan höger, mode
rata —• eller opportunister — och radikaler. Ett slags trepartisystem uppstår, 
ehuruväl klara skiljelinjer mellan partierna icke existera och kam rarna äro 
uppdelade på ett flertal grupper, av vilka endast några företräda bestämda 
politiska åskådningar. De moderata förbliva den starkaste riktningen, men 
kunna endast under korta perioder regera utan understöd från någon av 
flyglarna; i regel samarbeta de med radikalerna eller vissa radikala grupper, 
stundom finna de hjälp eller åtminstone välvillig neutralitet hos högern. 
Centerpol itiken blir detta skedes signatur. Först vid sekelskiftet, då radikalis
men kommer till makten, inträder, med en ny reformperiod, en ny politisk 
gruppering.

Då i slutet av mars 1885 underrättelse kom till Paris, att den franska expedi
tionskåren i Tonkin lidit ett svårt nederlag, inträffade en av de snabba och 
våldsamma omkastningar i förhållandet mellan regering och representation, 
som äro utmärkande för fransk politik. Den allm änna oron utlöstes i förbitt
ring mot regeringen, som förut kunnat räkna på en säker majoritet men nu 
fann sig övergiven även av sina närmaste anhängare. Efter en stormig debatt

CLEM ENCEAU I YNGRE ÄR.
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i kammaren, där Clemenceau i ett ursinnigt tal, utan skymt av bevis men 
trodd av den upphetsade opinionen, anklagade m inistrarna för förräderi, fatta
des med överväldigande majoritet ett beslut, som innebar misstroendevotum. 
Ministären avgick; Ferry lyckades aldrig återvinna sin ledande ställning. Då 
de opportunistiska ledarna diskrediterats, lämnades regeringsuppdraget åt 
Brisson, en moderat radikal , vars ministär emellertid huvudsakligen kom 
att bestå av moderata. Den nya regeringen betraktades som en expeditions
regering och inskränkte sig till handläggning av de löpande ärendena, i av
vaktan på nyvalen till kammaren och utlöpandet av Grévys presidentur.

Före valen antogs en ny vallag, grundad på den princip, som Gambetta 
några år tidigare förgäves propagerat för. Listval infördes med departementen 
som valkretsar, varvid antalet mandat för varje valkrets ställdes i proportion 
till folkmängden. Då majoritetssystemet, liksom regeln om en andra val
omgång, då absolut majoritet ej uppnåddes vid den första, bibehöllos, fram 
tvingades koalitioner mellan olika riktningar. På många håll räknade man 
därför på att det nya valsättet skulle främ ja uppkomsten av regeringsdugliga 
blockbildningar, men denna förhoppning uppfylldes icke. Samverkan vid valen 
föranledde ej med nödvändighet samarbete i representationen.

Vid valen i oktober 1885 enade sig de monarkistiska partierna i så gott som 
alla departement om ”konservativa oppositionslistor”. Roj alisterna bildade 
numera ett enda parti, sedan efter grevens av Chambord död år 1883 arvsrätten 
övergått till den orléanska grenen av huset Bourbon; med dem samverkade 
den svagare imperialistiska riktningen. I ett upprop före valen kritiserades 
de republikanska regeringarnas politik, särskilt de koloniala expeditionerna 
och ”den religiösa förföljelsen” ; något uttalande om statsformen gjordes ej. 
Republikanerna bildade koalition i vissa kretsar, där den monarkistiska stäm
ningen ansågs stark, men delade i regel upp sig på moderata och radikala 
listor. De moderata uttalade sig för en del smärre reformer men togo av
stånd från de radikala kraven. Bland de radikala kunde flera riktningar ur
skiljas; extremisterna bildade en ”yttersta vänster”, som leddes av Clemenceau 
och den framstående journalisten Pelletan, och vars medlemmar stundom 
kallade sig radikalsocialister. Man fordrade författningsrevision i demokra
tisk anda —  den yttersta vänstern ville avskaffa presidenten och senaten, låta 
ministrarna väljas av representationen och införa folkomröstning för vissa 
fall — skilsmässa mellan stat och kyrka, förkortning av värnpliktstiden från 
fem till tre år och borttagande av de undantagsbestämmelser rörande tjänst
göringen, som voro förmånliga för de förmögna klasserna, progressiv inkomst
skatt, lagstadgad maximiarbetsdag och en rad andra ekonomiska och sociala 
reformer.

Valresultaten inneburo en stor överraskning; de konservativa, som pro
fiterade av missnöjet med de kostsamma kolonialföretagen, fördubblade sitt
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röstetal och erövrade i första valomgången 176 platser, mot 127 för republi
kanerna. Högerpressen triumferade och förespådde den republikanska regi
mens snara fall. Då slöto sig moderata och radikala överallt samman om den 
republikanska lista, som i första omgången erhållit det högsta röstetalet, och 
lyckades härigenom hemföra en fullständig seger i andra omgången. Slut
resultatet blev omkring 380 republikaner och 200 konservativa. Den sålunda 
tillämpade metoden kom under de närmast följande valen regelbundet till 
användning; man iakttog T,den republikanska disciplinen”. Härigenom har 
kammarens radikalisering underlättats, i det att i stor utsträckning moderata 
röster i andra omgången givits åt radikala kandidater; under ett system som 
det engelska, där endast en valomgång förekommer och relativ majoritet är 
tillräcklig, föreligger en tendens att uppställa moderata kandidater för att 
locka de odeciderade valmännen i centern.

I den nya kammaren sammanslöto sig roj alister och imperialister till en 
högerunion, de moderata till en vänsterunion med omkring 200 medlemmar. 
De radikala fraktionerna —  radikala vänstern och yttersta vänstern — räk
nade ett hundratal representanter. Då ett stort antal deputerade icke anslöto 
sig till någon grupp utan röstade än med de moderata, än med de radikala, 
blev ställningen ytterst labil. — Den republikanska majoriteten enade sig om 
att diskvalificera 26 högermän, vilkas val ansågs ha berott på illegal påtryck
ning från det katolska prästerskapet.

I december 1885 omvaldes Grévy till republikens president. Härefter av
gick Brisson, och Freycinet, som mer än någon annan åtnjöt Grévys för
troende, bildade en ministär, i vilken både moderata och radikaler, men 
icke de radikala ledarna, ingingo. En av ministärens första åtgärder var att 
genomdriva ett förslag, som betingades av högerns framgångar vid valen och 
vissa rojalistiska demonstrationer: cheferna för de förut regerande furstehusen 
förbjödos att uppehålla sig i landet och regeringen fick rätt att förvisa även 
andra medlemmar av dessa familjer.

Under de följande åren koncentreras det politiska intresset kring en rörelse, 
som, på ett egendomligt sätt förenande radikalt missnöje och konservativa 
aspirationer, sätter den parlam entariska regimens bestånd i fara.

B O U L A N G E R K R I S E N .

Freycinet hade till krigsminister i sin tredje regering kallat general 
Boulanger; generalen hade rekommenderats från radikalt håll, särskilt av 
Clemenceau, såsom skicklig officer och — en bland högre militärer ovanlig 
merit —- god republikan. Genom sitt utseende och uppträdande — på en 
gång militäriskt och vekt —- sin älskvärdhet och framför allt genom en viss
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glöd och kraft såsom talare 
vann Boulanger snart en ut
bredd popularitet. Redan 
hans första uppträdanden i 
kamrarna fångade folkfanta
sien på samma gång som de 
stärkte hans ställning hos de 
radikala grupperna; karak 
teristiskt är det tal. i vilket 
han, interpellerad angående 
utsändandet av en stark mili 
tärstyrka vid en strejk, för
klarade, att allt skulle göras 
för att undvika konflikter 
mellan soldater och arbetare 
och att "kanske i detta ögon
blick varje soldat delar sin 
soppa och sin brödranson 
med den strejkande” . Flera 
åtgärder, såsom strykandet ur- 

arméns rullor av alla medlemmar av förut regerande furstehus, syntes borga 
för hans republikanska lojalitet; några föga betydande, men populära militära 
reformer visade hans duglighet och hans nationella och demokratiska nit. Efter 
några månader var den förut okände generalen ryktbar; vid 14 julirevyn hylla
des han av folkmassorna såsom förut ingen minister under republiken, den 
första av de många boulangistsångerna, med sin hyllning till ”notre brav" 
général Boulanger” började sin rond på kaféer och gator.

I december 1836 föll Freycinet på en anslagsfråga; han efterträddes a\ 
Goblet, vars regering upptog flertalet av Freycinets ministrar, bland dem 
Boulanger. Under våren 1887 koncentrerades intresset på förhållandet till 
Tyskland. Boulanger genomdrev nya anslag till krigsm aterial; i den tyska 
pressen talades om förberedelser till ett revanschkrig och tyska regeringen 
upplöste riksdagen för att erhålla majoritet för ökade rustningar. I denna 
spända situation inträffade en gränskonflikt (Schnaebeleaffären), som med
förde akut krigsfara. Boulangers orädda och beslutsamma hållning och den 
kritik, för vilken han utsattes i Tyskland, gjorde hans namn till nationell 
symbol. Barres, som i ”L’appel au Soldat” givit boulangismens inre historia, 
skildrar den stämning, som ett ögonblick syntes härska: "I denna v ä n ta n .. .  
fingo de enskilda bekymren vika, för en gemensam känsla; det sinnestillstånd 
framträdde, som man kan kalla uppvaknandet av ’nationens själ’. Den vände

GEORGES BOULANGER  
Skämtbild i ”Le Clou”.
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GENERAL BOULANGER HYLLAS 14 JULI 1886. 
Illustration till en boulangistsång.

sig mot gränsen, den väntade på en gest från Paris. Om de ville försvinna, 
dessa kommittéer, deputerade, gruppledare! i vardagslag applåderar man 
dem, därför att de, i saknad av ett stort intresse, som enar, ge uttryck åt 
landets splittrade kraft, ocli därför att de finna hetsande ord för att för
ödmjuka sina politiska motståndare. Men den ende motståndaren i dag, det 
är främlingen; den enda regeringen, det är arméns chef, den, som städerna, 
byarna, kasernerna, verkstäderna och, då en vagn far förbi, de ensamma 
herdarna på fälten tilljubla med ropen: ’Leve Boulanger!’

Några veckor efter denna kris (maj 1887) försattes ministären i minoritet. 
På många håll torde man ha röstat mot regeringen för att få bort krigs
ministern. Boulangers kvarstannande ansågs sätta freden i fara, och den popu
laritet, han vunnit och energiskt arbetade för att befästa, framstod för många 
republikaner som en fara för regimen; högern bekämpade ännu Boulanger på 
grund av de radikala tendenser han visat. Då emellertid flertalet radikaler i 
hopp om att kunna utnyttja Boulangers anseende önskade hans kvarstående, 
uppstod en ny parlamentarisk konstellation; en moderat regering Rouvier 
bildades, som, i motsats till varje föregående regering under republiken, 
understöddes eller åtminstone icke bekämpades av högern, men mot vilken 
radikalerna opponerade. Från denna tid kan man skilja mellan två system 
vid regeringsbildningen: avspänningspolitiken, då de moderata regera, stödda 
eller tolererade av högern, och den republikanska koncentrationspolitiken, 
då de moderata, eller vissa moderata grupper, liera sig med radikalerna för att 
bekämpa de konservativa. I regel ha dock de regeringar, som erhållit stöd från
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högern, för sitt kvarstannande krävt en klar republikansk majoritet, d. v. s. 
en majoritet utanför högern.

Boulangers avlägsnande ur regeringen väckte bitterhet bland hans an
hängare och ledde till manifestationer mot regering och parlament. Redan 
under regeringskrisen hade vissa tidningar organiserat en opinionsyttring för 
Boulanger vid ett fyllnadsval i Seinedepartementet; han erhöll, ehuru såsom 
officer icke valbar, omkring 40,000 röster. Plebiscitära nationalister och mot 
den rådande regimen opponerande radikaler enades i hyllningen av general 
"Revanche” . Då generalen, utnämnd till kårchef i Clermont-Ferrand, skulle
avresa från Paris (8 juli) sökte de entusiastiska massorna hindra hans av
resa och besjöngo hans återkomst såsom nationens ledare i det väntade 
kriget:

”11 reviendra quand le tambour battra;
Quand 1’étranger menacera notre frontiére,
II sera lå et chacun le suivra;
Pour cortege il aura la Franc’entiere!"

En småningom allt starkare markerad förskjutning i de politiska grup
pernas ställning till den boulangistiska agitationen kunde redan vid denna 
tid förmärkas. De ledande radikalerna togo avstånd från Boulanger, vars 
popularitet ställde dem själva i skuggan, och på högerhåll börj-ade man tänka 
på möjligheten att utnyttja den folkliga upphetsningen i kampen mot re
publiken.

På hösten 1887 inträffade en politisk skandal, som ökade spänningen och 
gav näring åt missnöjet. Grévys svåger, Wilson, överbevisades om att ha 
begagnat sin ställning till att skaffa sig ekonomiska fördelar, bland annat 
genom att förmedla ansökningar om ordensdekorationer. Då Grévy av privata 
skäl vägrade att bryta med Wilson, som var bosatt i Elyséepalatset, uppstod 
konflikt mellan presidenten och representationen. Ministären Rouvier fälldes 
och kamrarna läto förstå, att ingen av Grévy utnämnd regering skulle accep
teras; man ville på detta sätt framtvinga presidentens avgång. Efter åtskillig 
tvekan meddelade Grévy i ett budskap till kamrarna (2 december) sin de
mission. Samma dag valdes till hans efterträdare Carnot, en moderat 
deputerad, som innehaft ett par ministerposter men icke spelat någon fram
trädande politisk roll; Clemenceau påstås ha motiverat hans val med orden: 
”Låt oss välja den dummaste!” En av Carnot tillsatt expeditionsministär 
Tirard avgick efter några månader (30 mars 1888), då högern och radika
lerna från helt skilda utgångspunkter röstade för upptagandet av frågan om en 
författningsrevision. Ny regering, stödd på flertalet republikanska grupper, bil
dades av den moderate radikalen Floquet. Vid denna tidpunkt hade den bou
langistiska agitationen tagit en sådan omfattning, att en republikansk samling
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framslod som nödvändig för re
gimens försvar; frågan om en 
författningsrevision bordlädes 
under opposition endast från hö
gern, och regeringen erhöll för- 
troendevotum "för att försvara 
de republikanska institutionerna 
mot alla pretendenter’'.

Efter Boulangers avresa från 
Baris började han och hans vän
ner — bland vilka, utom natio
nalister såsom Dérouléde och 
Barres, märktes radikaler med 
ant [parlamentariska tendenser
såsom senator Naquet och den 
unge deputeraden Laguerre —  
att med stöd av den redan vun
na populariteten organisera en 
politisk rörelse, riktad mot 
den parlamentariska regimen.
Generalens åsikter lade inga hinder i vägen för detta med hans föregåenden 
svårförenliga uppträdande: hans politiska uppfattning hade alltid varit vag 
och föga genomtänkt, såsom krigsminister hade han irriterats av intrigerna, 
interpellationerna, de långa debatterna, det invecklade och trögt arbetande 
parlamentariska maskineriet, efter sitt avlägsnande behärskades han av miss
nöje med det system, som möjliggjort hans snabba fall, och av bitterhet mot 
sina motståndare i regering och representation. Hans författningsideal synes, 
av hans föga bestämda uttalanden att döma, ha varit en republik med en 
folkvald, av parlamentet relativt oberoende och med stor makt utrustad 
president; steget från denna uppfattning till en plebiscitär caesarism å la 
Napoleon III var icke långt. Men just oklarheten i Boulangers åsikter gjorde 
honom till idealisk samlingspunkt för de missnöjda, till en grand dégout 
collecteur". Såväl från rojalistiskt som bonapartiskt håll inleddes förhand
lingar med generalen, och obestämda löften gåvos om ömsesidigt understöd: 
vardera parten hoppades kunna utnyttja den andre. Som ferment i den egen
domliga kombinationen tjänade den nationella aktiviteten och hatet mot den
parlamentariska republiken. ’ Rojalisterna väntade av Boulanger sin kung; 
republikanerna sin republik, caesaristerna sin Caesar, patrioterna Metz och 
Strassburg och alla tvetydiga existenser ett äventyr, som skulle utplåna deras 
misslyckande” (Barres). Boulangers anhängare kunna indelas i en republi
kansk, radikal och plebiscitär, och en konservativ-monarkistisk flygel; den

GENERAL BOULANGERS AVFÄRD FRÄN  
PARIS, 1887.
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förra är från början den starkaste, men den senare blir småningom domi
nerande.

I januari 1388 organiserades vid en rad fyllnadsval opinionsyttringar 
för Boulanger av samma art som tidigare i Seinedepartementet; den bou- 
langistiska stämningens styrka blev klart markerad. Något senare, den 31 mars, 
beslöt regeringen att avskeda Boulanger. Denna åtgärd syntes endast stärka 
den antiparlamentariska oppositionen; i deputeradekammaren anklagades re
geringen av en bonapartist för att ha handlat på Tysklands order. Boulanger, 
som nu blev valbar, flyttade till Paris och en nationalkommitté bildades för 
att leda kampanjen; boulangismens emblem blev den röda nejlikan, ”gene
ralens älsklingsblomma” . På kvällarna mottogs generalen i de aristokratiska 
salongerna, under morgonritterna på sin svarta häst hyllades han av 
folket på gatorna. Man enade sig om ett program, sammanfattat i tre huvud
punkter: upplösning av kammaren, inkallande av en konstituerande försam
ling, författningsrevision. Redan i mitten av april uppställde sig Boulanger 
som kandidat vid fyllnadsvalen i två departement, Dordogne och Nord, som 
1885 röstat med högern, och blev i båda vald med väldiga majoriteter; röst
siffrorna visa, att han understöddes dels av flertalet konservativa, dels av 
starkt radikala med regimen missnöjda arbetargrupper. Omedelbart därefter 
deklarerade tronpretendenten greven av Paris sin anslutning till Boulangers 
revisionistiska program. De konservativa, med undantag för några betänksam
ma parlamentariker, anslöto sig till denna linje; Boulanger skulle bli den 
”katapult”, med vilken man ”slog hål på republiken” . Det katolska präster
skapet arbetade för boulangismen. Greven av Paris och hertiginnan d’Uzes 
skänkle sex millioner till Boulangers propagandafond. Ä andra sidan för
bereddes den republikanska samlingen; en förening bildades av Clemenceau 
och andra radikaler för att förena republikanerna i striden mot ”det bou- 
langistiska äventyret”.

Den 4 juni uppträdde Boulanger i deputeradekammaren för att framföra 
en skarp kritik mot det parlamentariska systemet, som han betecknade som 
”en konstitutionell anarki”, och framlade ett förslag till författningsrevision; 
bland annat skulle den ministeriella ansvarigheten avskaffas, presidenten få 
veto i lagstiftningsfrågor, och folkomröstning införas i vissa fall för att för
verkliga folksuveränitetsprincipen. Förslaget avslogs, med stor majoritet; 
under diskussionen fällde Floquet, ironiserande över Boulangers caesaristiska 
hållning, det bekanta yttrandet: ”Vid eder ålder var Napoleon redan död, 
och ni blir intet annat än en dödfödd författnings Sieyés.” Några veckor 
senare avgick Boulanger som deputerad för att fritt ägna sig åt folklig 
agitation. Landet översvämmades av propagandamaterial, porträtt, visor, bio
grafier. Den 19 augusti blir Boulanger på en gång vald till deputerad i tre 
departement, alla av konservativ färg. Boulangismen synes oemotståndlig; den
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konservative ledaren de Mackau 
förklarar, alt intet kan rädda re
publiken. Dock undvek Boulanger 
— utom vid ett tillfälle, då han 
misslyckades — att kandidera i de 
republikanska bondedepartementen 
i söder och öster; hans valsegrar 
giva därför ej en trogen bild av 
folkstämningen.

J)en 27 januari 1889 skulle ett 
fyllnadsval hållas i Paris; Clemen- 
ceaus tidning förklarade att här, 
där radikalerna av gammalt ägde 
majoritet, skulle Boulanger icke 
våga kandidera. Boulanger antog 
utmaningen och lät uppställa sig.
Inför denna strid, som av många 
troddes skola avgöra regimens öde, 
enades de republikanska ledarna 
om en samlingskandidat, den radi
kale ordföranden i Seinedepartementets generalråd Jacques. Valstriden var av 
exempellös våldsamhet. Republikanerna räknade med säkerhet på seger, men 
Boulanger understöddes ej blott av de konservativa utan även av massor av 
radikala småborgare och arbetare, bland dem inånga gamla kommunarder; 
Rocheforts skickliga propaganda i L Intransigeant mobiliserade dessa grupper 
för generalens sak. Resultatet blev en överväldigande seger för Boulanger 
(244,000 röster mot 162,000). Då valresultatet samma kväll blev känt, väntade 
man en statskupp; Boulangers jublande anhängare fyllde gatorna, de ledande 
boulangisterna, samlade till en middag under Déroulédes presidium, upp
manade generalen att tåga mot Elyséepalatset, den militärt organiserade 
patriotligan väntade på hans order. Regeringen stod, enligt vad krigsministern 
de Freycinet berättar i sina memoarer, rådlös; man ansåg sig icke kunna 
räkna på varken polisen eller de i Paris förlagda trupperna. Men Boulanger 
vägrade att bruka våld, han ville avvakta de allmänna valen samma höst. 
Hans besvikna anhängare anade, alt det försuttna tillfället ej skulle åter
komma; sedan generalen rest hem, yttrade en av Boulangers närmaste män, 
Thiébaud, efter en blick på klockan: ”Fem minuter över tolv. Sedan fem 
minuter är boulangismen på retur.

Regimens anhängare grepo nu till offensiven. Den första åtgärden blev en 
reform av valsättet. Listvalen gjorde det möjligt alt begagna generalens 
namn som lockmedel i alla landets departement och syntes sålunda möjlig-

11. — Vär egen tids historia. I.

VALRESULTATEN DEN 27 JAN. 1889 TILL
KÄNNAGIVAS FRÅN ”LA PR E SSE ”.
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VALPLAKAT U PPK LISTR A D E PÅ OFFENTLICA M ONUM ENT I PA R IS  
(Lion de Belfort). Träsnitt från 1889.

göra en boulangistseger vid de stundande valen. Floquet föreslog därför 
återgång till enmansvalkretsar och hans förslag antogs den 9 februari. Vid 
omröstningen röstade flertalet republikaner, tidigare anhängare av listval. 
för reformen, under det att högern, som ständigt arbetat för enmanskretsar, 
röstade mot den. Något senare antogs en lag, varigenom förbud stadgades 
mot samtidig kandidering i flera valkretsar. Sedan Floquet, som förgäves före
slagit en förfaltningsreform i radikal anda, avgått och efterträtts av 
Tirard, i vars regering den för sin hänsynslösa energi kände Constans 
blev inrikesminister, skred man till mera direkta åtgärder mot den boulang- 
istiska propagandan. Patriotligan upplöstes och flera av dess medlemmar ställ
des inför domstol. En lag antogs, som reglerade senatens hittills icke använda 
befogenhet att döma vid brott mot statens säkerhet; härigenom förbereddes en 
rättslig aktion mot boulangisterna. Constans gav genom en agent Boulanger 
intrycket, att regeringen förberedde hans häktning. Utan att rådföra sig med 
sina vänner flydde då Boulanger, som, förenad i ett kärleksförhållande med 
madame de Bonnemains, icke ville förlora sin frihet, till Belgien (den 1 april 
1889).

Ledarens flykt blev ödesdiger för den boulangistiska rörelsen. Generalens 
personliga närvaro var behövlig för att vidmakthålla entusiasmen hos de 
disparata grupper, som samlats kring hans namn. Den hastiga avresan och
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FRÅN BOFLANGERPROCESSEN.
H ögsta domstolen dömer Boulanger till deportation på befäst ort.

fruktan för en arrestering utnyttjades för att förlöjliga den rörelse, som i så 
hög grad vädjat till model och handlingskraften. Även de närmaste vännerna 
började inse, att generalen mera av en tillfällighet blivit en symbol för den 
nationella känslan och alt han helt saknade de mått, som krävas av caesarer. 
De upprepade försöken att förmå Boulanger, som bosatt sig i England, att 
återvända misslyckades. Kort före valen dömdes han in contumaciam av den 
som domstol fungerande senaten till frihetsstraff för komplott mot statsskicket 
och berövades därigenom sin valbarhet.

Valen den 22 september 1889 blevo en kraftmätning mellan regimens an
hängare och den samlade oppositionen. Tronpretendenterna greven av Paris 
och prins Victor INapoléon anslöto sig i manifest till boulangisinens, det 
nationellt republikanska partiets, krav på författningsrevision genom en kon
stituerande församling. I vissa fall understödde höger och boulangister var
andra från början, i andra enades de vid den andra valomgången. Det katolska 
prästerskapet bildade en förenande länk mellan grupperna inom denna koali
tion ; i många fall användes predikstolen för valpropaganda. De för den 
rådande regimen stridande grupperna iakttogo i andra valomgången troget den 
republikanska disciplinen. Resultatet blev en seger för den parlamentariska 
republiken, knapp, om man ser till röstetalen, överväldigande, om man går ut 
från den nya kammarens sammansättning. Regimen samlade 3,900,000 röster,
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dess motståndare 3,400,000; valda blevo 366 republikaner, 172 konservativa och 
endast 38 boulangister (representerande högst en million röster). Som vanligt 
dominerade republikanerna i södern och östern samt i centern, under det att 
högern segrade i några departement i norr och väster: boulangismen ägde sitt 
starkaste stöd i Paris.

Den kris, som skakat republiken, var härmed till ända. Kort lid senare 
inträffade en öppen brytning mellan Boulanger och hans närmaste politiska 
meningsfränder. Efter en hetsig uppgörelse, varvid Dérouléde uppmanade gene
ralen att ”paraitre ou disparaitre” , splittrades det lilla boulangistiska partiet; 
de ömsesidiga beskyllningar och avslöjanden, som åtfölja misslyckandet, ute- 
blevo icke. Värdig den legend, som den folkliga romantiken skapat, sköt sig 
Boulanger i december 1891 i Bryssel pa sin älskarinnas grav.

I R Ä N  R E P U B L I K A N S K  K O N C E N  T R A T I O N  

T I L L A V S P Ä N N I N G S P O L I T I K.

Den boulangistiska krisen hade medfört en skärpning av motsättningen mel
lan höger och republikaner och ett undanskjutande av meningsskiljaktigheterna 
de republikanska grupperna emellan. Då kamrarna sammanträdde efter 1889 
års val, beslöto republikanska deputerade ur olika grupper att varje månad 
hålla gemensamt sammanträde, och man antog en resolution om försvar av 
folksuveräniteten mot monarkiens anhängare” . De radikala grupperna hade 
numerärt försvagats genom valen, sannolikt på grund av det stöd, de under 
ett tidigare skede lämnat Boulanger. Det radikala kravet på en författ
ningsrevision hade, sedan det i ändrad form kommit att tjäna som utgångspunkt 
för den boulangistiska propagandan, diskrediterats och avfördes nu definitivt 
från dagordningen. Ett annat radikalt programkrav, om lika värnplikt för alla. 
hade genom en strax före valen antagen lag, som bestämde tjänstetiden till 
tre år, förverkligats. Under dessa förhållanden, och då radikalerna avstodo 
från att urgera sitt kyrkopolitiska program, var ett relativt ostört samarbete 
mellan flertalet republikanska grupper möjligt. Ministärerna, bildade av 
moderata och en minoritet radikaler, upptogo inga stora eller ömtåliga frågor: 
den viktigaste lagstiftningsåtgärden var 1892 års protektionistiska tullreform. 
Intill 1893 års val förblir läget i stort sett oförändrat. Ministärerna växla 
efter Tirard kom (april 1890) en fjärde ministär Freycinet, som satt i 
nära. två år, och sedan kortlivade regeringar under Loubet, Ribot och 
Dupuy -— men de konflikter, som leda till deras avgång äro icke djupgående, 
den partipolitiska konstellationen är oförändrad, och kontinuiteten markeras 
av det stora antal ministrar, som vid varje kris kvarstå i den nya regeringen.
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Under vintern 1892— 1893 stördes 
lugnet av den största skandal, som 
fliickat republikens historia. Ett tiotal 
år tidigare hade ett franskt bolag, for
mellt lett av de Lesseps, Suezkanalens 
skapare, bildats för att finansiera an
läggandet av en kanal genom Panama- 
näset. Då bolaget kom i svårigheter, hade 
det år 1888 bemyndigats alt anskaffa 
medel (mer än 500 millioner francs I 
genom ett med lotteri förenat obliga
tionslån; delta bemyndigande hade, dä 
lotterier i princip voro förbjudna, med
delats genom särskild lag. Sedermera 
gick bolaget i konkurs och det fram
gick härvid, att dess ställning redan 
vid tiden för lotteribeslutet varit för
tvivlad. En av den konservativa pressen 
igångsatt kampanj gjorde det sannolikt, att bolaget givit stora summor åt 
vissa tidningar, i en del fall även åt inflytelserika politiker, för att genom
driva lotterilagen. En parlamentarisk kommission tillsattes och av dess under
sökning framgick, att bolaget i stor utsträckning genom förtäckta mutor, 

subventioner ’, sökt bearbeta opinionen. Flera parlamentariker drogos inför 
domstol; en förutvarande minister, Baihaut, erkände sig ha mottagit 300,000

ETT MISSLYCKAT ÄVENTYR.
En deputerad vill uppvakta den beslöjade sköna som visar sig vara en mutande agent för 

Panamabolaget. Teckning av Caran d’Ache.

CHARLES LOUIS DE FREYCINET.
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DE ANKLAGADE I PANAM APRO CESSEN. 
Längst fram Lesseps. T eckning av P. Renouard.

francs for att framlägga lagförslaget om lotteri. Floquet vidgick, att han upp
manat bolagets styrelse att subventionera den republikanska pressen. Endast 
i få fall kunde likväl de mot politiker väckta anklagelserna bevisas; i många 
fall fastställdes deras grundlöshet. Panamaaffären hade viktiga politiska åter
verkningar. I två fall ledde de parlamentariska konflikter, affären medförde, till 
regeringskriser. Den- upprörda allmänna opinionen vände sig mot kända politi
ker, som stått i förbindelse med bolaget eller vilkas uppträdande syntes tyda på 
en sådan förbindelse; på de svagaste grunder misstänkte man ohederliga motiv. 
Rouvier och Freycinet sågo sig tvungna att avgå från sina ministerposter, 
Floquet försvann ur det politiska livet, Clemenceau blev vid 1893 års val icke 
omvald och stod under mer än ett årtionde utanför representationen. Den 
konservativa och stundom även den extremt radikala pressen sågo i affären 
ett bevis på allmän parlamentarisk korruption: det talades om en lista på 
104 av Panamabolaget mutade deputerade. Den roll, vissa judiska finans
män (såsom j aeques de Reinach och Herz) spelat, underblåste den anti
semitiska propaganda, som redan tidigare framträtt och som fått en lysande 
stridsskrift i Drumonts La France juive” (1886).

Före 1893 års val inträdde förändringar i den partipolitiska situationen. 
Sedan flera år tillbaka hade en del konservativa katoliker, såsom de Mun och
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Piou, med påven Leo XIII:s goda 
minne närmat sig republiken. Man 
misströstade om en monarkisk restau
ration och räknade på att genom ett 
principiellt uppgivande av oppositio
nen mot statsskicket kunna vinna de 
moderata republikanerna för kyrko- 
vänliga åtgärder; påven uttryckte den
na politiks syften i formeln: "Accep
tera författningen för att ändra lag
stiftningen." Denna riktning, den kon
stitutionella högern, vars representan
ter oftast kallades ’ les rallies” (de till 
republiken anslutna), organiserade sig 
för självständigt uppträdande vid kam- 
marvalen. Flera av de moderata ledar
na, såsom Casimir-Périer och Dupuy, 
förklarade sig i princip redo att sam
arbeta med de rallierade, samtidigt 
som de betonade sitt fasthållande vid 
existerande kyrkolagstiftning. En avspänningspolitik, sådan som Rouvier under 
en kort tid praktiserat år 1887, syntes sålunda vara en framtidsmöjlighet.

Samtidigt som ett närmande mellan vissa högergrupper och de moderata 
förbereddes, skärptes ånyo motsättningen mellan de moderata och de radikala 
republikanerna. De socialistiska idéerna, som redan långt tidigare vunnit an
hängare, hade spritt sig bland industriarbetarna och även samlat en del 
intellektuella; Jaurés, grundlig teoretiker och lysande talare, och Mille- 
rand, som båda tidigare varit radikala deputerade, antogo den socialistiska 
beteckningen. Ett enhetligt socialistiskt parti bildades likväl ej: fyra genom 
person- och taktiktvister skilda riktningar uppträdde under det socialistiska 
namnet. Bland de icke socialistiska radikalerna önskade många ett samarbete 
med socialisterna och ett kraftigt återupptagande av den gamla radikala reform
politiken. I de rallierades politik såg man på dessa håll ett försök att locka 
över republikaner i det konservativa lägret; på en uppriktig anslutning till 
republiken trodde man icke.

Läget var sålunda i enlighet med Seignobos’ koncisa sammanfattning: ”På 
båda hållen hade ledarna av de politiska grupper, som förenats i republikansk 
koncentration, brutit det gamla republikanska partiets enhet, och för att dela 
detta parti i två kämpande partier sökte man understöd hos de partier, som 
bildats utanför representationen, nämligen katolikerna och socialisterna, och 
man överskattade härvid dessas styrka inom valmanskåren.”

JEAN JAURÉS. 
Teckning av Orens.
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Valen i augusti 1893 sam
lade endast 55 procent av de 
röstande, mot eljest 70—80 
procent. De konservativa för
lorade nära hälften av sina 
mandat; 60 av den gamla 
högern och 33 rallierade val
des. De radikala grupperna 
vunno flertalet av de platser 
högern förlorat; deras man
dat beräknades till högst 190. 
i vilket antal då inräknas 
ett trettiotal socialister. An
talet moderata, likaledes ökat 
genom valen, uppskattades 
till omkring 300, d. v. s. mer 
än hälften av kammarens le
damöter. Men någon homo- 

MORDET PÅ CARNOT 1 LYON 1894. . . , 7, , , ,
gen m ajoritet b ildade de

moderata icke; moderata grupper samverkade i vissa fall med de radikala, 
varigenom regeringsskiften framtvungos. Kamrarna företedde, såsom alltid, en 
rad åsiktsskiftningar utan skarpt markerade skiljelinjer.

Sedan de radikala utträtt ur ministären Dupuy och denna avgått, bildades 
emellertid en regering utan radikalt understöd; under de följande två åren in
trädde endast moderata i de hastigt skiftande regeringarna (Casimir-Périer, 
Dupuy, Ribot). Då dessa regeringar i regel icke ägde understöd varken av 
högern eller radikalerna, var deras ställning ytterst osäker; varje tillfällig 
utbrytning ur det moderata blocket resulterade i ett ministerskifte.

Under denna period inträffade två presidentskiften. Carnot mördades i juni 
1894 av en anarkist; till efterträdare valdes den nyss avgångne konselj
presidenten Casimir-Périer. Denne stannade endast ett halvt år på sin 
post; den 5 januari 1895 meddelade han kamrarna sin demission. Orsakerna 
härtill äro icke fullt klarlagda. Missnöje med den svaga ställning, som presi
denten enligt praxis måste intaga, torde ha spelat en viss roll — egendomligt 
nog, då Casimir-Périer som gammal konselj president var insatt i situationen. 
Härtill kom irritation över de hetsiga personliga angrepp, som socialistiska 
och en del radikala tidningar riktade mot presidenten — en av landets rikaste 
män och stor arbetsgivare. Till Casimir-Périers, efterträdare valdes med 
högerns hjälp den moderate marinministern Felix Faure, en politiker av andra 
rangen.
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Konfiikten mellan mode
rata oeh radikala skärptes 
under de enhetligt moderata 
regeringarna. Av särskild 
betydelse härför var den 
stränga lagstiftning mot för
sök eller uppmaning till 
brott av vissa slag, som 1894 
genomfördes i anledning av 
de många anarkistiska atten
taten (bl. a. mordet på Car
not och ett bombattentat i 
deputeradekammaren). Den
na lagstiftning bekämpades 
med stor häftighet av radi
kaler och socialister, som i 
densamma sågo otillåtliga 
ingrepp i yttrande- och 
tryckfriheten. Under den föl
jande tiden riktade främst socialisterna, men även en del radikala, en syste
matisk opposition mot regeringen; antalet interpellationsdebatter ökades och 
härigenom försvårades regeringens arbete.

Särskilt under Casimir-Périers regeringstid förmärktes vissa tendenser till 
ett närmande mellan moderata och konservativa, till en avspänningspolitik. 
Medlemmar av regeringen togo avstånd från tanken på en antiklerikal politik: 
ecklesiastikministern Spuller förklarade, att regeringen skulle visa tolerans 
mot prästerskapet och att de kyrkliga frågorna borde behandlas i en ny anda 
(esprit nouveau). Situationen förändrades, då Ribot i april 1895 genomförde 
en ny lagstiftning rörande kongregationernas skatteplikt; regeringen blev före
mål för häftiga angrepp från kyrkligt häll. Då samma regering några månader 
senare blev tvungen att avgå efter ett av radikalerna och dissentierande mode
rata beslutat misstroendevotum, syntes ett fortsatt regerande med stöd av den 
uppluckrade moderata majoriteten för tillfället icke tillrådligt, och presidenten 
uppdrog åt radikalen Bourgeois att bilda den nya ministären (oktober 1895).

Efter misslyckade försök att uppnå samarbete med moderata grupper bil
dade Bourgeois den första rent radikala regeringen. Av de radikala program
punkterna upptog regeringen endast en, införande av progressiv inkomstskatt. 
Någon utsikt att genomföra detta krav fanns icke. Det intressanta i regeringens 
korta historia är dess fall; för första gången framkallade senaten ett regerings
skifte. Sedan senaten två gånger förgäves beslutat misstroendevota under

BOMBATTENTAT t KAM M AREN 9 DEC. 1893.
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principiellt hävdande av regeringens parlamentariska ansvarighet inför båda 
kamrarna, vägrade den att bevilja ministären erforderliga anslag oeh fram
tvingade på detta sätt dess avgång (april 1896). Deputeradekammaren hade 
visserligen understött den av regeringen hävdade principen om parlamentarisk 
ansvarighet endast inför den direkt folkvalda kammaren, men dess mot re
geringen fientliga majoritet var icke villig att begagna konflikten till en aktion 
mot senaten.

bourgeois efterträddes av Méline, förut känd främst som energisk pro
tektionist; denne bildade en enhetligt moderat ministär. Då en av de moderata 
grupperna slöt sig till oppositionen, blev Méline tvungen att regera med 
stöd av de konservativa; de drygt två år, ministären varade, utgöra den 
längsta perioden av avspänningspolitik. Regeringen genomförde endast parti
ella reformer och reste ett bestämt motstånd mot de radikalas förslag. Sam
gåendet med de rallierade blev alltmera accentuerat; vid flera tillfällen be
tonade Méline sin vilja till ”avspänning på det religiösa området” , och i åt
skilliga mindre tvistigheter visade han sig tillmötesgående mot kyrkan. Méline 
arbetade, ”i samförstånd med påven, för att återställa den religiösa friheten i 
Frankrike”, säger den främste klerikale skildraren av republikens historia 
(Lecanuet). På radikalt håll kom ministären småningom att framstå som sym
bolen för politisk och religiös reaktion. Typiskt är att frimurarna, som endast 
i undantagsfall direkt inblandade sig i politiska frågor, 1897 antogo en resolu
tion med uppmaning att störta den reaktionära och klerikala regeringen” . 
På vissa håll misstänkte man till och med, säkerligen utan skäl, regeringen för 
planer på en monarkisk restauration.

Utvecklingen under tiden 1889— 1897 går sålunda från den republikanska 
koncentration, som boulangismen framkallat, över en period av fristående och 
svaga moderata regeringar och ett tillfälligt försök till homogent radikal 
styrelse, till typisk avspänningspolitik: samarbete mellan höger och moderata. 
Denna konstellation synes ha alla utsikter till relativt lång varaktighet. Då 
inträffar, i och med Dreyfusaffären. en med boulangismen jämförlig kris, den 
latenta konflikten mellan den rådande regimen och dess motståndare aktuali
seras ånyo, ett vänsterrepublikanskt block bildas och avspänningspolitiken 
avblåses.
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SA N N IN G EN  FÖRKVÄVES. 
Litografi av van Rysselberghe.

D R E Y F U S A F F Ä R E N .

1 september 1894 överlämnades till generalstabens informationsbyrå, vars 
verksamhet till väsentlig del var inriktad på spionage och kontraspionage, ett 
icke undertecknat brev, adresserat till tyske militärattachén i Paris Schwartz- 
koppen, men aldrig överlämnat till denne. Detta brev, bordereaun’", innehöll 
en uppräkning av vissa hemliga militära aktstycken, som avsändaren, uppen
barligen en fransk militär, ämnade överlämna till Schwartzkoppen. Vid den 
undersökning, som igångsattes inom generalstaben, riktades misstankarna snabbt 
mot en av informationsbyråns egna tjänstemän, den judiske officeren Alfred 
Dreyfus: dennes stil befanns likna bordereauns, han besatt speciella kun
skaper i fråga om vissa av de ämnen, som bordereaun avhandlade, och hans 
judiska börd ingav misstro hos generalstabsofficerarna, med få undantag 
nationalister och antisemiter. Bland de tillkallade skriftexperterna rådde emel
lertid oenighet, något rimligt motiv för brottet syntes ej föreligga, då Dreyfus 
ägde personlig förmögenhet och var känd som framstående officer; vid flera 
förhör bedyrade Dreyfus sin oskuld; man tvekade därför om en arrestering. 
I denna situation kom saken ut i pressen, de antisemitiska tidningarna för-
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DEN AV ESTERHAZY SKRIVNA BORDEREAHN.
Första sidan.

klarade Dreyfus skuld ostridig och anklagade myndigheterna för svaghet och 
undfallenhet mot det judiska inflytandet; La Lihre Parole, antisemiten Dru- 
monts tidning, talade om en "judisk komplott, som skall överlämna oss ät 
fienden”. Under trycket av denna opinion, i tro att Dreyfus var skyldig men 
väl medveten om bevismaterialets obetydlighet, heslöt krigsministern general 
Mercier, att Dreyfus skulle ställas inför krigsrätt. Inför krigsrätten före
teddes i hemlighet, utan den anklagades eller hans advokats vetskap, vissa 
aktstycken, vilka syntes tyda på Dreyfus’ skuld, ehuru de i själva verket ej
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PROV PÅ D R E Y FU S’ HANDSTIL.
Ur det brev som dikterades för honom under processen och i vilket inlagts ord ur

hade med denna fråga att göra; genom denna olaglighet uppnåddes fällande 
dom. Dreyfus blev för livstid deporterad till Djävulsön i franska Guyana. 
Domens rättvisa betvivlades endast av Dreyfus’ familj och några närstående; 
man arbetade för att finna bevis för Dreyfus’ oskuld, men under åratal var 
detta arbete fruktlöst. Affären syntes dömd till glömska, den åberopades endast 
någon gang i den antisemitiska pressens kampanjer såsom bevis på den judiska 
rasens gemenhet.

Emellertid hade major Picquart, som på sommaren 1895 hl i vit chef för 
generalstabens informationsbyrå, vid en undersökning av handlingarna i 
Dreyfusmålet överraskats av bevismaterialets svaghet. Hans misstanke, att en 
orättvisa blivit begången, blev visshet, då byråns agenter uppsnappade ett 
brev från tyske militärattachén till den franske majoren Esterhazy, som 
t\dde på hemliga förbindelser dem emellan; en undersökning visade, att 
Esterhazv var skuldsatt och illa känd och att hans stil överensstämde med 
bordereauns. Picquart meddelade sina överordnade dessa upptäckter, men 
generalstabens ledande män visade sig obenägna att företaga något, som kunde 
rubba domen över Dreyfus och därmed skada arméns anseende; Picquart 
skickades till Tunis på en längre kommendering. De av Picquart hopbragta 
uppgifterna blevo likväl genom en advokat meddelade Dreyfus’ vänner, 
som ungefär samtidigt på andra vägar kommit till övertygelse om Esterhazys 
skuld. En medlem av senaten, Scheurer-Kestner, blev vunnen för Dreyfus sak. 
men hans försök att övertyga regeringen om nödvändigheten av en revision av 
1894 års process voro förgäves. Vid denna tidpunkt, på sommaren 1897, 
börjar den egentliga Dreyfusaffären” ; frågan om Dreyfus’ skuld blir föremål 
för en offentlig diskussion, i vilken en allt större del av pressen och allt flera

bordereaun.



174 FRANKRIKE

FERDINAND ESTERHAZY.

ledande politiker taga ställning; 
frågan förvandlas från judieiell 
till politisk, i dess avgörande en
gageras nationens mest stridbara 
och inflytelserika intressegrupper, 
och konflikten dem emellan leder 
till en omgestaltning av fransk po
litik, som gör det i viss mån be
fogat att med Georges Sorel tala 
om "la révolution dreyfusienne".

Till en början syntes utsikterna 
alt uppnå en revision av processen 
obetydliga. Endast ett fåtal publi
cister och politiker, av vilka flera 
voro judar och protestanter (det 
s. k. Dreyfussyndikatet), togo sig 
an Dreyfus’ sak; till dem hörde 
Joseph Reinach, affärens historie
skrivare, och Clemenceau, som 
på hösten 1897 startade en ny 

tidning, L Aurore. Det stora flertalet tidningar, av vilka många stodo 
i förbindelse med generalstaben, sågo i den revisionistiska propagandan 
ett försök från den judiska storfinansens sida att rädda en brottslig lands
man och rubba förtroendet till armén; en rad antisemitiska och nationa
listiska publicister, såsom Drumont, Rochefort, Maurras och Barres, begagnade 
tillfället till en hetsig kampanj. Då i december interpellationer framställdes i
kamrarna angående affären, förklarade konseljpresidenten, att "det existerar
ingen Dreyfusaffär”, och krigsministern general Billot gick i borgen för 
domens rättvisa; senaten godkände enhälligt regeringens förklaringar, och 
deputeradekammaren beslöt med överväldigande majoritet att klandra ledarna 
av den förhatliga kampanj, som igångsatts för att oroa nationens samvete". 
Då Dreyfus’ broder öppet anklagade Esterhazy såsom författare till bordereaun, 
ställdes denne visserligen inför krigsrätt, men frikändes (10 januari 1898) 
efter en fiktiv rättegång och hyllades av pressen och de nationalistiska mas
sorna såsom en av judiska stämplingar förföljd representant för armén.

Några dagar senare, den 13 januari 1898, publicerade författaren Émile 
Zola, som redan tidigare uppträtt som anhängare av en revision, en a r 
tikel i L’Aurore, J accuse”, där han i form av ett öppet brev till republikens 
president lämnade en resumé över affärens utveckling, anklagade en rad 
generalstabsofficerare för att mot bättre vetande hålla på Dreyfus skuld och 
Esterhazys oskuld, och förklarade en revision ofrånkomlig: ”Sanningen är
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på väg och intet skall hejda den. ’ De föro
lämpningar, som artikeln innehöll mot 
medlemmarna av den krigsrätt, som fri
känt Esterhazy, ledde till Zolas ställande 
inför domstol. Under rättegången sökte 
revisionsvännerna med viss framgång 
draga frågan om Dreyfus’ skuld, som 
processen i grunden icke gällde, inför 
domstolen; oegenlligheterna vid 1894 års 
process blevo klart belysta. Från en av 
officerarna i generalstabens informations
byrå, överste Henry, företeddes emellertid 
ett aktstycke, ett brev från den tyske till 
den italienske militärattachén, som syntes 
ställa Dreyfus’ skuld utom tvivel; i själva 
verket förelåg en förfalskning av Henry.
Generalstabschefen de Boisdeffre hotade 
med de militära chefernas avgång, om 
deras ord ställdes i tvivelsmål: ”Om na
tionen icke har förtroende till arméns 
chefer, till dem, som äro ansvariga för det nationella försvaret, äro de redo 
att överlämna detta tunga ansvar åt andra.” Zola dömdes till ett års fängelse, 
men flydde, sedan domen upphävts på grund av ett formfel, till England. 
Förnyade interpellationer i kamrarna ledde till manifestationer av förtroende 
för armén. De politiska ledarna höllo på den 1894 fällda domens auktoritet. 
Stämningen inom nationens massa tog sig uttryck i demonstrationer mot och 
förföljelser av judar och revisionsvänner. Dagens fältrop voro ’Leve armén 
och ”Ned med judarna” .

De avslöjanden, som förekommit under Esterhazy- och Zolaprocesserna, över
tygade många om nödvändigheten av en revision. En rad ”intellektuella” , främst 
författare och vetenskapsmän, som tidigare stått helt utanför politiken, slöto sig 
till "dre) fusarderna . Anatole France övergav sin skeptiska attityd, uppträdde 
i pressen för revision och skildrade krisen i en serie romaner, Painlevé, pro
fessor i matematik, inträdde i det politiska livet för att arbeta för Dreyfus’ sak, 
en i L’Aurore publicerad begäran om revision (januari—februari 1898) sam
lade ett flertal representanter för den unga littei aturen, såsom Maeterlinck, 
Verhaercn, André Gide, Peguy och Marcel Proust. En förening bildades för 
att arbeta för revision, "Ligue pour la défense des Droits de 1’homme et du 
citoyen” . —  Under krisens fortgång inträdde en viss förskjutning i dreyfusar- 
dernas syften. Målet blev icke blott att rädda en oskyldig utan att bekämpa 
det militärvälde och den allmänna politiska reaktion, som syntes hota. Då detta
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hot allt starkare framträdde, blev Dreyfus’ sak en samlingspunkt for de radikala 
republikanerna. Betecknande är att flertalet socialistiska politiker, som till en 
början karakteriserade Dreyfusaffären som en inre strid inom den privile
gierade kl assen’’, en konflikt mellan judiska kapitalister och klerikal bour
geoisie”, småningom slölo sig till dreyfusarderna; Jaurés var bland de främsta 
förkämparna för en revision.

De aktiva antidreyfusarderna hörde till de konservativa, nationalistiska och 
klcrikala grupperna; den monarkistiska storbourgeoisien och adeln, officerarna 
och det katolska prästerskapet stodo enigt på denna linje. Dreyfus’ skuld ansågs 
bevisad av krigsrättsdomen, dreyfusardernas huvudsyfte troddes vara att för
svaga armén, det konservativa och nationella Frankrikes stöd. Oegentligheterna 
i 1894 års process försvarades med hänvisningar till den nödvändiga militära 
sekretessen; det talades om bevis för Dreyfus’ skuld, som icke kunde offentlig
göras, då härigenom freden skulle sättas i fara. Den åsikten framskymtade likväl 
ofta, alt oberoende av skuldfrågan en revision måste förhindras, då denna skulle 
medföra ett försvagande av den nationella solidariteten och av arméns anseende.
"Dreyfus eller arméns chefer, det är det valet det gäller” , skrev Barres. "Drey

fus bör stanna på Djävulsön, vare sig han är oskyldig eller inte”, yttrade 
deputeraden Berry. Då krisen skärptes, tänkte man på vissa håll på möjlig
heten av en statskupp, vare sig för att uppnå monarkisk restauration eller en 
plebiscitär republik; man hoppades på understöd av arméns chefer, av vilka 
flertalet voro monarkister och klerikaler. Mer eller mindre medvetet sökte man 
efter en ny, mera lyckosam Boulanger. 1 en av de ledande katolska tidningarna.
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La Croix, skrevs den 19 ja 
nuari 1899: På alla håll
söker man en kraftkarl, 
besluten att våga sitt liv 
för att rädda Frankrike 
från förrädarna, fritänkarna 
och idioterna, som utlämna 
landet åt fienden. Man sö
ker inom armén och bland 
pretendenterna efter den 
manliga gestalt, på samma 
gång nog patriotisk och 
nog djärv att våga ett 
sista försök. — Vi voro 
många”, skriver Barres, 

som betraktade Dreyfus- 
affären, denna Frankrikes 
kris, som ett lämpligt till
fälle till ett djärvt kirur- 
giskt ingrepp och i annat sammanhang skriver han: ”Vad vi saknade var sol
dater. För att tala tydligt: generaler. För att tala ännu tydligare: en general.” En 
samlingspunkt fingo antidreyfusarderna, utom i Déroulédes patriotliga, i en 
förening, ” Ligue de la Patrie francaise”, där litteraturkritikern Jules Lemaitre, 
som genom affären indragits i politiken, blev ordförande, och i vilken flertalet 
av franska akademiens inedlemmar ingingo.

Sålunda blev striden om Dreyfus ej blott en strid om en fälld dom, utan en 
strid mellan två politiska riktningar, eller rättare mellan två livsåskådningar. 
A ena sidan auktoritet, hierarki, ordning, individens underordnande, å andra 
sidan frihet, rättvisa för den enskilde, individualism. 1 en av de opinions
yttringar, som samlade antidreyfusarderna, motiverade en känd journalist sitt 
votum med orden: för ordning, mot rättvisa och sanning” ; mera kort och kallt
kan man ej klargöra motsättningen i Dreyfusaffären. Det är ingen tillfällighet, 
att i denna kris å ena sidan stod Barres, som efter år av självanalys och intel
lektuell nihilism ville uppgå i massan, nationen, och acceptera dess tro, å andra 
sidan Gide, individualisten framför andra i fransk litteratur. Ur mera allmän 
synpunkt är detta det centrala i Dreyfusaffären; Dreyfus blev symbolen för 
motsättningen mellan två temperament; i denna judiciella affär avspeglar 
sig klyftan mellan katolicism och protestantism, mellan Burke och de franska 
revolutionsmännen, mellan konservatism och radikalism.

Vid nyvalen till deputeradekammaren, som ägde rum i maj 1898, spelade 
Dreyfusaffären icke någon framträdande roll; det stora flertalet kandidater,

12. — Vår egen tid s historia. I.

ÉMILE ZOLA OCH 1IANS FÖRSVARSADVOKAT.
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även inom de radikala grupperna, ställde sig på en antirevisionistisk stånd
punkt. Valstriden utmärktes av de radikala gruppernas angrepp mot ministä
ren såsom allierad med de konservativa. Valen medförde inga väsentliga för
ändringar i kammarens sammansättning. Ministären, vars närmaste anhängare 
kort tid efter valen sammanslöto sig till en progressistisk grupp på 200 med
lemmar, kunde likväl ieke regera utan stöd antingen från de konservativa 
och vissa mellangrupper eller från de radikala grupperna; på regeringshåll 
hade man hoppats att vinna en oberoende majoritet. Redan några veckor efter 
valen, den 14 juni, antog kammaren en dagordning, som krävde, att regeringen 
skulle stödja sig på en rent republikansk majoritet; Méline avgick. Brisson 
bildade regering, stödd på flertalet grupper till vänster om progressisterna. 
Den nya regeringens tid upptogs väsentligen av Dreyfusaffären; under de fyra 
månader, regeringen satt, förbrukades tre krigsministrar.

Till en början intog ministären Brisson samma ställning till Dreyfusaffären 
som sin föregångare. Den nye krigsministern Cavaignac, som ägde nationa
listernas varma stöd, gjorde sig emellertid skyldig till en oförsiktighet, som 
ställde affären i ett nytt läge. Interpellerad i kammaren ansåg sig Cavaignac, 
i olikhet med sina föregångare, böra stödja sitt påstående om Dreyfus’ skuld 
med bevis; han åberopade därför vissa aktstycken, som ställts till hans för
fogande av generalstaben, bland andra det förfalskade brev, som Henry före
tett i Zolaprocessen. I ett brev till krigsministern förklarade då Picquart, i 
anslutning till tidigare uttalanden, att en förfalskning förelåge. Cavaignac 
företog en ny undersökning, konstaterade riktigheten av Picquarts uppgift 
och lyckades efter långa förhör avtvinga Henry ett erkännande. Henry häk
tades och begick självmord i fängelset (31 augusti). Generalstabschefen och 
vissa andra i affären inblandade militärer begärde avsked. Esterhazy flydde 
till England. Cavaignac avgick.

Henrys erkännande och självmord blev vändpunkten i Dreyfusaffären. En 
begäran om revision av 1894 års process inlämnades, det stora flertalet re
publikanska tidningar understödde denna, och ministären Brisson beslöt den 
27 september att öppna revisionsförfarandet genom att i vanlig ordning över
sända ärendet till kassationsdomstolens kriminalavdelning. Men striden mellan 
dreyfusarderna och deras motståndare blev blott än bittrare; nationen delades 
i två läger, som beskyllde varandra för de mest infama motiv och syften. 
Många dreyfusarder sågo i Henrys förfalskning något för andan bland arméns 
chefer karakteristiskt; armén” , skrev Francis de Pressensé, * är icke en an
ständig institution: blotta förhållandet, att en man väljer ett sådant yrke, visar, 
att han ej är en hederlig man. I generalstaben finns det ej en enda hederlig 
man: alla äro de förfalskare eller deras medbrottslingar.” Revisionens mot
ståndare ansågo, att Henry gjort sig skyldig till förfalskning för att icke behöva 
uppenbara andra aktstycken, vilkas offentliggörande varit riskabelt ur militär
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eller utrikespolitisk synpunkt; man talade om ”den patriotiska förfalskningen”.
Överste” , skrev Maurras några dagar efter självmordet, apostroferande Henry, 

”det finns icke en droppe av edert dyrbara blod, som ieke ryker överallt där 
nationens hjärta  klappar . . . Den nationella känslan skall vakna, den skall 
segra och hämnas eder . . . Eder olyckliga förfalskning skall räknas till edra 
främsta stridsbragder.” Då Esterhazy någon tid senare erkände sig skyldig, 
förklarade man honom köpt av Dreyfussyndikatet för att tjäna som substitut 
för Dreyfus; denna uppfattning har länge förblivit den härskande inom natio
nalistiska kretsar.

Då kamrarna, efter en längre ajournering, sammanträdde i oktober 1898, 
förenade sig konservativa, progressister och nationalister, missnöjda över den 
påbörjade revisionen, för att störta regeringen. En dagordning antogs, i vilken 
regeringen uppmanades att göra slut på "den kampanj, som organiserats mot 
armén”, och Brisson avgick (25 oktober). Han efterträddes av Dupuy, som 
stödde sig på de moderata republikanska grupperna, främst progressisterna, 
men bekämpades av den yttersta vänstern. Dupuy sökte intaga en medlande 
hållning, men då ryktet spred sig, att kassationsdomstolens kriminalavdelning 
vore vunnen för Dreyfus, genomdrev han på antidreyfusardernas begäran en 
lex in casu, varigenom revisionsfrågan överfördes till kassationsdomstolens 
till plenum samlade avdelningar. Under det att domstolens långvariga under
sökningar pågingo, inträffade händelser, som förberedde en republikansk sam- 
ling.

1 februari 1899 dog presidenten Faure. Till hans efterträdare valdes senats- 
presidenten Loubet, som understöddes av vänstergrupperna; en minoritet 
av höger och progressister röstade på Méline. Loubet, som misstänktes vara 
dreyfusard, blev föremål för en ursinnig kampanj från konservativt och natio
nalistiskt håll. Särskilt i Paris, där nationalisterna sedan länge behärskade 
gatorna, förekommo demonstrationer och våldsamma sammanstötningar. Vid 
Faures begravning inträffade det länge väntade statskuppsförsöket; det var 
emellertid illa förberett och resulterade i fiasko. Efter att ha samlat patriot
ligans medlemmar till aktion inträngde Dérouléde jämte Barres och andra 
vänner bland de från begravningen återvändande trupperna och sökte förmå 
en general, som red i spetsen för en truppavdelning, att marschera mot Elysée- 
palatset för att proklamera "den plebiscitära republiken"; han vann intet 
understöd. Försöket var emellertid betecknande för stämningen inom strid
bara nationalistiska och monarkistiska kretsar. Även de antisemitiska och roja
listiska ligorna hade, såsom senare undersökningar visade, mer eller mindre 
utarbetade statskuppsplaner; den orléanistiske pretendenten hade i Bryssel av
vaktat sina anhängares appell.

I början av juni avkunnade kassationsdomstolen sitt utslag. Domstolen 
förklarade den 1894 fällda domen ogiltig och hänvisade saken till ny rätte
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gång inför krigsrätt. Detta avgörande gav anledning till nya oroligheter. Den 
4 juni demonstrerade den eleganta monarkistiska publiken mot presidenten 
vid kapplöpningarna i Auteuil; en baron Christiani slog honom i huvudet med 
sin käpp. En vecka senare anordnade radikaler och socialister en motdemon- 
stration i Longchamp. En rad sammanstötningar förekommo på Paris’ gator 
mellan socialistiska arbetare, nationalistiska ungdomar och polisen.

Ministären anklagades från olika håll för att icke med opartiskhet och kraft 
ha upprätthållit ordningen. Den 12 juni vägrade kammaren sitt förtroende och 
beslöt att endast stödja en regering, besluten att "med energi försvara de re
publikanska institutionerna och upprätthålla den offentliga ordningen . Dupuv 
avgick. Den långa ministerkrisen resulterade i bildandet av en republikansk 
samlingsministär, som inleder ett nytt skede i fransk politik. Waldeck- 
Rousseau, en moderat republikan, som tillhört den progressistiska grup
pen, samlade i sin regering representanter för alla de viktigaste grupperna 
till vänster om progressisterna; även en del dissentierande progressister stödde 
ministären. Regeringens vilja att åstadkomma en samling till republikens för
svar markerades av att en socialist, Millerand, erhöll en portfölj; detta 
var det första tillfälle, då en socialist inträdde i en regering. Parollen blev 
"inga fiender till vänster’". I regeringsförklaringen vädjades till "alla re
publikaner” att stödja ministären, vars mål vore att ”göra slut på den agitation, 
som, under genomskinliga förevändningar, riktas mot den av den allmänna 
rösträtten helgade regimen” .

Sedan regeringen erhållit förtroendevotum och kamrarna åtskilts, vidtogos 
en rad åtgärder, varigenom löftena i regeringsförklaringen infriades. De gene
raler, som offentligt uppträtt mot revisionen, avskedades; ärendena rörande 
befordringar inom armén överfördes från en generalkommission, som ansågs 
ha favoriserat monarkistiska och konservativa officerare, till krigsministern. 
Ledarna för de monarkistiska, nationalistiska och antisemitiska föreningarna 
häktades för att inför senaten anklagas för stämplingar mot statsstyrelsen. 
Inom kort var ordningen återställd, agitationen stillad, och ministären obestridd 
herre över situationen. Faran för en kontrarevolution med arméns hjälp hade, 
yttrade Waldeck vid kamrarnas sammanträde i november, framtvingat de vid
tagna åtgärderna.

I augusti och september 1899 ägde den nya processen mot Dreyfus rum 
inför krigsrätten i Rennes. Domstolen, som uteslutande bestod av militärer, 
fann Dreyfus skyldig till förräderi, men under förmildrande omständigheter, 
och dömde honom till tio års fängelse; denna egendomliga och inkonsekventa 
dom tillskrevs på många håll hänsyn till de generaler, som satt sin heder i 
pant på Dreyfus’ skuld och som genom ett frikännande skulle blivit kom
prometterade. Då beslöt regeringen att benåda Dreyfus; affären är avslutad ” , 
förklarade krigsministern, general Gallifet, i en dagorder till armén.
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A LFRED DR EY FU S OCII HANS FÖRSVARSADVOKAT  
U N D E R  R EN NESPR OC ESSEN 1899.
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RENN E S D 0M S T 0L E N 3 UTSLAG MOTT AGES I PARIS MED R O PEN: LEVE ARM ÉN.

Därmed kan Dreyfusaffären, såsom politisk affär, anses avslutad; diskussio
nen mellan dreyfusarder och antidreyfusarder fortsatte visserligen i pressen, 
stundom med genljud i kamrarna, men den kritiska perioden var förbi. Ur 
judiciell synpunkt avvecklades affären år 1906, då kassationsdomstolen på 
förnyad begäran om revision upphävde 1899 års utslag och förklarade Dreyfus 
oskyldig. Dreyfus och Picquart. som under krisen försatts ur disponibilitet, åter- 
fingo genom speciallag sina grader i armén. Sedan av tyske militärattachén 
Schwartzkoppen förda anteckningar år 1930 utgivits, har varje skymt av tvivel 
rörande Dreyfus’ oskuld och Esterhazys skuld försvunnit; redan under krisen 
hade Schwartzkoppen, utan att bliva trodd, förnekat varje förbindelse med 
Dreyfus.

Det har sagts av Albert Thibaudet, att Dreyfusaffären är ett vägskäl i fransk 
politik, på samma sätt som världskriget i Europas utveckling. Liksom under 
boulangismen delas nationen i två stridande läger, republiken synes hotad men 
räddas genom en koncentration till vänster. Dreyfusaffären är det sista av de 
"tumult”, för att använda Barres’ expressiva uttryck, under vilka regimens 
motståndare ur olika läger skrida till attack. Den blir republikens sista stora 
batalj, den seger, som vinnes, betraktas som definitiv.
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Oklarheten och förvirringen bland regimens fiender är än större under 
Dreyfusaffären än under Boulangerkrisen. Boulanger var en om också efemär 
samlingspunkt, under Dreyfusaffären är det blott missnöjet med det bestående, 
som enar. Statskuppsförsöket vid Faures begravning, då den nationalistiska 
ungdomens ledare bönföll en okänd general att göra revolution, symboliserar 
läget. Det moraliska nederlag, som antidreyfusarderna ledo, diskrediterade 
ytterligare republikens motståndare; då Dreyfus’ oskuld bevisades syntes det 
uppenbart, att man kämpat för en dålig sak.

Det viktigaste omedelbara resultatet av Dreyfusaffären blev uppgivandet 
av försöken till ett moderat-konservativt styrelsesystem och genomförandet av 
republikansk eller riktigare vänsterrepublikansk samling. Den av Waldeck- 
Rousseau 1899 bildade koalitionen för republikens försvar blev för lång tid 
framåt i huvudsak beståndande och tjänade som underlag för handlingsdugliga 
regeringar. Dessa övergingo från försvar till anfall, de vände sig mot de institu
tioner, som ansågos ha hotat republiken under den genomgångna krisen, främst 
kyrkan men även officerskåren. Genom en omläggning av den kyrkliga lag
stiftningen bröt republiken förbindelserna med prästerskapet. Genom olika 
åtgärder upphävdes motsättningen mellan republiken och dess armé; en paci
fistisk antimilitaristisk tendens framträdde. Radikalismen, som tidigare varit 
en i huvudsak oppositionell riktning, triumferade.

V Ä N S T E R R E P U B L I K A N S K  S A M L I N G  O C H  

A N T I K L E R I K A L  P O L I T I K  U N D E R  

W A L D E C K - R O U S S E A U  O C H 

C O M B  E S.

Ministären Waldeck-Rousseaus ställning var från början icke stark; majori
teten vid första omröstningen om förtroendevotum var endast 26 röster. Mi
nistärens första energiska åtgärder stärkte emellertid dess ställning, de kon
flikter, som sedermera följde, sammansvetsade majoriteten, och regeringen 
kom att sitta i det närmaste tre år, ett rekord i republikens historia. Regerings
majoriteten, som snart började betecknas som det republikanska blocket, be
stod av radikaler och socialister samt ungefär hälften av de deputerade, som 
tidigare brukat räknas som moderata; oppositionen utgjordes av höger, in
klusive rallierade samt större delen av den moderata grupp, som 1898 antagit 
namnet progressister, och till vars ledare de förutvarande konseljpresidenterna 
Méline och Ribot hörde. Under det att tidigare tre huvudriktningar funnits, 
höger, moderata och radikala, uppstår nu ett slags tvåpartisystem, om också av 
löslig karaktär; man skiljer mellan regeringens anhängare, vänstern, och
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oppositionen, ibland kallad hö
gern eller de konservativa. Vid 
de följande valen är denna upp
delning, icke motsättningen mel
lan regimens anhängare och dess 
motståndare, den väsentliga. Stri
den om statsformen framstår 
som avslutad, sedan den gamla 
högern splittrats och vänster
blocket uppstått; de rojalistiska, 
bonapartistiska och plebiscitära 
tendenserna fortleva, om också 
försvagade, men de förlora all 
betydelse i den parlamentariska 
politiken. Kampen kommer främst 
att gälla kyrkan, enligt vänsterns 
syn den antirepublikanska andans 
sista och starkaste förskansning.

Ministärens ställning stärktes 
under denna tid genom ändringar 

i den parlamentariska arbetsordningen. För att hindra splittring av regerings
majoriteten inrycktes i förslagen till dagordningar om förtroendevotum orden 
”och förkastande varje tillägg ; sådana förslag, som utformades i syfte att locka 
över någon regeringsvänlig grupp till oppositionen och som brukade framkastas 
strax före en votering, blevo sålunda oskadliggjorda. En bestämd dag i veckan 
anslogs för interpellationer, och det bestämdes, att en icke på en dag avslutad 
interpellationsdebatt skulle upptagas påföljande vecka; härigenom minskades 
risken för överrumplingar. Då vidare samarbete etablerades mellan de till 
regeringsmajoriteten hörande grupperna, verkade regeringen, åtminstone utifrån 
stark och enhetlig.

Regeringen intog ursprungligen icke en antiklerikal hållning; Waldeck var 
principiell motståndare till ett upphävande av konkordatet. Steg för steg förde 
emellertid den politik, som inleddes, över till definitiv brytning med kyrkan.

Utgångspunkten var frågan om kongregationernas ställning. Sedan Freycinet 
år 1880 upplöst vissa icke erkända kongregationer hade denna fråga vilat; de 
av upplösningsdekretet drabbade kongregationerna, även jesuiterna, hade efter 
några år återvänt, utan att regeringen inskridit. Den legala grundvalen för 
kongregationspolitiken var fortfarande strafflagen, som förbjöd bildandet a\ 
kongregationer, likaväl som andra föreningar av angiven karaktär, utan rege
ringens medgivande; ett.försök att strängt tillämpa denna lag skulle ha före
fallit absurt. Kongregationernas antal, förmögenhet och inflytande, särskilt
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i fråga om undervisningen, hade under senare år starkt vuxit. Det beräknades 
på regeringshåll att över 750 kongregationer funnos, att dessa räknade 200,000 
medlemmar, att de undervisade 1,650,000 barn, att deras andel i gymnasial
undervisningen var ungefär lika stor som de statliga anstalternas, samt att 
deras fasta egendom representerade ett värde av mer än en milliard francs. 
Flera kongregationer skötte blomstrande affärsrörelser, särskilt i likörer och 
sötsaker, och utövade genom egen press ett betydande inflytande.

Vissa kongregationer hade, liksom det katolska prästerskapet, under Dreyfus- 
affären medverkat i den antirevisionistiska agitationen och i samband härmed 
angripit den republikanska regimen. Många radikaler sågo till och med i 
kongregationerna, främst i jesuiterna, den drivande kraften inom det konser
vativa och nationalistiska lägret. De parisiska frimurarna fordrade vid sin 
församling i juli 1899 upplösning av alla icke erkända kongregationer. Frågan 
om kongregationerna, skrev Ranc, en av de mest inflytelserika dreyfusarderna, 

är en fråga om liv eller död för republiken. Antingen skall republiken krossa 
kongregationernas makt eller blir den själv krossad. Den uppfattning, som 
kommer till synes i dessa ord, behärskar efter Dreyfusaffären den radikalt 
orienterade pressen. Munkväsendet, liksom den katolska kyrkan överhuvud, 
framstod som den yttre symbolen för den auktoritetstro, som man bekämpat 
under de gångna åren; kongregationerna, vilkas medlemmar i allt voro under
kastade ledningens befallningar, bröto redan genom sin tillvaro mot den 
frihetsprincip, som uppbar republiken. Massan av radikaler, sedan gammalt 
antiklerikala, sågo i den uppflammande stämningen mot kongregationerna ett 
medel att förverkliga sina syften.

Assumptionisternas kongregation hade med särskild energi tagit del i de 
senaste årens politiska kampanjer; dess tidning La Croix var bekant för sina 
obehärskade utfall mot regeringen och statsskicket. 1 november 1899 beslöt 
regeringen att med stöd av strafflagen upplösa kongregationen och ställa dess 
ledare inför domstol. Katolikerna sågo häri politisk förföljelse; ville man 
konsekvent tillämpa denna föråldrade punkt i strafflagen, borde man, sades 
det, likaväl inskrida t. ex. mot frimurarna. Med denna åtgärd, som ledde till 
protester från kyrkligt håll, i sin tur följda av repressalier från regeringens 
sida, började kulturkampen .

Några dagar senare framlade regeringen ett lagförslag, som avsåg att reglera 
föreningsrätten överhuvud, men innefattade speciella bestämmelser för de re
ligiösa föreningarna, kongregationerna. Förslaget, som under behandlingen i 
kamrarna underkastades förändringar i antiklerikal riktning, resulterade i 
lagen den 2 juli 1901. Enligt denna kunna kongregationer bildas först efter 
medgivande genom särskild lag; detta gällde även redan existerande, icke 
erkända kongregationer. Beslut om upplösning av kongregationer —  även 
genom lag erkända — kan fattas av regeringen. Medlemmar av icke erkända
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kongregationer få ej meddela undervisning; av erkända kongregationer utan 
regeringens bemyndigande upprättade anstalter kunna stängas genom regerings
beslut. Vid upplösning av en kongregation skall, med vissa undantag, dess 
egendom försäljas och de influtna medlen användas för angivna sociala ända
mål. Huvudpunkten i lagen var, att ingen kongregation kunde bildas eller fort
sätta att fungera utan statligt i form av lag givet erkännande. Såsom motiv 
för lagen anfördes behovet av ett inskridande mot de kongregationer, som in
blandat sig i politiken, samt en fortsatt sekularisering av undervisningen; enligt 
det rådande systemet, yttrade Waldeck, delades den franska ungdomen i två 
läger, som växte upp ulan att förstå varandra. Det omedelbara resultatet av 
lagens antagande blev, att en rad munkordnar, såsom jesuiter och benediktiner, 
beslöto att utvandra; man ville icke begära statligt erkännande eller ansåg en 
sådan begäran lönlös. Flertalet kongregationer begärde likväl statlig auktorisa- 
tion. Deras ansökningar blevo behandlade först efter 1902 års nyval, sedan 
kammarens sammansättning väsentligt förändrats och en ny regering trätt till 
ledningen.

Regeringen genomförde eller förberedde även andra åtgärder i radikal rikt
ning. General André, som år 1900 blev krigsminister, och då, enligt vad 
han uppgiver i sina memoarer, var arméns enda uppriktigt republikanska 
divisionsgeneral, fattade en rad beslut, som avsågo att försvaga den konser
vativa och aristokratiska andan inom officerskåren; han framlade även för
slag om minskning av värnpliktstiden från tre till två år. Under Millerands 
ledning genomfördes socialpolitiska reformer.

1902 års valstrid blev ytterligt skarp, med ett enastående stort valdeltagande. 
Striden gällde främst lagstiftningen om kongregationerna. Inom de båda 
blocken organiserade grupperna inbördes samverkan. Regeringsblocket ökade 
sin majoritet till minst ett 100-tal röster; det 1901 bildade radikala och 
radikalsocialistiska partiet, som samlade de gamla radikala grupperna, er
övrade omkring 230 och socialisterna 50 platser, vartill kommo de till rege
ringen anslutna moderata (som 1901 bildat en Alliance républicaine démocra- 
lique). Oppositionen delades i nationalister, konservativa, rallierade (samlade 
under beteckningen Action populaire) och progressister; den sistnämnda grup
pen, som 1903 bildade valorganisationen Fédération républicaine, var den 
ojämförligt starkaste. Inom valmanskåren räknade det radikala blocket 
4,500,000 anhängare, det konservativa 3,500,000. Röstfördelningen var alltså 
i stort sett densamma som vid andra val, då klyvningen höger—vänster varit 
bestämmande (såsom 1877 och 1889).

Omedelbart efter valen avgick Waldeck på grund av sjukdom. Hans efter
trädare blev den sjuttioårige senatorn Combes, som uppfostrats av munkar 
och varit lärare i ett prästseminarium, men sedan blivit glödande ateist och 
radikal; "alla gamla trosföreställningar äro absurda och i varje fall oriktiga” ,
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hade han yttrat vid en skol- 
invigning som ecklesiastikmi
nister i Bourgeois’ regering.
Han var besluten att till det 
yttersta fortsätta kampen mot 
kongregationerna. De till rege
ringsblocket hörande grupperna 
i kamrarna utsågo en gemensam 
delegation, som samverkade med 
ministären och garanterade en 
majoritet för dess förslag; mot
ståndarna talade om en ”hem
lig regering” . Combes utövade, 
stödd av de lokala valorganisa
tionerna, en stark ledning, hans 
antiklerikala nit och hans enkla 
levnadssätt gjorde honom till 
den provinsiella radikalismens 
ideal. I ett dekret till prefek
terna uppmanade han dem att se till att alla förmåner, som staten förfogade 
över, reserverades för ” regimen uppriktigt hängivna personer” ; en redan följd 
praxis blev härmed stadfäst.

Regeringen tillämpade lagen om kongregationerna långt strängare än man 
vid dess antagande tänkt sig; Waldeck själv protesterade vid ett tillfälle hä r
emot. Man stängde först de tusentals skolor, som, utan att statligt bemyn
digande inhämtats, öppnats av erkända kongregationer. Sedan upptogos de 
ansökningar 0111 auktorisation, som från icke erkända kongregationer inlämnats; 
de behandlades icke, såsom avsetts, var för sig, utan i klump, d. v. s. regeringen 
framlade lagförslag, enligt vilka vissa kongregationer skulle erkännas, andra 
icke. Det stora flertalet kongregationer med manliga medlemmar och även 
ett stort antal kvinnliga ordnar vägrades erkännande och upplöstes. Slutligen 
genomdrev regeringen en lag, enligt vilken alla personer, tillhörande en 
kongregation —  vare sig erkänd eller ej — förbjödos undervisa i offentliga 
såväl som i privata skolor; denna ytterligt långt gående reform genomfördes 
under den hetsigaste opposition i kamrarna. På regeringshåll talade man om 
kongregationernas politiska agitation, om ”munkagitatorerna”, som sökt att 

utrota den republikanska idén”, men man gav också starka uttryck åt ett 
antireligiöst patos; ”vi bekämpa kyrkan och kristendomen, därför att d e . . .  
fasthålla vid principen om intellektuellt slaveri”, yttrade Jaurés, och i många 
tal framlyser samma tankegång.

ÉMILE COMBES.
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CAPUCIN ERM UNK AR PROTESTERA MOT FÖRFÖLJELSERNA. 
Teckning av L. Sabattier.

Den praktiska betydelsen av dessa beslut åskådliggöres av att enligt officiell 
uppgift redan i slutet av år 1903 mer än 10,000 kongregationsskolor stängts 
och att kongregationernas egendomar försåldes — i många fall till vrakpris -—- 
för bortåt 500 millioner. På en del håll ledde skolornas stängning och ut
drivandet ur klostren av munkar och nunnor till oroligheter, men i det hela 
syntes folkstämningen vara för de vidtagna åtgärderna.

Regeringens politik mot kongregationerna ledde till ett spänt förhållande 
till kyrkan överhuvud och främst till påvestolen. Denna spänning skärptes 
genom andra konflikter, bland andra rörande kompetensfördelningen mellan 
regeringen och påven vid utnämning av biskopar. Slutligen beslöt Combes 
(i november 1904) att föreslå skilsmässa mellan stat och kyrka. Sedan Combes 
avgått, blev detta förslag antaget genom en i december 1906 beslutad lag. 
Kyrkans egendom hemföll icke, såsom en del radikaler önskade, till kommu
nerna, utan skulle överlämnas åt av katoliker bildade kultföreningar. De 
diplomatiska förbindelserna med Vatikanen brötos.

Ministären Combes såg efter hand sin majoritet försvagas. Oppositionens 
angrepp koncentrerades på krigsministern André och marinministern Pelletan. 
Råda hade tagit initiativet till reformer, som radikalerna betecknade som 
demokratiska, oppositionen åter som ägnade att demoralisera armén och för
svaga nationalförsvaret. Då det högre militärbefälet, som framställde förslag 
i befordringsfrågor, ansågs protegera monarkistiska och konservativa officerare,
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hade ett system införts, enligt vilket pålitliga radikala organisationer, främst 
frimurarlogerna, meddelade ministrarna uppgifter angående officerarnas po li
tiska uppfattning. Då detta system angreps i kammaren, tvangs André (novem
ber 1904) att avgå; Combes anklagades för att vid civila befordringar tillämpa 
ett liknande system. Då i januari 1905 regeringen fann sin majoritet minskad 
till 14 röster, beslöt den att demissionera.

Combes efterträddes av Rouvier, vars mindre utpräglat radikala kabinett 
genomförde redan förut föreslagna reformer, bl. a. förslaget om minskning 
av värnpliktstiden. Under Rouviers konseljpresidenttid utlöpte Loubets presi
dentur; den radikale kandidaten Falliéres, konseljpresident år 1883, valdes 
till president. Rouvier avlöstes av Sarrien och denne i sin tur, sedan nyval 
hållits, av Clemenceau, som åter inträtt i representationen som senator och 
tillhörde den starkaste gruppen inom vänsterblocket, den radikalsocialistiska 
(oktober 1906).

1906 års val blevo en ny seger för vänstern; de sex grupper, på vilka denna 
nu delades, besatte 420 platser i kammaren; radikaler och socialister erhöllo 
absolut majoritet. Vid dessa val uppträdde för första gången det förenade 
socialistiska partiet, som bildats 1905 och nu erövrade närmare 60 platser; 
detta parti slod på Amsterdamresolutionens grundval och vägrade att låta sig 
representeras i en borgerlig regering. Från den grupp oberoende socialister, som 
tillika framträdde och snabbt utvecklades till ett vanligt borgerligt radikalt 
parti, ha däremot många ministrar utgått.

•

V Ä N S T E R B L O C K E T S  S Ö N D E R F A L L A N D E  
O C H  D E N  P A R T I P O L I T I S K A  U P P L Ö S 

N I N G E N  F Ö R E  V Ä R L D S 
K R I G E T .

Clemenceau upptog i sin regering Dreyfusaffärens hjälte Picquart samt 
representanter for de viktigaste vänstergrupperna, bland andra de oberoende 
socialisterna Briand och Viviani; han framlade ett program på sjutton 
punkter, innehållande vittgående sociala och ekonomiska reformer, såsom åtta 
timmars arbetsdag och progressiv inkomstskatt. Men detta program kom, ehuru 
regeringen fungerade i nära tre år, icke att på någon punkt realiseras. Mi
nistärens tid upptogs väsentligen av frågor rörande tillämpning av den reli
giösa lagstiftningen och av andra löpande ärenden, särskilt de många arbets- 
konflikterna. Sedan den antiklerikala lagstiftningen genomförts, hade förut
sättningen för en enhetlig vänsterpolitik bortfallit, och divergenserna mellan 
de olika grupperna inom blocket började framträda. Clemenceau, som i re
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geringsställning likaväl som under oppositionstiden excellerade i hånfull och 
bitter polemik, var icke skickad att medla och utjämna.

Då katolikerna, på påvens befallning, vägrade att bilda kultföreningar 
för övertagande av kyrkans förmögenhet, kom denna, såsom de extrema radi 
kalerna önskat, att hemfalla till staten eller kommunen; kyrkorna upplätos 
likväl åt det katolska prästerskapet. Den förut av kongregationerna skötta 
undervisningen övertogs till stor del av prästerskapet eller av särskilt bildade 
katolska organisationer; en konfessionell undervisningsform, vid sidan av den 
neutrala statliga, kom alltså, ehuru ej i samma utsträckning som tidigare, att 
fortbestå. Vid regleringen av de många detaljfrågor, som i dessa sammanhang 
uppstodo, uppstodo upprepade konflikter mellan regeringen och kyrkan.

En syndikalistisk rörelse, som tog avstånd från socialisternas parlamen
tariska taktik och ville genomföra den sociala revolutionen genom en våldsam 
omvälvning, en generalstrejk, utövade under denna tid starkt inflytande inom 
arbetarklassen och bestämde vid vissa tillfällen den centrala arbetarföreningens 
— Confederation générale du travail —  politik. En rad svåra strejker 
även bland statliga funktionärer, såsom post- och telegraftjänstemän, utbröto, 
kulminerande i en ansats till generalstrejk (maj 1909). Regeringen ingrep 
med stränghet; militär användes för att upprätthålla ordningen och stundom 
för att ersätta de strejkande, arbetarledarna häktades och massor av strejkande 
statstjänstemän avskedades. Dessa åtgärder ledde till öppen brytning mellan 
regeringen och det socialistiska partiet. Vid några omröstningar understöddes 
ministären av de konservativa grupperna och bekämpades av ett stort antal 
medlemmar av vänsterblocket.

Clemenceau störtades i juli 1909, då han under en hetsig debatt med förre 
utrikesministern Delcassé irriterade kammarens nationella känslor genom att 
kritisera den franska politiken under 1905 års Marockokris. Han efterträddes 
av Briand, som bibehöll den gamla ministären nästan oförändrad. Briand, 
känd för sin vältalighet och sin smidiga parlamentariska taktik, hörde under 
den följande tiden, liksom Millerand och Viviani, till de ständiga minister
kandidaterna; den socialistiska åskådningen blev hos dessa politiker allt mindre 
märkbar och de bekämpades skarpast av sina forna partivänner. Briands re
gering, som, vid ett tillfälle rekonstruerad, varade i drygt ett och ett halvt 
år, hade liksom Clemenceaus att handlägga svåra arbetskonflikter. Tidigare 
hade Briand hört till de socialister, som uppmanat till användning av strejken 
som politiskt vapen, men då järnvägsstrejk utbröt 1909, undertrycktes den med 
stor stränghet. De strejkande mobiliserades såsom värnpliktiga och tvungos 
på detta sätt alt återupptaga arbetet, och Briand förklarade sig beredd att 
använda illegala medel för att uppehålla den ur försvarssynpunkt nödvändiga 
järnvägstrafiken. Den våldsamma opposition, som mötte från socialisterna och
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GEORGES CLEMENCEAU.
M ålning av Raffaélli.

en del radikaler, förde regeringen närmare de moderata grupperna; i för
hållandet till kyrkan inträdde en avspänning.

1910 års val medförde inga väsentliga förändringar men accentuerade ut
vecklingen mot vänster. Den största vinsten hemfördes av det socialistiska 
partiet, som räknade 74 mandat. Endast ett fåtal deputerade uppträdde under 
den impopulära konservativa beteckningen, man föredrog att ansluta sig till 
närstående moderata grupper. Omkring 250 representanter kallade sig radikala 
eller radikalsocialister, men många av dessa voro bestämda motståndare till
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nya långt gående reformer. Över-

POSTSTREJKEN.
Marianne: ”Vad man sover gott på de här. 

Teckning ur Le Rire.

huvud lämnade den politiska etiket
teringen föga upplysningar om det 
verkliga läget. Någon fast majoritet 
för bestämda reformer finns icke 
längre. Vänsterblocket är upplöst, 
även om man fortfar alt i kritiska 
situationer åkalla dess namn. En pe
riod av förvirring i den politiska 
situationen inträder. Under något mer 
än tre år förbrukas sju ministärer 
av obetydligt skilda schatteringar. 
Sedan Briand avgått i mars 1911, 
bildades intill juni 1914 regeringar 
av Monis, Caillaux, Poincaré, Briand. 
Barthou, Doumergue och Ribot. En
dast ministären Poincaré (januari 
1912—januari 1913) uppnådde en 
livslängd av ett år.

Till den partipolitiska upplösning
en och de många regeringskriserna 

bidrogo flera förhållanden. På grund av den spända internationella situationen 
under åren före världskriget blevo utrikespolitiska frågor mera uppmärksam
made än tidigare, och tendenser till en ny politisk gruppering, i ’nationella 
och ’ pacifister” , för att begagna grova generaliseringar, kunde skönjas. Kravet 
på en fast utrikespolitik och en stärkning av försvaret företräddes av den 
moderate Poincaré — tidigare medlem av den progressistiska gruppen — som 
bildade regering, sedan radikalsocialisten Caillaux fallit på sin politik i Agadir-
krisen; ehuru en mera sakligt vederhäftig än lysande talare, hörde Poincaré
med. sitt skarpsinne, sin fasthet och sin arbetsförmåga redan vid denna tid 
till republikens mest auktoritativa statsmän. Hans politik fullföljdes fram
för allt av Barthou, som år 1913 genomdrev en lag om värnpliktstidens för
längning till tre år. 1 denna fråga stödde sig regeringen på de moderata och 
konservativa grupperna, under det att socialisterna och flertalet radikalsocia
lister opponerade.

Splittringen ökades också av den rörelse för införande av proportionellt 
valsätt, som vid denna tid framträdde. Inom representationen vann reform
tanken understöd dels bland de mera konservativa grupperna, dels av socia
listerna, d. v. s. av de grupper, som på grund av majoritetsvalsystemet icke 
uppnådde de antal mandat, som motsvarade deras totala röstsiffror vid valen. 
I denna fråga, som under åratal stod på kammarens dagordning, uppstod alltså
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en helt annan gruppering än den, 
som förelåg i utrikespolitiska och 
flertalet inrikespolitiska frågor. Pa 
sommaren 1912 antog kammaren 
ett förslag om proportionellt sy
stem, men detta avslogs i mars 
1913 av senaten, och den då funge
rande ministären Briand, som ställt 
förtroendefrågan, avgick.

I januari 1913 utlöpte Falliéres’ 
presidentur. Vid ett av vänstergrup
perna anordnat förberedande val
möte erhöll radikalsocialisten Pams 
309 röster, konseljpresidenten 
Poincaré 233. En del radikaler 
uppmanade Poincaré i den ’re
publikanska disciplinens” namn 
att avstå från kandidaturen, men 
denne vägrade och blev vald med 
understöd av de konservativa grup
perna. På vissa håll väntades det, 
att Poincaré, vars energi var känd, skulle söka föra en personlig politik, 
och vissa av honom angivna programmatiska förklaringar ansågos peka i denna 
riktning, men det av praxis reglerade förhållandet mellan president och ministär 
förblev i allt väsentligt oförändrat.

Nyvalen till kammaren april—maj 1914 ledde icke till genomgripande för
ändringar men markerade ytterligare den utveckling åt vänster, som ägt rum 
sedan sekelskiftet. Kammaren delades i tolv grupper. Högergruppen räknade 
endast 15, de rallierade 23 representanter. Till vänster om dessa stodo en rad 
moderata grupper, såsom republikanska federationen, demokratiska vänstern 
(båda bildade genom splittring av progressistgruppen), den republikanska 
vänstern och den radikala vänstern. Bland grupperna längst till vänster märk
tes radikalsocialisterna, socialistiska republikaner (förut kallade oberoende 
socialister) och socialisterna (medlemmar av det förenade socialistpartiet). 
Radikalsocialister och socialister, med respektive 172 och 104 representanter, 
voro kammarens starkaste grupper.

De förändringar, som inträtt, åskådliggjordes genom placeringen i kam
maren. Det hade tidigare visat sig svårt att få platserna till höger om tal
mansstolen besatta; de konservativa gruppernas deputerade hade icke ens 
genom val av sittplats velat giva sig sken av att höra till högern — vilket 
ord alltjämt behöll en bismak av monarkism och klerikalism — och följden

13. — Får egen tids historia. I.

BRIAND SOM STREJKUPPVIGLARE. 
Teckning av Delannoy i L’Assiette du Beurre
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hade blivit, att nyvalda socialister, 
som stodo över varje misstanke, 
hade måst sätta sig på bänkarna 
längst till höger. Nu beslöt kam
maren, att grupperna skulle pla
cera sig i enlighet med sina poli
tiska tendenser. Följden blev, att 
bänkarna till höger blevo upptagna 
huvudsakligen av grupper, som i 
sina namn upptogo ordet vänster, 
under det att bänkarna till vänster 
besattes av radikalsocialister och 
radikaler. De grupper, som 35 år 
tidigare bildat majoriteten inom 
det republikanska partiet, utgjorde 
nu en konservativ minoritet, den 
nya majoriteten bildades av grup
per, som uppstått under det senaste 
kvartsseklet.

Socialister och radikalsocialister, som arbetade för annullering av lagen om 
värnpliktstidens förlängning, hade samverkat vid valen, och det syntes sanno
likt, att de i den nyvalda kammaren skulle bilda ett nytt vänsterblock. Då 
utbröt världskriget.

RAYM OND POINCARÉ.

U T V E C K L I N G E N  U N D E R  O C H  E F T E R  

V Ä R L D S K R I G E T .  D E T  N Ä R V A R A N D E  

P A R T I P O L I T I S K A  L Ä G E T .

Kriget ledde i Frankrike, liksom i flertalet krigförande länder, till inrikes
politisk vapenvila. Partierna åsidosatte sina specialintressen för att samarbeta 
till landets försvar, de bildade en ” Union sacrée” . Ministären Viviani, som 
trätt till makten några veckor före krigsutbrottet, ombildades den 26 augusti 
1914; i regeringen ingingo ej blott en rad av de borgerliga gruppernas främsta 
statsmän utan även två ”delegerade” för det socialistiska partiet, Guesde 
och Sembat. Under de närmast följande åren förblir den nationella sam
lingen orubbad; regeringskriser inträda, men de betingas av önskan att uppnå 
största möjliga effektivitet i utrikespolitik och krigföring. Då Viviani avgick i 
oktober 1915, efterträddes han av Briand. som markerade partiernas enighet ge
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nom att i sin regering såsom mi
nistrar utan portfölj upptaga tre 
förutvarande konselj presidenter 
samt socialisten Guesde och den 
katolske monarkisten Cochin; se
nare koncentrerades ledningen 
inom ministären, som bestod av ett 
tjugutal ministrar, hos en krigs- 
kommitté på fem medlemmar. Inom 
det socialistiska partiet framträdde 
visserligen oppositionen mot par
tiets deltagande i regeringen, men 
ännu i december 1916 beslöt na- 
tionalkongressen, att samarbetet 
med de borgerliga skulle fortsättas.

En annan följd av kriget blev, 
liksom på andra håll, regerings
maktens stärkande. I en rad 
fall fattade regeringen i förord- 
ningsväg beslut, som i princip 
fordrade parlamentets medverkan, och detta handlingssätt godkändes seder
mera av representationen genom indemnitetsbeslut. I vissa lagar meddelades 
regeringen rätt att under krigstiden överskrida sina genom praxis fastställda 
kompetensgränser. En så genomgripande förändring av förhållandet mellan 
exekutiv och legislatur till exekutivens förmån, som åvägabragtes i de flesta 
krigförande länder, kom likväl ej till stånd i Frankrike. Då Briand i december 
1916 föreslog, att regeringen skulle utrustas med en vidsträckt fullmakt att 
handla å representationens vägnar, framträdde stark opposition och för
slaget togs tillbaka; i stället genomfördes förändringar i den parlamentariska 
proceduren för alt möjliggöra snabbare behandling av ärendena. Främst genom 
sina utskott för försvars- och utrikesfrågor utövade kamrarna en effektiv, 
mången gång i viktiga frågor avgörande kontroll över regeringen, förvaltningen 
och de militära cheferna. I det hela torde kriget ha medfört mindre modifika
tioner i det parlamentariska systemet —  åtminstone under de tre första krigs
åren — än i någon annan krigförande stat.

De militära nederlagen, de oerhörda offren i liv och material, bristen på 
effektiv samverkan mellan de allierade makterna orsakade emellertid en allt 
starkare inre oro och syntes sätta den nationella enigheten i fara. Ministären 
Briand avgick i mars 1917 och följdes av de kortlivade ministärerna Ribot 
och Painlevé, under vilkas tid olyckorna hopade sig. Socialisterna utträdde 
ur regeringen, och inom socialistpartiet blev den minoritet, som arbetade

RENÉ VIVIANI.



196 FRANKRIKE

för en samförståndsfred, allt starkare. Flera kända politiker, som önskade 
inledande av fredsunderhandlingar, misstänktes för defaitistisk propaganda. 
Inom de nationella kretsar, som efter krigsutbrottet fått ett dominerande in
flytande på folkmeningen, och till vars språkrör hörde män som Barres, 
Maurras och Léon Daudet, växte sig kravet på en stark nationell ledning, beredd 
att insätta all kraft på krigförringen och att nedslå den inre oppositionen, allt 
starkare. Den nu sjuttiosexårige Clemenceau, soin i sin tidning —  först kallad 
L'homme libre, sedan, på grund av censurens många ingrepp, L’homme enchainé 
—• från krigets början anklagat ministärer och krigsledning för oskicklighet och 
svaghet och som framför allt fordrade hänsynslösa åtgärder mot fredspropa- 
gandan, framstod som en personifikation av den obändiga segerviljan. Ät 
honom överlämnades, sedan den kommunistiska revolutionen i Rvssland och 
det italienska nederlaget vid Caporetto ökat katastrofstämningen, i november 
1917 regeringsmakten.

Clemenceaus konseljpresidentur har ofta betecknats som en diktatur. Någon 
generell fullmakt lämnades visserligen ej åt regeringen, om också dess rätts- 
liga befogenheter på vissa punkter, såsom i avseende å reglering av handeln 
med näringsmedel och krigsförnödenheter, ökades. Men under det år, som kriget 
fortsatte, utövade Clemenceau en utomordentligt stark ledning. Den parlamenta
riska kontrollen inskränktes, interpellationer avvisades av konseljpresidenten 
med motiveringen: "Jag för krig.’’ Regeringens parlamentariska bas var visser
ligen ej så bred som vissa föregående ministärers — inga socialister eller 
extremt konservativa representanter upptogos —  men den var desto mera 
solid; vid intet tillfälle var regeringens ställning allvarligt hotad. Den freds- 
propaganda och överhuvud de tendenser, som ansågos försvaga den nationella 
enheten, undertrycktes med stränghet. Två framstående radikalsocialistiska po
litiker, Malvy och Caillaux, dömdes på löst fotade anklagelser till hårda straff 
av den såsom domstol fungerande senaten. Genom sin energi i krigföringen och 
sin hänsynslöshet mot den inre oppositionen anknöt Clemenceau, hängiven be
undrare av revolutionstiden, till de jakobinska traditionerna av år 1793; man 
finner i hans politik en mycket mildrad erinran om terrorn” (Bainville).

Det principiella samförståndet partierna emellan i fråga om krigspolitiken 
bröts först några månader före vapenvilan, i juli 1918, då det socialistiska 
partiets majoritet uppgav sin förut intagna ståndpunkt. Partiets kongress be
slöt att göra ett uttalande för ett snabbt fredsslut samt att vägra medverkan 
till beviljande av ytterligare krigskrediter.

Efter världskriget bli delvis andra spörsmål än tidigare bestämmande för 
grupperingen i fransk politik. De utrikespolitiska problem, som uppstå i sam
band med fredsfördragets verkställande, tvinga partierna och valmännen till 
ståndpunktstagande och leda till uppkomsten av nya grupperingar, nya skilje
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linjer. Detsamma gäller de 
finansiella frågorna; dessa, 
som hittills, på grund av lan
dets starka ekonomi, varit 
lätta att lösa, påkalla nu de 
mest energiska ingripanden 
och leda till omkastning av 
de politiska kombinationerna.
Utrikespolitik och finanser 
voro, har det sagts, tidigare 
områden för enstaka specia
lister; efter kriget dominera 
de den allmänna opinionen 
och partiernas ställning till 
dem hestämma valstridernas 
utgång. På dessa faktorer 
grunda sig de politiska kon
stellationer, som känneteckna 
perioden 1919— 1929: det na
tionella blocket, vänsterkartellen och den nationella samlingen under Poincaré. 
Sedan krisen efter kriget övervunnits eller åtminstone försvagats, börja under 
åren 1929— 1931 de gamla tvistefrågorna ånyo att starkt framträda.

De val, som skulle ägt rum år 1918, uppskötos genom särskilt beslut till 
november 1919. Före valen antogs en ny vallag, som i någon mån, men endast 
högst ofullständigt, tillgodosåg proportionalismens princip: valen äga rum i 
flermansvalkretsar; en lista med absolut majoritet besätter alla platserna; har 
ingen lista dylik majoritet, fördelas platserna i förhållande till listornas röstetal. 
Detta valsätt uppmuntrade uppenbarligen i hög grad till blockbildning. Före 
valen överenskommo också en rad republikanska borgerliga organisationer att 
samverka i ett nationellt block, en fortsättning på Union sacrée; till dessa 
organisationer hörde Alliance républicaine démocratique och Federation ré- 
publicaine, båda arvtagare till 1890-talets moderata block. En fast majoritet 
för en stark utrikespolitik skulle skapas; framför allt ville man avvärja det 
hot, som det socialistiska partiet, nu starkt påverkat av kommunistiska ten
denser, ur nationell synpunkt syntes utgöra. Även radikalsocialister och socia
listrepublikaner deltogo i överenskommelsen; skillnaden mellan dessa och 
andra borgerliga grupper var vid denna tidpunkt ej så starkt framträdande, 
allra helst som vissa radikala reformkrav — rörande progressiv inkomstskatt 
och åtta timmars arbetsdag -—- under eller efter kriget förverkligats. Men i 
praktiken visade sig dessa partiers lokalföreningar icke benägna att samarbeta 
med de konservativa och katolska organisationer, som gåvo sitt understöd åt det

GEORGES CLEMENCEAI
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nationella blocket. Blocket kom därför att omfatta alla de moderata och konser
vativa grupperna, under det att radikalsocialister, socialistrepublikaner ocb 
socialister stodo utanför och i regel icke samverkade inbördes. Blocket \ann en 
bestämd seger och besatte, då det hade absolut majoritet i många valkretsar, 
långt flera platser än dess röstsiffra betingade. De separat uppträdande radikala 
partierna förlorade, ehuru deras sammanlagda röstsiffror voro relativt högre än 
1914, tillsammans mer än hundra platser. Konservativa och moderata — för 
att använda denna under den följande tiden brukliga beteckningen på de till 
blocket hörande grupperna — besatte mer än två tredjedelar av kannnar- 
mandaten. Det har sagts (av Siegfried), alt den nyvalda kammaren var den 
mest konservativa, som valts efter 1871, men det måste ihågkommas, att be
greppet konservativ 1919 hade en helt annan innebörd än under republikens 
första decennier. Ser man på röstsiffrorna, icke på mandatfördelningen, kan 
en fortsättning av den vanliga utvecklingen i vänsterriktning konstateras.

Clemenceau, ”segerns fader” , hade varit en samlingspunkt för det natio
nella blocket, och man väntade, att han vid presidentskiftet i januari 1920 skulle 
erhålla republikens högsta ämbete som belöning för sina insatser. Men den 
bittre och hänsynslöse åldringen var personligen icke populär i parlamentariska 
kretsar, man befarade, att han skulle söka dirigera politiken från Elysée- 
palatset; vid ett förberedande valmöte erhöll den smidige, politiskt färglöse 
kammarpresidenten Deschanel största antalet röster, Clemenceau avsade 
sig kandidaturen och Deschanel valdes. Clemenceau avgick därefter från kon
selj presidentposten och deltog ej vidare i den parlamentariska politiken; han 
hade då i femtio år hört till politikens främsta män. Hans efterträdare 
blev Millerand, som likaledes varit bland det nationella blockets tillskyn- 
dare och nu räknades till landets mest konservativa statsmän. Han upprätthöll 
med kraft ordningen under de stora strejkerna efter kriget och genomförde 
en lag, som stadgade obligatorisk medling vid arbetstvister av samhällsfarlig 
karaktär. Sedan Deschanel i september 1920 på grund av sjukdom avgått från 
presidentposten, blev Millerand president.

Under åren efter 1919 års val dominerade de utrikespolitiska frågorna nästan 
helt den franska politiken. Regeringarna understöddes främst av det nationella 
blocket, men även radikalsocialister och socialistrepublikaner deltogo flera 
gånger i regeringsbildningen. Sedan Millerand valts till president, blev 
Briand, efter en kort ministär Leygues, konseljpresident under ett år 
(januari 1921—januari 1922). Briand, som redan vid denna tid började räknas 
till anhängarna av ett närmande till Tyskland, ansågs emellertid ej med till
räcklig kraft företräda de franska intressena och tvangs att avgå, icke genom 
ett misstroendevotum, utan genom ett inskridande från presidentens sida, en
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ALEXANDRE MILLERAND.

i fransk politik sedan Mac Mahons tid enastående händelse. Förre presidenten 
Poincaré hade gjort sig känd som den främste målsmannen för en kraftig, 
på bokstavlig uppfyllelse av de tyska löftena i fredsfördraget inriktad politik 
och kallades nu till konseljpresident. Under hans ministär, som varade i nära 
två och ett halvt år, uppstod småningom den motsättning, som låg till grund för 
1924 års valstrid.

Meningsskiljaktigheterna i avseende å inrikespolitiken blevo skarpt markerade 
under Ruhrockupationen. Vänsterpartierna hade icke enigt motsatt sig denna, 
men de samlades efter någon tid i kravet på dess upphävande och fordrade, 
att en samförstånds- och avspänningspolitik skulle inledas; den överväldigande 
majoriteten inom det nationella hlocket stödde Poincarés uppfyllelsepolitik och 
såg med en viss misstro på den garanti för freden, som Nationernas förbund av
sågs skola utgöra.

Kanske än mera väsentlig var den konflikt, som på våren 1924 uppstod, när 
det gällde att ordna den finansiella situationen. Den starka inflationen och de 
finansiella svårigheterna överhuvud nödvändiggjorde utomordentliga åtgärder; 
kabinettet Poincaré genomdrev nya skattelagar, som enligt vänsterns uppfatt
ning icke tillräckligt hårt drabbade kapitalet, och erhöll av parlamentet i mars 
1924 genom särskild lag fullmakt att i förordningsväg besluta inskränkningar 
i förvaltningsorganisationen. Striden om denna fullmaktslag blev ett förspel
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till den stundande valstriden; 
Poincaré, vars trohet mot republi
ken väl ingen på allvar betvivlade, 
anklagades av radikalsocialister 
och socialister för fascistiska ten
denser, och man vädjade till alla 
republikaner ”att icke underteckna 
detta den parlamentariska regi
mens konkursprotokoll". De radi
kalsocialister, som ännu vid denna 
tid sulto kvar i regeringen, ute
slötos ur partiet, vars ledare Her- 
riot började betraktas som chef för 
den samlade oppositionen. Rege
ringen anklagades också för att 
gynna katolikerna och sabotera de 
antiklerikala lagarna från 1900- 
talets första år; i själva verket 
hade de katolska gruppernas un
derstöd belönats med en del kyrko- 

vänliga åtgärder, såsom återknytandet av förbindelserna med Vatikanen och 
mjukare tillämpning av kongregationslagstiftningen.

Förutsättningarna för vänsterkartellen äro härmed givna; radikalsocialister, 
socialistrepublikaner och socialister besluta att samverka vid valen i maj 1924. 
Samarbetet mellan borgerliga radikaler och socialister underlättades av att 
kommunisterna (i december 1920) utträtt ur det socialistiska partiet och nu 
uppträdde såsom självständigt kommunistiskt parti.

Valen, i vilka ej mindre än 83 procent av de röstberättigade deltogo, blevo 
en seger för kartellen, delvis beroende på förändringar i folkopinionen, men 
framför allt på den valtekniska fördel, samverkan medförde. Vänstern, som 
1919 underrepresenterats, erövrade nu omkring 50 platser mer än den skulle 
fått enligt en genomförd proportionell metod. De egentliga vänsterpartierna 
erhöllo visserligen icke absolut majoritet utan stannade vid omkring 280 platser 
av kammarens 568 — 140 radikalsocialister, över 100 socialister och bortåt 
40 socialistrepublikaner — men de voro försäkrade om stöd från en center
grupp, ”den radikala vänstern’, på omkring 40 medlemmar; denna grupp 
blir under de följande åren skiljedomare i fransk politik.

Efter valen sammanträdde vänsterns deputerade under ordförandeskap av 
de tre partiledarna Herriot, Painlevé och Blum för att diskutera läget. Man 
beslöt att framtvinga presidentens avgång; Millerand kritiserades för att 
han förmått Briand att avgå i januari 1921, för vissa uttalanden om förstärk

ÉDOUARD HERRIOT.
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ning av presidentmaklen och för 
alt han i offentliga tal ställt sig 
solidarisk med det nationella bloc
ket. Herriot vägrade därför, då han 
efter Poincarés avgång uppkallats 
till Millerand, att av denne mot
taga erbjudandet att bilda rege
ring. Millerand lämnade då rege
ringsuppdraget till Francois-Mar- 
sal, som inför kammaren försva
rade presidentens uppträdande; 
sedan kammaren beslutat uppskjuta 
varje diskussion, ”tills en med 
landets suveräna vilja förenlig 
regering bildats” , avgingo såväl 
konseljpresidenten som republikens 
president. Den mot Grévy 1887 
använda taktiken kom sålunda 
ännu en gång till användning. Se
dan radikalsocialisten Doumergue 
— i tävlan med den av kartellen uppställda kandidaten Painlevé — valts 
till president, åtog sig Herriot att bilda regering. I denna ingingo dels 
borgerliga kartelJister, dels medlemmar av kartellen närstående grupper men 
inga socialister. Socialistpartiets majoritet bibehöll, trots alt vissa ledare, så
som Renaudel och Paul-Boncour, voro av annan mening, sin principiellt 
avvisande hållning mot inträde i en borgerlig regering; däremot lovade man, 
i anslutning till ett beslut på partiets kongress, att tills vidare understödja 
den nya ministären.

Det visade sig snart, att vänstern icke kunde erhålla majoritet för en enhetlig 
politik i överensstämmelse med kartellens program. I utrikespolitiska frågor 
fick visserligen Herriot parlamentets majoritet med sig; den avspänningspoli- 
tik, som nu inleddes, blev beståndande. En del kartellistiska krav på det inrikes
politiska området genomdrevos; så beslutades en amnestilag, som gällde bland 
andra de under världskriget dömda radikalsocialisterna Caillaux och Malvy, 
och en del andra mera symboliska än praktiskt betydelsefulla åtgärder vidtogos. 
Men när det gällde att tillämpa det antiklerikala programmet, såsom att av
bryta förbindelserna med Vatikanen och omgestalta kyrko- och skolförhållan- 
dena i Elsass-Lothringen, mötte motstånd från grupper, på vilkas understöd 
kartellens maktställning var beroende. Framför allt stötte vänsterns finans
politik på opposition; denna politik som gick ut på ökning av de direkta 
skatterna och överhuvud på åtgärder, som drabbade kapitalet — även en extra

GASTON DOUMERGUE.
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skatt på större förmögenheter över
vägdes — vann icke understöd 
utanför kartellens egna led. Då 
francen på våren 1925 ånyo bör
jade falla — ett fall som efter 
hand tog katastrofartade propor
tioner — och all energi måste in
sättas på lösning av den finansiella 
krisen, visade sig vänstern oför
mögen att rädda situationen.

Efter en interpellationsdebatt 
rörande en finansiell fråga beslu
tade senaten att uttala sitt miss
troende mot ministären Herriot och 
denna avgick (april 1925). Nya re
geringar bildades av vänsterledare, 
först av Painlevé med Caillaux som 
finansminister, sedan av Briand.

ARISTIDE BRIAND. M en  m e d  H e r r io ts  a v S å n S v a r  k a r "
teilen i realiteten upplöst, sam

arbetet med socialisterna upphörde. Regeringarna framlade olika förslag, åsyf
tande att sanera finanserna och stabilisera valutan, men de lyckades icke upp
göra någon enhetlig plan. De förslag, som ägde kartellens stöd, bekämpades 
av dess motståndare med hjälp av den radikala vänstern, någon gång vann man 
bistånd av höger och moderata, men övergavs av socialister och radikalsocia
lister. Under tiden april 1925—juli 1926 inträda fem regeringskriser: Painlevé 
bilda1' två, Briand tre ministärer. Francens fall blir allt snabbare och landet 
synes hotat av finansiell katastrof. Förtroendet till vänsterns ledning försvagas; 
då Briand den 19 juli 1926 efterträdes av Herriot, störtas den nya regeringen 
omedelbart genom ett misstroendevotum i kammaren. I Paris ägde oroligheter 
rum och rykten om en statskupp voro i omlopp. Den allmänna opinionen 
påkallar en nationell samlingsregering, helt inriktad på lösning av det finansi
ella problemet och beredd att härvid tillämpa de konservativa principer, som 
äga representationens stöd. Den 23 juli kommer denna regering till stånd, ledd 
av Poincaré, republikens mest erfarne statsman, som mer än någon annan 
ansågs skickad att återställa förtroendet till statsledningen.

I Poincarés regering ingingo representanter för alla viktigare grupper till 
höger om socialisterna; förtroendevotum beslöts med överväldigande majoritet. 
Ministärens politik byggde, har det sagts, på en syntes av de principer, som 
under de föregående åren visats äga den parlamentariska majoritetens stöd. 
Avspänningspolitiken utåt fortsattes i överensstämmelse med vänsterns pro-
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POINCARÉ TALAR I DEPUTERADEKAM M AREN.

gram, men finansproblemen löstes enligt de konservativas riktlinjer, genom 
beskärning av budgeten och höjning av de indirekta skatterna. I fördelningen 
av ministerplatserna kom regeringens inställning till synes; Briand, försonings- 
politikens målsman, blev utrikesminister och antiklerikalen Herriot undervis
ningsminister, men Poincaré själv övertog finansdepartementet, och andra för 
den finansiella och ekonomiska politiken viktiga portföljer anförtroddes åt 
konservativa statsmän såsom Barthou och Marin.

Regeringen begärde och erhöll omedelbart fullmakt att genom förordningar 
vidtaga nödiga sparsamhetsåtgärder inom förvaltningen; denna fullmakt var 
väsentligt vidsträcktare än den år 1924 beslutade, som efter vänsterns seger 
aldrig kommit till användning. Kamrarnas arbetsförordningar ändrades i sådan 
riktning, att ytterligt snabb och summarisk behandling av regeringsförslag möj- 
liggjordes. Genom en serie genomgripande förordnings- och lagbeslut genomför
des den nödvändiga finansiella reorganisationen. Kamrarna godkände snabbt 
de av regeringen framlagda förslagen; då starkare opposition framträdde, 
ställde Poincaré kabinettsfrågan, och parlamentets majoritet böjde sig. Under 
fredstid har ingen fransk regering utövat en starkare ledning, ingen konselj
president har förvärvat en mera obestridd auktoritet. Då nyvalen till kammaren 
ägde rum i april 1928, var francen stabiliserad och den finansiella krisen 
väsentligen övervunnen.



204 FRANKRIKE

Vid dessa val återgick man, enligt en år 1927 beslutad vallag, till majoritets
val i enmanskretsar efter samma system som före år 1919. Några block ’ 
bildades icke, såsom 1919 och 1924, ehuru å ena sidan de mera konservativa 
grupperna, å den andra de partier, som tillhört kartellen, ofta samverkade, 
särskilt i andra valomgången: denna blev av större betydelse än någonsin 
förr, då mindre än en tredjedel av platserna besattes i första omgången. Valen 
blevo ett förtroendevotum för Poincaré; 440 av något mer än 600 valda de
puterade uttalade sig för en fortsättning av den sittande ministärens politik. 
Partiställningen blev obetydligt förändrad till vänsterns nackdel; radikal
socialisterna förlorade ett tjugutal platser, under det att några högergrupper 
förstärktes. Det kommunistiska partiet samlade mer än en million röster, men 
erövrade, missgynnat av maj oritetssystemet, endast 14 platser.

Då kamrarna sammanträdde efter nyvalen, syntes ministären Poincaré star
kare än någonsin; det beslut, som beseglade francens stabilisering, fattades 
med 448 röster mot 18 (24 juni), och några dagar senare uttalade kammaren 
sitt förtroende för regeringen med 451 röster mot 120 (minoriteten bestod av 
socialister, kommunister och några radikalsocialister). Men på triumfen följde 
snabbt regeringsmajoritetens upplösning. De inre stridigheter, som den natio
nella krisen tvingat partierna att bortse från, framträdde ånyo. Frågan om 
tillämpningen av den kyrkliga lagstiftningen, under normala förhållanden all
tid en stötesten i fransk politik, aktualiserades; på högerhåll ville man upp
mjuka eller åtminstone mjukt tillämpa lekmannalagarna” (les lois laiques), 
vänstern var strängt antiklerikal. Brytningen kom av en anledning, som i och 
för sig kunde synas obetydlig, men klart symboliserade motsättningen. I bud
getförslaget för 1929 upptogs en bestämmelse, enligt vilken vissa missions- 
kongregationer (vilka, såsom verksamma utom landet, i princip äro tillåtna) 
skulle få anlägga sjukhus och andra inrättningar även inom Frankrike. På 
radikalsocialistiskt håll väckte detta förslag stark opposition; man såg i det
samma ett första steg hänemot kongregationslagstiftningens upprivande, och 
frågans upptagande i budgeten — i stället för i en vanlig lag —  ansågs vara 
ett försök att för kamrarna dölja frågans principiella betydelse. På sin kongress 
i Angers i november 1928 beslöt därför partiet att protestera mot förslaget, och 
de radikalsocialistiska medlemmarna av ministären avgingo. Därmed var deti 
nationella samlingen uppgiven. Då Poincaré, efter att ha rekonstruerat sin 
ministär, i januari 1929 begärde förtroendevotum, beviljades detta med blott 
325 röster mot 251.

Så länge Poincaré behöll ledningen, kunde regeringen likväl räkna på en 
visserligen försvagad, men pålitlig majoritet. Men sedan Poincaré i juli 1929 
på grund av sjukdom tvungits att avgå, splittras regeringsblocket och en period 
av lösa kombinationer och täta regeringskriser inträder. Den radikala vänstern 
och andra mellangrupper svänga mellan höger och vänster och bestämma
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sålunda ministärernas öde; i flera 
fall störtas regeringar med en ma
joritet av mindre än tio röster.
Meningsskiljaktigheter i utrikes
politiska, finansiella och kyrkliga 
frågor leda till snabba omkast
ningar utan att den partipolitiska 
situationen väsentligt förändras.
Enhetligheten i utrikespolitiken ga
ranteras dock därav, att Briand, 
som efter hand fått en ställning 
utanför partierna, i alla skiften 
kvarstår som utrikesminister.

En kort resumé klargör växling
arna. Konselj presidentskapet i den 
oförändrade ministären övertogs 
efter Poincaré av Briand, som emel
lertid i praktiken nästan uteslu
tande torde ha ägnat sig åt de ut- ANDRÉ TARDIEU.

rikespolitiska frågorna. Han stör
tades i oktober 1929 genom en koalition av vänstern och vissa centergrupper. 
Samma öde drabbade fyra månader senare Tardieu, som rekonstruerat rege
ringen. Vid Tardieus avgång trädde vänstern till makten, i det att radikalsocia- 
lislen Chaulemps bildade regering med stöd av en del av centern. Chautemps 
föll efter tio dagar och Tardieu kom tillbaka. I december 1930 störtades 
Tardieu, och man försökte ånyo med en vänsterkombination under radikal
socialisten Steeg. Efter något mer än en månad fick denne (27 januari 1931) 
vika för Laval, stödd på samma grupper som tidigare Tardieu.1

För att klargöra det närvarande partipolitiska läget (före 1932 års val) 
torde till en början några kompletterande uppgifter rörande grupperingen i 
parlamentet vara av nöden.

Deputeradekammarens medlemmar voro i mars 1931 enligt den officiella 
förteckningen uppdelade på 12 grupper. Nedan lämnas en förteckning på dessa 
grupper, med uppgift om antalet medlemmar och mera kända gruppledare. 
Det är att märka, att det sammanlagda antalet ledamöter är mindre än kam
marens legala medlemsantal; en del platser stå alltid, i väntan på fyllnadsval, 
obesatta.

1 I febr. 1932 efterträddes Laval av Tardieu. Sedan vänstern gått framåt vid valen i maj 
bildade Herriot regering, utan medverkan av socialisterna. — I maj 1931 blev Doumer 
vald till president i konkurrens med Briand. Då Doumer mördats i maj 1932, blev senator 
Lebrun president. Briand avled 1932.



206 FRANKRIKE

1. Indépendants: 42; i regel extrema högermän.
2. Union républicaine démocratique (Martin, T aittinger): 85.
3. Démocrates populaires: 18.
4. Action démocratique et sociale (M aginot, R e ib e l) : 30.
5. Républicains de gauche (Flandin, Leygues, Piétri, T ardieu): 63.
6. Gauche radicale (Laurent-Eynac, Loucheur): 51.
7. Gauche sociale et radicale (Franklin-Bouillon): 17.
8. Indépendants de gauche (D um esnil): 28.
9. Groupe républicain socialiste (Briand, P a in lev é): 14.

10. Groupe républicain radical et radical-socialiste (Chautemps, Herriot, M alvy): 109.
11. Parti socialiste fran$ais (B lum ): 106.
12. Groupe communiste: 11.

18 ledamöter äro icke anslutna till någon grupp.

Om man med Siegfried räknar grupperna 1— 3 till högern, 4— 7 till centern 
och 8—11 till vänstern, hade alltså högern 145, centern 161 och vänstern 
257 representanter, vartill kommo 11 kommunister och 18 vildar.

Ministärer av högertyp (vi räkna då till dessa t. ex. Poincarés regering efter 
krisen i november 1928 och Tardieus regeringar) kunna i regel räkna på stöd 
från grupperna 1—5 (utom i utrikesfrågor, där en stor del av högern ogillar 
Briands politik), ministärer av vänstertyp (Chautemps, Steeg) från grupperna 
9— 11. Men en högerregering måste för att få majoritet även ha understöd från 
grupp 6, den radikala vänstern, och en ministär av vänstertyp från grupperna 
6—8. Tyngdpunkten inom kammaren kan sålunda sägas ligga hos grupperna 
6—8, närmare bestämt hos grupp 6. Dessa tre grupper, som helt sakna pro
grammatisk enhet och ofta splittras i avgörande voteringar, bestämma ministä
rernas öde; obetydliga omkastningar inom desamma, främst inom den radikala 
vänstern, medföra regeringsskiften. Helt naturligt söka såväl höger- som vänster
regeringar understöd hos nämnda grupper, som därför alltid äro represen
terade i ministären; de extrema grupperna till höger och vänster stå däremot 
alltid utanför regeringen. En ren centerregering kan icke bildas, ty det saknas 
ett fast centerparti, men ur viss synpunkt äro alla regeringar centerregeringar. 
Slutligen bör erinras, att svårigheterna för en vansterministär förstärkas därav, 
att det icke med säkerhet kan påräkna stöd av socialisterna, ännu mindre natur
ligtvis av kommunisterna.

Det sagda visar, hur komplicerat det parlamentariska läget för närvarande 
är. Och det får ihågkommas, att en så invecklad situation snarare är regel än 
undantag i fransk politik.

1 senaten äro grupperna färre än i deputeradekammaren, skiljelinjerna dem 
emellan äro än mindre markerade. Längst till höger står en niomannagrupp, 
som — ett enastående förhållande i nutida fransk politik — framträder under 
beteckningen höger; flertalet av dess medlemmar torde vara monarkister. Näst 
i ordningen kommer Gauche républicaine med 19 medlemmar. Den största
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gruppen inom högerflygeln (72 medlemmar) är Groupe de Tunion républi- 
caine, som närmast motsvarar grupp 5 i deputeradekammaren; hit höra Poin
care, Millerand och Bérard. Härefter följer Union démocratique et radicale 
med 33 medlemmar. Den största gruppen är Gauche démocratique radicale 
et radicale-socialiste; flertalet av dess 149 medlemmar, hland dem Caillaux 
och. Steeg, torde höra till det radikalsocialistiska partiet, men många stå längre 
åt höger. Socialisterna bilda i senaten en grupp på endast sjutton medlemmar.

Ovanstående uppgifter giva en föreställning om det närvarande taktiska läget 
i kamrarna, men belysa endast i ringa grad den partipolitiska situationen i det 
hela. Många av de parlamentariska grupperna, särskilt inom högern och centern 
— vi utgå i det följande från deputeradekammaren — äro icke på något sätt 
anknutna till ett riksparti eller en nationell valorganisation; de äro tillfälliga 
parlamentariska kombinationer utan ens ett gemensamt dagspolitiskt program. 
Andra grupper åter kunna sägas stå i viss relation till en valorganisation, men 
dels är sambandet svagt och oreglerat, dels äga vederbörande organisationer icke 
den relativa fasthet, som man förbinder med begreppet politiskt parti. Slut
ligen finnas en del grupper, främst inom vänstern, som representera nationella 
sammanslutningar med bestämda politiska program; de äro parlamentariska 
partier i mera egentlig mening. I det följande skola de viktigaste valorganisa
tionerna och deras förhållande till de parlamentariska grupperna beröras.

De främsta valorganisationerna på den konservativa sidan äro de förut 
nämnda Föderation républicaine de France och Alliance républicaine démo
cratique, grundade 1903, respektive 1901; den förra representerade den grupp 
moderata, som bekämpade Combes’ antiklerikala politik, den senare sam
arbetade med vänstern. Numera kan republikanska federationen anses höra 
till högern, demokratiska alliansen till centern. Båda sammanslutningarna äro 
organiserade som politiska partier, med lokala underavdelningar, nationella 
kongresser och permanenta exekutiva organ; de utarbeta program vid varje 
val och draga upp riktlinjer för valagitationen. De äga likväl icke ett partis 
fasthet eller enhetliga ledning; de utse icke kandidater vid valen utan inskränka 
sig till att förorda organisationen tillhörande eller den närstående kan
didater, och de göra knappast något försök att öva inflytande på det parla
mentariska arbetet. Betecknande är, att mycket ofta flera tävlande kandidater 
i en valkrets rekommenderats av samma organisation och att de med organisa- 
iionens stöd valda i representationen fördela sig på olika grupper. I regel till
höra likväl republikanska federationens representanter grupp 2 (Union républi
caine démocratique) under det att demokratiska alliansens män ansluta sig till 
någon av grupperna 4 och 5; man observere, att valorganisationen Alliance 
républicaine démocratique sålunda icke, såsom namnlikheten synes ge vid 
handen, företrädes av gruppen Union républicaine démocratique.
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Dessa organisationer inta i sociala och ekonomiska frågor ungefär samma 
hållning (för ekonomisk liberalism, mot statsmonopol och alla socialistiskt 
färgade reformer), även om republikanska federationen är mera prononcerat 
konservativ. De största skiljaktigheterna ligga på andra områden; federationen 
är mera aggressivt nationellt betonad, den bekämpade Locarnofördraget och 
dess program uttrycker sig med stor reservation om Nationernas förbund, allian
sen har oförbehållsamt gillat avspänningspolitiken; federationen vill upphäva 
speciallagstiftningen om kongregationerna och återställa full undervisnings- 
frihet, alliansen vill behålla den antiklerikala lagstiftningen, men tillämpa den 
med moderation. Båda organisationerna hålla i princip på republiken, men 
inom federationen torde monarkistiska tendenser icke helt saknas —  till dess 
hederspresidenter hör den rojalistiske statsvetenskapsmannen Charles Benoist 
— under det att alliansen, som länge haft Poincaré till ordförande, är stabilt 
republikansk.

1 motsats till de nämnda organisationerna är le Parti démocrate populaire 
ett verkligt politiskt parti, som i kammaren företrädes av gruppen med samma 
namn. Partiet, som bildades år 1924, förklarar sig vara kristligt och demokra
tiskt. det har anknytningspunkter å ena sidan till den förut existerande gruppen 
"rallierade”, å den andra till de katolska partierna i andra länder, särskilt den 
tyska centern. Enligt programmet vill partiet ändra lekmannalagarna i kyrko- 
vänlig riktning och är alltså på denna punkt högerbetonat, men det vill där
jämte arbeta för ekonomiska och sociala reformer; hittills har partiet i regel 
stött de konservativa. Det har anhängare väsentligen i Elsass-Lolhringen, där 
det kan sägas ha ersatt det tyska centerpartiet, och i Bretagne, sedan gammalt 
republikens mest klerikala provins.

Övriga höger- och centergrupper i kammaren stå icke i någon mera bestämd 
relation till nationella valorganisationer. Gruppen Indépendants består, 
såsom redan antytts, till största delen av extrema högermän, särskilt aristo
krater från de stora godsen i väster. Den radikala vänstergruppen har tidigare 
varit lierad med vänsterrepublikanerna; det sammanhållande bandet inom 
denna grupp — i den ringa mån sammanhållning funnits — har varit ledaren, 
Loucheur (avliden 1931). Den sociala och radikala vänstern har bildats genom 
utbrytning ur det socialradikala partiet och utmärker sig genom aggressivt 
nationella tendenser, främst representerade av den stridbare ledaren Franklin- 
Bouillon.

En mängd utomparlamentariska organisationer arbeta vid valen i högerns 
intresse utan att vara närmare lierade med någon parlamentarisk grupp. Bland 
de under de senare åren uppträdande märkas nationella katolska federationen, 
som bekämpar lekmannalagarna, och nationella republikanska föreningen, som 
under Millerands ledning uppträtt för en författningsrevision, innefattande en 
väsentlig ökning av presidentmakten.
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De många extrema, halvt revolutionära sammanslutningar, som under de 
senaste åren bildats, ofta efter utländskt mönster — såsom fascister och natio
nalsocialister -—- ha icke spelat någon politisk roll; deras verksamhet har in
skränkts till litterär propaganda och gatuuppträden. Av långt större intresse 
äro två äldre, fortfarande aktiva organisationer, som, huvudsakligen rekry
terade hland ungdomen, med sin militära disciplin och sina fast utarbetade 
program utgöra verkliga kampförband. Den ena, patriotligan, känna vi redan 
från boulangismen och Dreyfusaffären; den fullföljer traditionerna från Dérou- 
léde och Barres och arbetar för en stark regeringsmakt — närmast genom 
ökning av presidentens kompetens — och energiskt nationell utrikespolitik. 
Den andra, den år 1905 bildade Ligue d’Action frangaise, företräder den 
s. k. neomonarkistiska rörelsen, kräver en Traditionell, ärftlig, antiparlamen- 
tarisk och decentraliserad monarki"’. Till kretsen kring Action frangaise hör 
eller har hört en rad av den franska intelligensens mest lysande namn, såsom 
Lemaitre, Maurras, Daudet, Bainville. Detta förhållande och den aktivitet, som 
föreningen utvecklar, har ofta i utlandet lett till en stark överskattning av dess 
politiska betydelse; de gånger Action frangaise uppträtt vid valen, har miss
lyckandet varit totalt. Neomonarkismens i vissa avseenden intressanta ideologi 
har i annat sammanhang behandlats.

Övergå vi till vänstern, kan först konstateras, att gruppen 8 (Indépendants 
de gauche) icke har någon direkt anknytning till en utomparlamentarisk orga
nisation; den är en rent parlamentarisk kombination av deputerade, av vilka 
många tidigare tillhört andra fraktioner. Den socialistrepublikanska gruppen 
i kammaren har däremot ett visst samband med det 1926 rekonstituerade 
socialistrepublikanska och socialistiska partiet; sambandet är emellertid lösligt, 
vilket bland annat framgår därav, att flera medlemmar av gruppen (såsom 
Briand) icke tillhöra partiet. Båda de nämnda grupperna representera, såsom 
Siegfried uttrycker det, knappast mera "än en position för vissa deputerade, 
en behaglig position, som tillåter stor handlingsfrihet . Till de båda grupperna 
höra flera ”ministrabla”, i förhållande till gruppernas storlek, än till några 
andra fraktioner.

En fastare organisation än någon annan stor borgerlig sammanslutning har 
le Parti républicain radical et radical-socialiste, i kammaren representerat 
av den radikalsocialistiska gruppen. Ehuru bildat först 1901, framstår partiet 
som vårdaren av de gamla radikala traditionerna, det helgas av den republi
kanska mystiken. Till största delen är det program, som partiet antog vid sitt 
bildande och sedermera utvecklade på kongressen i Nancy 1907, genomfört, och 
partiets hållning är för ögonblicket snarast defensiv, det försvarar de en gång 
erövrade positionerna. Det antiklerikala fermentet är kanske det starkaste, en 
sträng tillämpning av lekmannalagarna hör till de ständigt accentuerade pro
grampunkterna. På flera kongresser före kriget krävde man statligt skolmono-

14. — Vår egen tids historia. I.
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pol; denna programpunkt har ej upptagits under de senaste åren, men den all
männa tendensen är att utvidga den statliga undervisningen på bekostnad av 
den konfessionella liksom också att göra även den högre undervisningen kost
nadsfri. Sedan inkomstskatten beslutats, arbetar partiet på att öka denna, och 
överhuvud de direkta skatterna, för att i stället avskaffa de indirekta. Partiet 
eftersträvar socialpolitiska och ekonomiska reformer, såsom industriell demo
krati, men motsätter sig socialiseringskraven. I utrikespolitiken finner man 
radikalsocialisterna bland de mest övertygade anhängarna av avspännings- 
poiitiken och Nationernas förbund. Partiets årliga nationalkongress och dess 
permanenta exekutivråd (där partiets parlamentsrepresentanter äro självskrivna 
medlemmar) söka utöva ledning av de parlamentariska gruppernas arbete. 
Vid flera tillfällen har detta också lyckats; det kan erinras om betydelsen av 
1928 års kongressbeslut. I andra fall ha dissentierande parlamentariker vägrat 
böja sig och man har uteslutit dem ur partiet; en sådan exkommunicering 
inträffade senast, då en radikalsocialist antog en understatssekreterarpost i 
Lavals ministär.

Den fullständiga överenskommelsen mellan det politiska partiet och den 
parlamentariska gruppen möter hos socialister och kommunister, vilka båda i 
sträng disciplin se en förutsättning för segern. Här äro partikongressernas re
solutioner avgörande för den parlamentariska taktiken. Det socialistiska par
tiet har hitintills, såsom redan nämnts, vägrat att låta sina medlemmar inträda 
i en borgerlig ministär -—- utom under världskriget — men det har under vissa 
perioder, främst 1924— 1925, i strid med det vid partiets bildande år 1905 
fattade beslutet, regelmässigt understött radikala regeringar; vissa socialister 
ha accepterat politiskt \iktiga poster, såsom Paul-Boncours representantskap 
i Nationernas förbund (1931 utträdde dock Paul-Boncour ur partiet). Partiet 
tänker sig möjligheten att erövra makten utan revolution, men det tar icke 
principiellt avstånd från tanken på en våldsam omvälvning; sedan den poli
tiska makten erövrats måste i varje fall, anse många, en tillfällig diktatur in
rättas för att den sociala revolutionen skall kunna genomföras. Vid sidan av 
sitt principiella socialiseringsprogram arbetar partiet med ett tillfälligt reform
program, som står tämligen nära radikalsocialisternas; man kräver social
politiska reformer, sträng tillämpning av den antiklerikala lagstiftningen, av- 
spänningspolitik, avkortning av värnpliktstiden. Det socialistiska förslaget om 
engångsskatt på kapitalet spelade under den finansiella krisen 1925— 1920 en 
viktig roll. På det konstitutionella området har man upptagit en del tidigare 
på radikalt håll omhuldade reformkrav, såsom avskaffande av senaten.

Det kommunistiska partiet är anslutet till tredje internationalen; dess pro
gram och taktik överensstämma med de kommunistiska partiernas i andra 
länder. Vid 1928 års val föreslog partiet socialisterna att samverka vid andra
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valomgången, men detta förslag 
avslogs; i ett stort antal fall gåvo 
likväl kommunisterna i andra om
gången sina röster åt socialistiska 
kandidater, under det att motsatsen 
sällan inträffade. Kommunisterna, 
som uppträdde under beteckning
en bonde- och arbetarblocket, er- 
höllo på grund av sin valtaktiskt 
dåliga position omkring 50 platser 
mindre än totalantalet kommu
nistiska röster betingade. I själva 
verket var, vilket förtjänar under
strykas, det kommunistiska partiet 
i Frankrike vid 1928 års val 
nära nog lika starkt —  natur
ligtvis i proportion till antalet 
röstberättigade —  som det tyska 
kommunistpartiet vid de samtidiga 
tyska valen.

Framstående franska iakttagare, såsom Seignobos och Siegfried, göra gäl
lande, att de höga röstsiffror, som såväl socialister som kommunister upp
nått vid de senaste valen, icke få tagas som bevis för att dessa partiers doktriner 
verkligen omfattats av stora delar av nationen. Man röstar, påstås det, socia
listiskt, ofta till och med kommunistiskt, endast för att markera sin allmänna 
radikalism; den äkta franske vänstermannen vill instinktivt höra till de mest 
avancerade”, han anser alltid ett steg till vänster rekommendabelt, oberoende av 
var han sätter foten. Häri skulle ligga förklaringen till att icke blott industri
arbetarna i städerna, utan även småbrukare, särskilt i den traditionellt radikala 
södern, rösta på socialister eller kommunister, ehuru de senare svårligen kunna 
antas vara principiella kollektivister. I vad mån denna uppfattning är riktig, 
ar, utan den mest intima kännedom om fransk lokalpolitik, omöjligt att av
göra; på borgerligt radikalt håll, dit de nämnda iakttagarna höra, är man 
kanske alltför villig att acceptera den. Att i Frankrike, liksom i andra länder, 
en socialistisk eller kommunistisk röst ej behöver betyda en bestämd program
matisk övertygelse, är klart —  detsamma gäller för övrigt likaväl om röst
ning på andra partier — men möjligt är att i Frankrike den utbredda dog
matiska radikalismen verkar till ytterlighetspartiernas förmån på ett sätt, som 
ej har motsvarighet på annat håll.

En överblick av de olika partiernas eller tendensernas styrka vid 1928 års 
val vinnes genom följande sammanfattning: av 9,351,000 röster avgåvos på

LÉON BLUM, 
socialistpartiets ledare.
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högern (bl. a. republikanska federationen! 2,160,000 röster, på centern (demo
kratiska alliansen, radikala vänstern etc.) 2,145,000, på radikalsocialisterna 
1,655,000, på socialisterna 1,698,000, och på kommunisterna 1,064,000 röster; 
övriga röster tillföllo socialistrepublikaner och andra smärre grupper.1

N Å G R A  H U V U D P U N K T E R  1 F R A N S K  
F Ö R F A T T N I N G S P O L I T I K .

Frankrike, som under nära ett sekel efter den stora revolutionen varit den 
politiska orons och de många revolutionernas land, bar under den tredje 
republiken småningom kommit att framstå som ett mönster av författnings- 
politisk stabilitet. Författning och författningspraxis ha i huvudsakliga punkter 
förblivit oförändrade; knappast i något annat europeiskt land möta så få 
nydaningar på statslivets område under de senaste femtio åren. En samman
fattande karakteristik av de politiska institutionerna kan se den här behand
lade perioden som en enhet.

Den franske presidenten bekläder den sekundära plats i statslivet, som 
den fullt utbildade parlamentarismen anvisar åt statschefen. Men det är 
angeläget alt fasthålla, att hans roll långtifrån är uteslutande dekorativ; hans 
auktoritet och hans möjlighet att öva inflytande är sannolikt större än de 
flesta parlamentariska monarkers. Presidenterna ha visserligen i regel varit 
politiker av andra rangen, men de ha med enstaka undantag varit personer 
med stor erfarenhet och erkänd kompetens; Grévy, Casimir-Périer, Poincaré 
och Millerand hörde till nationens ledande statsmän, då de mottogo presiden
turen. Under långa tider har det oklara partipolitiska läget inom represen
tationen givit presidenten en betydande valfrihet vid utnämning av konselj
president; under tiden 1929— 1931, för att nämna ett exempel, anses Dou- 
mergues initiativ vid regeringsbildningen gång efter annan ha varit avgörande. 
Presidenten är i princip tvungen att böja sig för regeringens vilja, men hans 
faktiska, diskret utövade inflytande kan vara stort. Särskilt från Grévys och 
Poincarés presidenturer finnas övertygande vittnesbörd om statschefens för
måga att även i frågor av stor vikt påverka ministären; det har betygats, att 
jämväl Loubet och Falliéres, som i allmänhet betraktades som rena dekora- 
tionsfigurer, inom regeringskretsen visste att göra sin mening gällande, främst 
kanske i utrikespolitiska frågor. Givet är likväl, att presidenten icke ansetts 
äga rätt att föra en personlig politik i mera egentlig mening, han har ej utåt

1 Vid 1932 års val blevo motsvarande röstsiffror: 2,162,000; 2,225.000; 1,805,000; 
1,931,000; 794,000. Radikalsocialisterna fingo 160 och socialisterna 132; dessa partiers vinster 
vunnos på högerns och centerns bekostnad.
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fått uppträda som partiman eller identifiera sig med en viss regering. De fyra 
presidentkriserna (Mac Mahon 1879, Grévy 1887, Casimir-Périer 1894 och 
Millerand 1924) äro konkreta bevis på statschefens ömtåliga och osäkra 
ställning. De planer på en stärkning av presidentmakten efter amerikanskt 
eller tyskt mönster, som resas inom vissa konservativa kretsar, synas för 
närvarande sakna all aktualitet.

Den franska parlamentarismen får sin prägel av parlamentspartiernas 
(gruppernas) stora antal, deras i allmänhet svaga sammanhållning och ringa 
konstans och parlamentarikernas självständighet gentemot såväl regeringar 
som politiska organisationer. Då varje regering måste konfirmeras i sin 
ställning genom ett förtroendevotum i deputeradekammaren, blir det nödvän
digt att skapa en gemensam plattform för samarbete mellan ett så stort antal 
grupper, att majoritet är säkrad. I de flesta fall är endast en kombination 
på kort sikt möjlig; man får nöja sig med enighet i några för dagen aktuella 
frågor och undanskjuta alla problem, som kunna leda till konflikter mellan 
de samverkande grupperna. Typiskt är, att det i regel talas om en ”kombina
tion” , icke om en ”koalition” ; det senare ordet brukas om mera intima och 
permanenta förbindelser än de i fransk politik vanliga. En nybildad ministär 
kan räkna på en viss allmän välvilja inom representationen; ett antal politiker 
äro benägna att av princip rösta för förtroendevotum i avvaktan på regerings
handlingar, som kunna tjäna som underlag för ett mera bestämt domslut. 
Snart uppstå likväl svårigheter; regeringskombinationen försvagas på grund 
av den friktion, som uppstår vid ett längre samarbete mellan i grunden stridiga 
riktningar, nya frågor, som icke voro upptagna i regeringsprogrammet, träda 
i förgrunden, de utanför ministären stående grupperna skärpa sin opposition 
och söka samtidigt genom närmande till vissa regeringsgrupper skapa förut
sättningar för en ny ministeriell kombination, även medlemmar av i ministären 
representerade grupper vägra sitt stöd. Så uppstår det för fransk politik 
utmärkande successiva försvagandet av regeringsmajoriteten, till dess akut 
kris inträder; ett misstroendevotum eller ett väsentligt nederlag i en sakfråga 
framtvingar regeringens avgång och bildandet av en ny kombination. 1 allmän
het är det en tämligen obetydlig förändring i den parlamentariska situationen, 
som orsakar krisen, och den nya ministeriella kombinationen skiljer sig icke 
alltför starkt från den gamla. Regeringen blir sålunda ett utomordentligt 
smidigt instrument för parlamentsmajoritetens maktutövning, dess samman
sättning anger den för tillfället dominerande linjen i fransk politik.

En konsekvens av dessa förhållanden är regeringarnas snabba växling. 
Under tiden 1871— 1931 hade Frankrike 86 regeringar; det bör dock påpekas, 
att i tretton fall regeringsskiftet icke innebar ombyte av regeringschef. En 
ministärs medellivslängd har sålunda varit omkring åtta månader; i England 
var den under perioden 1874— 1931 3^2 å 4 år. De mest stabila regeringarna
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(Waldeck-Rousseau, Combes, Clemenceau, Poincaré) ha suttil 2— 3 år;  åt
skilliga ministärer ha fallit efter några få veckor eller till och med dagar.

i)e talrika regeringsskiftena innebära likväl, såsom av det redan sagda 
framgår, icke hrist på stabilitet i djupare mening. Dels är det antal personer, 
som växlar på taburetterna, mycket begränsat, dels medför ett regeringsskifte 
endast i rena undantagsfall en omläggning av den politiska kursen. De 50 
100 politiker, som komma i fråga till ministerposter —  de ministrabla — 
utgöra en regerande elit, inom vilken politisk och administrativ erfarenhet är 
rikt företrädd. En regerings genomsnittliga livslängd är kort, men de enskilda 
politikernas ministerperioder äro ofta betydande. Briand har bildat regering 
elva gånger, Dupuy, Ribot och Poincaré fem, Freycinet fyra gånger; Briand 
har varit medlem av 25 regeringar, Freycinet, Leygues, Poincaré, Doumergue 
och Steeg, för att endast nämna några exempel, av 10— 15 ministärer. Än 
viktigare är, att ombyte av regering i regel innebär blott en justering av den 
ministeriella kombinationen. Nästan regelmässigt inträda flera avgående 
ministrar — icke sällan flertalet —— i den nya regeringen; den nye konselj
presidenten har i bortåt halva antalet fall varit medlem av den ministär, 
som föregått hans egen. Grévys "hoplappningssystem ’ har blivit det normala 
i fransk parlamentarism. Vissa poster ha under långa tider, trots ministärernas 
växling, beklätts av samma person; så var Delcassé utrikesminister 1898— 
1905 i fem olika ministärer och Briand uppbar —  med undantag för ett 
avbrott pä några dagar — samma portfölj 1925— 1932 i 13 regeringar. 
Bland de ytterst fä regeringsskiften under senare tid, som varit uttryck för 
en politisk nyorientering, märkes främst Poincarés ersättande med Herriot 
efter 1924 års val.

Bakom den yttre oron, de ständiga kriserna, finnes sålunda en stark kon
tinuitet i fransk politik. De franska ministrarnas växling”, skriver en engelsk 
författare, "är snarare ett tecken på stabil politik än på ombytlighet, såsom 
fallet skulle vara i engelsk politik . . . Det är här ej fråga om någon meningslös 
svängning av pendeln från extrem konservatism till extrem radikalism . . . 
Ett land, som förefaller som ett anarkiens paradis, då man läser om dess 
skiftande ministärer, företer vid närmare undersökning en överraskande grad 
av stabilitet.” Siegfried uttrycker samma sak med än större skärpa: "Då 
utlänningen talar om brist på sammanhang, beror det på att han ej förstått 
spelets finess . . . I Frankrike gör man om regeringen varje gång tyngdpunkten 
förskjutes, hur obetydlig denna förskjutning än är; i England fortlever 
samma kabinett i ett ändrat jämviktsläge: vi åvägabringa öppet och med ett 
sken av katastrof den obetydliga förändring, som på andra sidan kanalen 
diskret kommer till stånd inom regeringen utan att denna till det yttre om
danas . .  . Vad som hör jämföras med den engelska regeringen är icke en
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regering, men väl en serie av sammanhörande regeringar, och i så fall blir 
rytmen i vårt politiska liv nästan normal.’

Med systemet följer emellertid, såsom ofta påpekats, en utomordentlig frik
tion i förhållandet mellan regering och representation, en friktion, som för
svårar uppnåendet av positiva resultat. Allmänna diskussioner kring regerings
politiken, förhandlingar, som förbereda regeringskriserna och bildandet av 
nya kombinationer, försök att kompromissa mellan gruppernas divergerande 
meningar, intriger i personfrågor, allt detta upptar i Frankrike mera av 
parlamentarikernas tid än i demokratier, där förhållandet mellan regering 
och parlament är mera stabilt eller kravet på överensstämmelse mellan dessa 
båda statsorgan icke drivits till samma ytterlighet. ”De deputerade leva”, 
skriver Poincaré i en tidskriftsartikel, ”nio eller tio månader av tolv i en 
trätgirig intimitet med regeringen och den centrala förvaltningen; och i detta 
oupplösliga äktenskap mellan exekutiv och legislatur har man hlott sommar
feriernas korta vilotid för att lugna de stridiga sinnena. De båda parterna 
stå sålunda i en orolig och enerverande beredskapsställning, och regeringen, 
som ständigt känner sin existens hotad, avstår från varje arbete på lång sikt 
och utmyntar i försök att vinna framgångar för dagen de stora planer, som 
den kunnat uppgöra.” För att trygga sin fortsatta existens måste regeringarna 
acceptera även betydande ändringar i framställda förslag; inom utskotten, 
som enligt Poincaré uppträda ”som styrande kommittéer och ibland som ett 
slags motregeringar” , utformas ofta en andra kompromiss, som träder i stället 
för den första kompromiss, som regeringsförslaget innebär.

I vissa avseenden är likväl, såsom i inledningens redogörelse för författ
ningen påpekats, den franska regeringens makt mycket stor. Den vidsträckta 
förordningsrätten och ledningen av förvaltningen lämnar en vid ram för 
självständiga avgöranden. Och i kritiska situationer, då maktkoncentration 
varit nödvändig eller majoriteten varit samlad om ett stort och enhetligt 
arbetsprogram, har den franska parlamentarismen visat sig förmögen att skapa 
en stark regering, med auktoritet inför landet och representationen.

Det har redan betonats, att de enskilda parlamentarikernas självständighet 
är ett utmärkande drag hos den franska representationen. Detta gäller natur
ligtvis icke de representanter, som äro anslutna till fast organiserade partier, 
framför allt icke, om man ser till det nuvarande läget, socialistiska och kom
munistiska politiker. Men flertalet senatorer och deputerade stå utan tvivel 
mera obundna till såväl regering som parti än vad fallet är i flertalet andra 
demokratier; endast medlemmar av den amerikanska kongressen torde intaga 
en liknande ställning. En av de väsentliga orsakerna härtill är att upplösnings- 
institutet faktiskt saknas; den valde riskerar icke att före den ordinarie 
mandatperiodens utgång tvingas att underkasta sig ett omval. Han känner 
sig mera som folkrepresentant än som partiman; det är till valmännen inom
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den egna valkretsen han i första rummet tar hänsyn; inom den vida ram 
för självständigt handlande, som återstår, blir den personliga åsikten och 
det personliga intresset bestämmande.

I representanternas och gruppernas självständighet mot regeringen finnes 
ett inslag av principiell individualism, av ovilja mot varje stark auktoritet. 
I intet annat parlament resas på så svaga grunder anklagelser för diktatur
tendenser; själva förhållandet, att en regering eller en enskild politiker när
mar sig en verkligt ledande ställning, inger oro och opposition. De historiska 
erfarenheterna från författningsstriderna 1789— 1870 synas här, som på andra 
punkter, ha på ett avgörande sätt präglat den politiska mentaliteten. Den 
franska demokratien arbetar fortfarande, trots att dess seger äntligen synes 
tryggad, med ett komplex av skräekkänslor för en monarkisk restauration 
eller en plebiscitär diktatur.

Med den ställning, den franska folkrepresentanten har, följer en särskild 
risk för hänsynslöst tillvaratagande av privata intressen. Det talas också 
mycket om korruptionen i fransk politik. På denna punkt är det knappast 
möjligt att göra några jämförelser av verkligt värde. Det bör likväl konsta
teras, att kritiken av alla korruptionstendenser är utomordentligt påpasslig, 
och att det med all säkerhet endast är inom en liten krets av politiker, som 
korruption i mera egentlig mening förekommer. Statsvetenskapsmannen och 
politikern Benoist, som är monarkist och med ytterlig skärpa angriper den 
franska parlamentarismen, uttalar att endast ett fåtal politiker göra sig 
skyldiga till ohederlighet, och han karakteriserar de parlamentariska skanda
lerna som åskväder, som rensa atmosfären; överhuvud anser han saken ha 
för liten betydelse för att på allvar tagas upp i en diskussion om systemets 
företräden och nackdelar.

I de många kritiska framställningarna av fransk parlamentarism ingår 
alltid ett understrykande av favoritismens eller patronagesystemets betydelse. 
Därmed förstås förhållandet, att parlamentsledamöterna genom ministären öva 
inflytande på förvaltningen, särskilt i fråga om ämbetsposternas tillsättande. 
Det är gammal tradition, att politikerna på detta sätt framträda som lokal
intressenas förespråkare inför de högsta förvaltningsorganen; i viss mån är 
detta en konsekvens av den starka centralisationen, den administrativa mak
tens samlande hos ministerierna i Paris. Under den tredje republikens första 
tid var denna rekommendationsmetod av utomordentlig vikt; parlamentari
kerna företrädde då inför regeringen hemorternas republikanska grupper, 
under det att de högre ämbetsmännen i stor utsträckning voro monarkister 
eller imperialister och voro benägna att tillgodose dessa riktningars intressen. 
För regimen var det ett livsintresse att "republikanisera förvaltningen, och 
folkrepresentanternas underhandsupplysningar tillerkändes därför större värde
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än myndigheternas offici
ella yttranden. Inom de 
konservativa folkgrupper
na väckte systemet ett na
turligt missnöje; med all 
rätt påpekades, att i många 
fall den personliga kapaci
teten åsidosattes, och man 
förbisåg, eller låtsades 
förbise, att en republi
kansk regering icke gärna 
kunde utlämna förvalt
ningen åt republikens mot
ståndare. Under de stri
der, som följde på Drey- 
fusaffären, fick systemet 
sin mest extrema tilläm p
ning, i det att frim urar
logernas yttranden inhäm
tades vid avgörandet av 
m ilitära befordringsfrå
gor; de högre m ilitärerna, 
som notoriskt voro rno- 
narkister och klerikaler, 
antogos icke vilja rekom
mendera republikanska of
ficerare. Sedan striden om 
statsskicket förlorat sin 
skärpa, har patronage- 
systemet blivit av långt 
mindre betydelse. Genom 
en rad lagar ha regler för 
besättande av ämbetsman- 
naposter utformats och 
ämbetsmännens ställning 
skyddats. Det parlam en
tariska patronaget 5 torde 
vara mycket begränsat; endast ett fåtal underordnade poster — såsom en del 
oavlönade amanuenstjänster inom departementen — byta innehavare vid 
regeringsskifte.

F R I A  Y R K E N

ANST/
J O R D B R U K A R E  —

I N D U S T R I -
A N S T Ä L L D A

DE SOCIALA G RUPPERNA I DEPUTERADEKA M 
MAREN (1 ), OCH INOM  FOLKET (2) 1897. 

Efter Benoist, La crise de 1’État moderne.
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De franska valen ha fått sin särprägel av den relativt ringa förekomsten 
av fasta organisationer med utformade politiska program. De tävlande kandi
daterna uppträda i stor utsträckning som självständiga politiker med person
ligt formade deklarationer, icke som språkrör för ett politiskt parti. Valen 
bli uttryck för vissa allmänna tendenser inom väljarkåren, icke för en i egent
lig mening partipolitisk gruppering; först inom representationen försiggår, 
vad flertalet valda beträffar, uppdelningen i parlam entspartier, i grupper. 
Detta förhållande mellan tendenser" inom valmanskåren och grupper inom 
parlamentet är, fram håller Seignobos (”L’annee politique" 1928), ett av de 
mest egenartade dragen i fransk politik: "endast gruppen är en klart av
gränsad formation . . . officiellt erkänd, möjlig att använda i en statistisk 
tabell; men den är en formation på ytan, bräcklig och obeständig, skapad av 
deputerade med hänsyn till en tillfällig situation, dömd att upplösas då 
situationen förändras. Tendensen är en oklar företeelse, som icke kan givas 
en bestämd definition, en förvirrad blandning av idéer och känslor, utan 
officiellt namn, omöjlig att fånga i statistiken. Men den är den enda djupa 
och varaktiga realiteten i det politiska livet inom massan av nationen." Denna 
karakteristik var, redan då den skrevs, i någon mån föråldrad; de stora riks
partierna spela en större roll än vad Seignobos’ ord ge vid handen. Men det 
är likväl en för förstående av fransk politik avgörande synpunkt, som här 
preciseras. Ett stort antal valmän känna sig ej höra samman med ett bestämt 
parti; deras röstning bestämmes i väsentlig grad av kandidaternas personliga 
bekännelser.

Det är, och har framför allt varit, en vanlig uppfattning, att de franska 
valen i mindre grad än valen i flertalet andra demokratiska stater giva uttryck 
åt en verklig opinion hland valmännen. Andra faktorer skulle, påstås det, 
vara bestämmande för valresultaten, framför allt det valtryck, som ämbets
männen förklaras utöva, och som alltid skulle användas i de härskande parla
mentsgruppernas tjänst. Parlamentsvalen skulle därför, såsom en svensk för
fattare uttalat, knappast bliva annat än en plebiscitär bekräftelse av det 
härskande kotteriets maktställning” . Parlamentsmajoriteten, som skildras så
som allsmäktig gentemot regering och förvaltning, skulle alltså genom dessa 
sina tjänare behärska även valmanskåren.

Att denna uppfattning, som utgår från mot regimen fientliga franska för
fattares uttalanden,1 i det väsentliga är oriktig, framgår genast vid en under
sökning av de enskilda valresultaten. Sant är, att de lokala förvaltningsämbets-

1 Det förtjänar påpekas, att överhuvud den icke-franska statsvetenskapen —  och 
kanske främst den tyska och den av denna starkt influerade svenska — ännu under senare 
år i alltför hög grad såsom fullgoda källor accepterat de stridsskrifter mot republiken, 
som levererats från monarkistiskt h å ll; resultatet har stundom blivit karikatyrer av 
franskt statsliv.
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männen, särskilt under tidigare skeden, då kampen mellan monarkister och 
republikaner var akut, i stort sett verkat för den sittande regeringens sak. Men 
deras verksamhet har icke varit av större betydelse; hur skulle det för övrigt 
kunna tänkas, att några hundra prefekter och underprefekter behärska valen 
i ett land, där den offentliga diskussionen är fri, där läskunnigheten är allmän, 
där de direkt eller indirekt folkvalda kommunala myndigheterna i praktiken 
äro oavsättliga och där omröstningen är hemlig? Det behövs knappast mer 
än en hänvisning till resultaten vid 1877 och 1889 års val; vid dessa val stodo 
regimens motståndare och anhängare mot varandra, 1877 hade de förra, 
1889 de senary, regeringens understöd, och ämbetsmännen arbetade mera 
energiskt än vid andra val i regeringens tjänst; valresultaten blevo, om man 
ser till röstsiffrorna, nästan exakt desamma. Under senare tider, då regimen 
icke längre svävat i fara, torde försök att på detta sätt dirigera valen endast 
ba förekommit i isolerade fall, ocb de ha varit utan betydelse för utveck
lingen i det bela. Så gott som varje val har medfört en radikalisering av 
kammaren, socialister och kommunister, som icke varit representerade i rege
ringen, ha vunnit stora välj arskaror. Vid en analys av valresultaten mera i 
detalj — som Siegfried företagit i fråga om vissa delar av landet — blir det 
än mera klart, att talet om ämbetsmännens påtryckning såsom utslagsgivande 
saknar all grund.

Under det att de författningspolitiska institutionerna och formerna för stats
livet överhuvud föga förändrats, har den politiska grupperingen inom folket 
undergått en betydelsefull omvandling.

Under republikens första årtionden gick den väsentliga skiljelinjen mellan 
monarkister och republikaner. Monarkisterna, som vid valen erövrade bortåt 
40 procent av rösterna, voro, såsom regimens principiella motståndare, ute
slutna från deltagande i statsstyrelsen. De växlande regeringarnas huvudsak
liga syfte var —  om också kortvariga försök att uppnå avspänning i förhål
landet till de konservativa gjordes —  det republikanska statsskickets befäs
tande; 1800-talets sista årtionden fyllas av den systematiska kampen mot 
regimens motståndare och strävandet att genomsyra nationen med de republi
kanska idéerna. Gång efter annan synes nederlaget nära; boulangismen och 
Dreyfusaffären beteckna farans kulminationspunkter. 1 början av 1900-talet 
skrida republikanerna till den avgörande aktionen: kampen mot kyrkan och 
de monarkistiska tendenserna inom officerskåren. Högeroppositionen försvagas 
efter hand, anslutningen till det rådande systemet blir alltmera allmän; de 
nya generationerna, som uppfostrats i republikanska skolor, äga ringa för
ståelse för den av traditioner bestämda antirepublikanska riktningen. Monar- 
kismen, förut en praktisk-politisk rörelse, söker sin tillflykt i litterär romantik; 
vid samma tid, då ordet monarkist faller ur bruk som politisk-parlamentarisk
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beteckning, blomstrar, under M aurras’ ledning, den neomonarkistiska rörelsen 
upp inom en krets av författare och studenter.

Redan före världskriget kan de konservativa folkgruppernas inordnande i 
det nya systemet sägas vara i huvudsak fullbordat. Genom världskriget och 
den franska segern befästes den nyvunna enheten; det nationella blocket vid 
1919 års val symboliserade den republikanska principens triumf. Men denna 
nationella samling berodde också på att den växande socialistiska rörelsen 
började framstå som en allvarlig fara för den borgerliga ordningen. Det blev 
uppenbart, att regimen icke längre hotades från höger, men däremot möjligen 
från vänster.

Detta förhållande har under den följande tiden accentuerats. Under det att 
vid 1928 och 1932 års val knappast någon aktiv monarkist valdes, samlade de 
socialistiska och kommunistiska partierna —  av vilka det förra icke bestämt 
avvisar, det senare bestämt accepterar, revolutions- och diktaturprinciperna — 
bortåt 30 procent av valmännen. Det borgerliga samhällets fiender till 
vänster närma sig alltså den röststyrka, som högerrevolutionärerna uppnådde 
för fyrtio år sedan. Ställningen har därmed i grund förändrats; skiljelinjen 
mellan borgerliga och socialister framträder starkare än gränsen mellan höger 
och vänster. Det är nu den yttersta vänstern, som, trots att den företräder 
över en fjärdedel av landets väljare, står utanför regeringsbildning och 
regeringsansvar.

Bland de få arbeten, i vilka försök gjorts att ideologiskt motivera den 
speciella form av demokrati, som utbildats i Frankrike, är utan tvivel Alains 
” Éléments d une doctrine radicale” (1925) det mest betydande. Alain (pseudo
nym för den kände filosofen Chartier) har i detta arbete samlat en rad tid
ningsartiklar och uppsatser av principiell politisk karaktär. Den misstro mot 
all auktoritet, det patos för frihet och jämlikhet, den individualism, som äro 
utmärkande för fransk radikalism och som tryckt sin prägel på den parla
mentariska utvecklingen under republiken, har i Alain fått en skarpsinnig och 
vältalig, om också extrem och paradoxälskande tolk. Alains arbete ger bättre 
inblick i den franska politikens egenart än många objektivt analytiska fram 
ställningar. Huvudpunkterna i Alains framställning skola därför avslutnings
vis återgivas.

Alain utgår från den fara för maktmissbruk, tyranni, undertryckande av 
individualiteten, som varje social organisation medför. De styrande, som 
alltid  utgöra ett fåtal, sträva, medvetet eller omedvetet, att utvidga sin makt, 
fram för allt genom att befästa och fullständiga sitt välde över de styrda, men. 
då tillfälle erbjudes, också genom att med fredliga eller krigiska medel slå 
under sig andra samhällen. Folket som social organism, som massa, kan av 
de styrande lätt förledas att godkänna deras anspråk och att medverka till
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krig och orättvisor. För att hålla expansionsdriften hos det vidunder, den 
Leviathan, som det moderna samhället sålunda utgör, inom rimliga gränser, 
är demokratien det enda medlet. Genom demokratien erhålla de styrda en 
möjlighet att i viss mån frigöra sig från det beroende av de styrande, som 
uppstår i och med samhällsbildningen. Demokratien karakteriseras därför 
som i grunden antisocial, den utgör ett serum mot den sociala driften, anden 
frigör sig från instinkten” . All demokrati syftar till att "hålla den naturligt 
givna samhälleliga gemenskapen, som vi kunna kalla den sociala organismen, 
i jämvikt genom ett slags kontrakt, som med orätt kallats samhällskontraktet, 
ty det riktar sig mot samhället” .

Genom den formella demokratiens införande är emellertid i och för sig 
föga vunnet. Det fordras, oavlåtlig uppmärksamhet, ständig ansträngning för 
att icke styrelsen i realiteten skall bli odemokratisk, för att de frihets- och 
jämlikhetsideal, som folkets massa eftersträvar, skola förverkligas. Folksuve
räniteten kan, liksom monarkens makt i den parlamentariska monarkien, bli 
ett tomt sken; ”folket regerar, men styr icke”. Det inflytande, som de för
mögnare folkklasserna och ämbetsmannavärlden, ”makterna enligt Alains 
beteckning, utövat, blir lätt dominerande. De styrande, ministrarna, förlora 
sin kontakt med folket och bli beroende av sin omgivning, överklassen och 
framför allt byråkratien; deras naturliga begär är att vidga sina befogen
heter, att undandraga sig kontroll, ”varje minister vill bli en Ludvig den 
fjortonde” .

Det centrala i demokratien är därför enligt Alain kontrollen, den folkliga 
kontrollen av de makthavande, i första hand utövad av representationen gent
emot regering och byråkrati. Demokratien betecknas som ”makten att avsätta 
kungar och specialister när som helst, om de ej sköta statens affärer i fle r
talets intresse” , den kräver ”en ständig kamp från de styrdas sida mot miss
bruk av makten". I den parlamentariska republiken är det förnämsta kontroll
medlet Interpellationen, som gör det möjligt att när som helst draga regerings
besluten inför de folkvaldas forum och alt fälla varje regering, som handlat i 
strid med parlamentsmajoritetens vilja. Kritiken mot den franska parlam en
tarismen beror till stor del på att parlamentet begagnar denna sin kontrollrätt 
och härigenom bekämpar ”makternas” inflytande; man är missnöjd ”just 
därför att parlam entarikerna göra sin plikt, d. v. s. i medborgarnas namn 
hålla de styrande i schack” . Det ideala vore en parlamentarisk opposition, som 
icke sökte störta regeringen, men genom ständig övervakning tvingade den 
att hålla folkets intressen för ögonen; för att utöva en sådan opposition borde 
man bilda ett särskilt ”parti de l opposition gouvernementale” .

I Alains skildring av den eviga striden mellan å ena sidan folkrepresen
tationen, å den andra byråkrati, finansintressen och aristokrater —  en strid, 
som främst gäller inflytandet över regeringen, på en gång den folkliga och
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den byråkratiska hierarkiens spets ■—- framskymtar tillika kontrasten mellan 
landsorten och Paris. Småstäderna och byarna, med sina enkla seder, sina 
oberoende borgare, hantverkare och bönder, beskrivas som den äkta folklig
betens hemvist -— här är känslan för frihet och jämlikhet mest utpräglad. 
I Paris, kapitalets och byråkratiens säte, finnes ej samma demokratiska anda, 
här är de reaktionära ”makternas” tryck starkast. ”Man kallar radikal, eller 
ännu hellre radikalsocialist, en deputerad, som kommer resande från sin bv 
för att ge parisarna en läxa.”

Anklagelserna mot parlam entarikerna för inkompetens och korruption äro, 
anser Alain, om också till en viss grad berättigade, utan betydelse för 
regimens bedömande. Den speciella kompetensen är företrädd i domstolarna 
och inom förvaltningen, den behövs icke i representationen. ” 1 själva verket 
är det kompetenserna’ som sköta statens affärer. Uet gäller att övervaka dem, 
och det är inte så svårt.” Korruption förekommer, men den skulle vara mera 
utbredd och svårare att beivra under en annan regim. ”När man observerar 
de ansträngningar, som ’makterna’ göra för att omge sina handlingar med 
den administrativa sekretessen, kan man göra sig en föreställning om vad som 
skulle hända under en kung eller en kejsare, utan att någon finge reda på det. 
Det som hos oss framstår som något oerhört och som fördömes av den 
offentliga meningen skulle under en sådan regim höra till ordningen för 
dagen, men det skulle ske i hemlighet.

Den faran hotar emellertid, att parlamentets misstro mot och vilja att 
kontrollera regeringen avtrubbas och att folkrepresentationen själv blir ett 
redskap för förvaltningen och de reaktionära intressena. Därför måste de folk
valda i sin tur övervakas av folket; genom sina valkommittéer och på annat 
sätt böra väljarna stå i kontakt med sina representanter, underrätta dem om 
folkets önskningar och framtvinga underkastelse under flertalets vilja. En 
sådan "ständig påverkan av de valda från de väljandes sida” utövades, betonar 
Alain, under Combes’ konseljpresidentur och denna förklaras därför utgöra 
ett mönster för en demokratisk regim; Combes kände sig blott som exekutor 
av folkmajoritetens vilja, han uppehöll intima förbindelser med de lokala 
partikommittéerna och uppmanade vid kritiska voteringar parlam entarikerna 
att "tänka på sina valkretsar” . För massan av det franska folket är, anser 
Alain, den kontrollsynpunkt, som han själv urgerar, den avgörande, och 
man får alltså icke vänta sig, att väljarna skola rösta med tanke på att 
skapa ett majoritetsparti och härigenom möjliggöra uppkomsten av en stark 
regering. ”Valmannen väljer icke en kung; han väljer en kontrollör, kapabel 
att utan svaghet ge uttryck åt massans önskningar, protester och kritik.” 

Alains misstro mot alla makthavare omfattar även valmännen själva. De 
plebiscitära tendenser, som fransmännen visat, inge honom oro. Folket måste 
varnas för benägenheten att låta sig behärskas av de styrande. Han form ulerar
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en appell mot all bristande jämlikhet, allt tyranni, allt slaveri . . . mot 
ministern, som vill missbruka sin vältalighet och sin övertalningsförmåga 
likaväl som mot väljaren, som är benägen att missbruka sin egen svaghet 
och frivilligt ge sig en härskare.”

Ställningstagandet till auktoritetsproblemet är enligt Alain —  och här 
kommer det extrema i hans uppfattning kanske klarast fram — i grunden 
bestämmande för den principiella ståndpunkten i utrikespolitiken, det är häri, 
som motsättningen mellan ”m ilitarism ” och ”pacifism” bottnar. ”Kriget är i 
och för sig något gott, säga de konservativa, ty det stärker makten och lyd
naden; det är därför, som varje konservativ ande älskar k r ig e t.. . Radikalen 
är mot kriget, ty han är väl medveten om att det befäster tyrannernas makt
ställning.” Det är alltså de diktaturtendenser, som följa med kriget, som 
enligt Alain motivera demokratiens fredsvilja.

Alains doktrin är icke ett auktoritativt uttryck för något partis ståndpunkt, 
men man kan icke tvivla på att den, bortsett från de retoriska överdrifterna, 
representerar en vidsträckt opinion. Den borgerliga radikalism, som uppburit 
republikens kamp mot den konservativa byråkratien och officerskåren, mot 
kyrkan och den monarkistiska aristokratien, med ett ord mot ”makterna” , har 
skarpt och expressivt motiverats. Det defensiva, ”konservativa” draget i denna 
radikalism understrykes; det har gällt att skydda sig mot demokratiens fiender 
och som en presumtiv fiende har man betraktat varje makthavande. Vad 
Alain skildrar är en osäker demokrati, som svävar i ständig fruktan för för
räderi från sina förtroendemäns sida, för en reaktionär revolution —  och 
tillika en socialt konservativ demokrati, som med misstro ser på varje utsträck
ning av statens makt. Såsom uttryck för en härskande uppfattning är Alains 
doktrin redan i viss mån föråldrad; den kan icke tjäna som ideologiskt stöd 
för en stark och självmedveten social reformatorisk demokrati.



E N G L A N D .

S T A T S S K I C K E T S  O C H  P A R T I V Ä S E N D E T S  

U T V E C K L I N G .

Enligt engelsk statsrätt, sådan den utformats i några få speciella frågor 
berörande författningstexter och i officiella aktstycken, framför allt domstols- 
utslag, är det engelska statsskicket sedan århundraden en konstitutionell 
monarki med tre högsta statsorgan, monarken, överhuset eller lordernas hus 
och underhuset. Den ärftliga och oansvarige monarken handhar utrikespoli
tiken, utnämner ämbetsmän och äger överhuvud den verkställande makten; han 
sammankallar och upplöser parlamentet och delar med detta beslutanderätten 
i lagstiftnings- och finansfrågor. Han har vid sin sida en församling med råd
givande befogenhet, Privy Council. Av de båda kamrarna består den ena, 
överhuset, till största delen av personer, vilka genom arv erhållit lordvärdig
heten; monarken äger obegränsad rätt att utnämna nya lorder, vilkas värdighet 
är ärftlig. Underhuset åter väljes genom direkta val, med få undantag genom 
majoritetsval i enmansvalkretsar.

1 början av 1800-talet kan den sekellånga utveckling anses fullbordad, var
igenom denna regim, till sin formellt rättsliga karaktär byggande på makt
delningens princip, omvandlats till parlamentarisk. Monarkens befogenheter 
utövades i realiteten av cheferna för administrationen och innehavarna av 
andra höga ämbetsposter, m inistrarna; de främsta av dessa, vid denna tid i 
regel omkring femton till antalet, bildade ett kabinett, en regering, som 
fattade det faktiska avgörandet i viktigare frågor och som sammanträdde obe
roende av monarken, under ordförandeskap av regeringschefen, prem iär
ministern. Kabinettet var en helt inofficiell institution; det officiella rådet, 
Privy Council, hade icke längre praktisk betydelse. M inistrarna voro solida
riskt ansvariga inför representationen samt utsågos bland parlamentets med
lemmar, och, när så var möjligt, inom det parti eller den koalition av partier, 
som ägde majoritet i underhuset; en till minister utnämnd parlamentsledam ot 
miste sitt mandat och måste underkasta sig nyval. Faktiskt överläts uppdraget 
att hilda regering åt en person, den blivande premiärministern, som sedan, 
under hänsynstagande till det partipolitiska läget i parlamentet, i viss mån
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också till monarkens önskningar, valde sina kolleger. En ministär, som blev 
föremål för misstroendevotum i underhuset eller besegrades i en fråga av 
större vikt, borde i princip träda tillbaka eller ock upplösa underhuset i hopp 
om att genom nyval kunna stärka sin ställning. Det sagda visar, att tyngd
punkten inom representationen låg hos den folkvalda kammaren, även om 
formellt båda kam rarna hade samma kompetens. Endast i undantagsfall reste 
överhuset motstånd mot av underhuset antagna förslag; alla finansförslag 
framfördes i underhuset och sedan 1860, då överhuset förkastat ett från under
huset kommande skatteförslag, framlades endast den utarbetade budgeten i 
sin helhet för överhuset.

Det engelska statsskickets omvandling hade försiggått så långsamt och omärk
ligt, att man såväl i som utom England blev fullt medveten om den skedda 
förändringen först långt efter dess fullbordan. Redan under 1700-talet hade 
visserligen ett slags parlam entarism  existerat, men monarkens möjligheter till 
självständig maktutövning både vid val av regering och gentemot regeringen 
hade varit betydande; först småningom blev legislaturens hegemoni obe
stridd. Då Bagehot 1867 sökte skildra det engelska statsskicket, sådant det i 
verkligheten gestaltade sig, tedde sig hans framställning för många såsom 
överraskande och originell. Bagehot framhävde med ytterlig skärpa kabinettets 
centrala ställning; han betecknade det som ett ”råd, som välj es av legisla- 
turen, bland personer som den känner och litar på, för att styra landet” . 
Monarkens ställning vore väsentligen dekorativ, de kvarstående reella befogen
heterna voro ” rätten att rådfrågas, rätten att uppmuntra, rätten att varna” . 
Det tvåpartisystem, som rådde i England, hade till följd, att i regel en person 
vore given som premiärminister och att det av denne bildade kabinettet kunde 
stödja sig på en lojal underhusmajoritet.

Ett försök att i korthet fixera läget under ett system som det engelska, som 
utformats genom praxis och i själva verket oavbrutet förändras, innefattar en 
särskild risk för överdrivna generaliseringar. Det har ofta påpekats, att den 
klassiska parlam entariska teorien, sådan den framträder hos Bagehot och andra, 
icke undgått denna risk. Sålunda har man, såsom under senare år publicerade 
aktstycken visa, varit benägen att underskatta monarkens inflytande. Drottning 
Victoria, under vars regeringstid (1837—-1901) den moderna parlam entaris
men helt slog igenom, hävdade sin mening både vid kabinettsbildningen och 
gentemot kabinettet. I regel var visserligen läget inom representationen sådant, 
att en person var given som premiärminister, men i några fall ägde monarken 
valfrihet, åtminstone mellan flera ledande statsmän inom samma parti. Drott
ningen fram ställde vid ministerlistornas uppgörande förslag och anmärkningar, 
som icke sällan blevo utslagsgivande. Vid ärendenas handläggning, särskilt 
i utrikespolitik och utnämningsfrågor, gjorde sig drottningens inflytande, 
genom till prem iärm inistern ställda erinringar, likaledes gällande, och i kon-

15. —• Vår egen tid s  historia. I.
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flikter mellan partier och politiker var hennes medling av betydelse. Drott
ningen själv hade stark känsla av självständig makt; i ett brev klagar hon 
över, att Gladstone söker uppträda som ”en Bismarck’’ och förklarar sig icke 
v ilja vara ”en kejsar Vilhelm, som gör allting, som han befaller . Men dessa 
omständigheter kunna icke undanskymma det väsentliga faktum, att monarken 
vid val av ministär var bunden av partiställningen i underhuset, och att hon 
i förhållande till en regering, som bestämt vidhöll sin ståndpunkt, var tvungen 
att giva vika.

Mera vilseledande är den schematiserade bild av engelskt partiväsen, som 
vanligen möter i den äldre doktrinen. Engelsk politik beskrives som en pend
ling mellan de två stora partierna, konservativa och liberala —  arvtagare till 
1700-talets tories och whigs — vilka omväxlande vinna majoritet inom val- 
manskår och underhus och bilda underlag för regeringsbildningen. Sant är, 
att de nämnda partierna under hela 1800-talet varit de ojämförligt starkaste 
och att de med en viss regelbundenhet avlöst varandra vid makten. Under
huset har kunnat uppdelas i regeringens anhängare och oppositionen; den 
senare har letts av en ”skuggregering”, som ständigt varit beredd att överta 
statsstyrelsen. Men jämte de stora partierna ha, oftast genom utbrytningar 
ur dessa, gång efter annan mera tillfälliga gruppbildningar fram trätt, och 
dessa ha icke sällan utgjort tungan på vågen. Det fast uppbyggda tvåparti
system, som påståtts vara karakteristiskt för England, har endast under vissa 
perioder varit en verklighet, och regeringen har i många fall icke kunnat 
stödja sig på ett enhetligt majoritetsparti. Peeliternas utbrytning ur höger
partiet 1846, adullamiternas ur det liberala partiet 1866, förändrade, för att 
endast nämna två exempel, helt den partipolitiska situationen. Av de rege
ringar, som sutto under tiden 1830— 1867, voro mer än hälften minoritets
regeringar —  som dock endast fungerade under kort tid —  eller koalitions- 
ministärer. Det liberala partiet var med undantag för åren 1841— 1846 det 
starkaste i underhuset under hela perioden 1830— 1874, men inre slitningar 
inom partiet och andra förhållanden möjliggjorde upprepade gånger bildandet 
av konservativa minoritetsregeringar.

Trots dessa reservationer bör det understrykas, att England under 1800-talet 
i regel styrdes av en regering, som representerade en av ett enda parti bildad 
underhusmajoritet. En sådan regering var visserligen beroende av sitt parti, men 
den var sammansatt av partiets ledande män och kunde sålunda utöva en stark 
ledning. Härtill medverkade också, att den genom hot att avgå eller upplösa 
underhuset kunde tvinga fronderande grupper inom partiet, som icke voro 
benägna att låta motpartiet överta makten, att böja sig. Enligt lag var p a rla 
mentets legislaturperiod sju år, men i praxis skedde alltid upplösning efter 
kortare tid, och upplösningshotet hade, delvis beroende på de väldiga utgifter
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för den enskilde representanten, som ett val medförde, stor betydelse. Rege
ringens ledning av underhusets arbete, utövad genom en minister, i allmänhet 
premiärministern, såsom ” ledare av underhuset”, var obestridd, och blev, a llt
eftersom representationens arbetsbörda växte, mera fullständig. I finansfrågor 
framfördes, enligt fast praxis, initiativ blott från regeringen. I det stora fler
talet ärenden förekom ingen som helst utskottsbehandling —  de s. k. ”hela 
husutskotten” inneburo blott en friare form för diskussionen — ett förhållande, 
som bidrog att giva regeringen en dominerande ställning.

Den engelska parlamentarismen var icke kombinerad med ett demokratiskt 
valsystem. Före 1832 hade rösträtten vid val av underhusledamöter varit be
gränsad till 4 å 5 procent av landets myndiga män och valet hade i flertalet 
valkretsar varit av rent fiktiv karaktär; massor av obetydliga byar med ett 
fåtal invånare (rotten boroughs) ägde på grund av ålderdomliga privilegier 
rätt att utse representanter, under det att dylik rätt icke tillkom folkrika städer, 
och ett fåtal rika jordägare disponerade i realiteten fritt över hundratals 
parlamentsmandat. Missnöjet hos de från inflytande på representationens sam
mansättning utestängda folkgrupperna framtvingade successiva reformer. 
Genom 1832 års reform fördubblades antalet röstberättigade och valkrets
indelningen reviderades; härigenom fick den klass av industriella företagare 
och affärsmän, som snabbt tillväxt under Napoleonskrigen, sina politiska am
bitioner tillfredsställda. År 1867 genomfördes en ny parlam entsreform  av 
liknande karaktär; liksom tidigare reglerades rösträtten genom ett invecklat 
system av kvalifikationsgrunder. Efter denna reform, som särskilt gynnade 
den mera välsituerade arbetarbefolkningen i städerna, ägde bortåt tredjedelen 
av de vuxna männen rösträtt. Men flertalet arbetare voro fortfarande utan 
valrätt och storstäderna voro starkt underrepresenterade. Antalet ledamöter i 
underhuset var 658.

Även efter 1867 års reform sutto nästan uteslutande representanter för 
aristokratien och den förmögna affärsvärlden i underhuset. Parlam entsleda
möterna hade intet arvode och de privata utgifterna för ett val beräknades till 
flera tiotusental kronor. Politiken betraktades som ett yrke, en angenäm och 
elegant sysselsättning för personer med tillräcklig arbetsfri inkomst. Unga 
adelsmän och söner till rika affärsmän ingingo vid några och tjugu års ålder 
i underhuset, i stället för i utrikesdepartementet eller gardeskavalleriet; med 
någon duglighet kunde de räkna på att inom ej alltför lång tid erhålla ett 
av de många ämbeten, som vid varje regeringsskifte bytte innehavare. De 
politiska striderna färgades ej av uttryck för en personligt känd social mot
sättning; de, som ansågo sig som de fattigare klassernas speciella protagonister, 
tillhörde samma exklusiva sociala krets som deras motståndare. ” Den fråga, 
som ställdes till väljarna”, skriver Bagehot, ”var vilken av två rika personer
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de skulle välja. Och båda dessa rika kandidater framfördes av stora partier 
vilkas uppfattning var de rikas uppfattning —  vilkas avsikter voro deras av
sikter. V äljarna valde blott rika män, som ämnade arbeta för rika organisa
tioners syften.”

Skiljelinjerna de politiska partierna emellan kunde under dessa förhållan
den icke vara synnerligen klara och utpräglade. I viss mån bestämdes parti
tillhörigheten av fam iljetraditioner; sedan gammalt var aristokratien delad 
i tories och whigs, och denna uppdelning gjorde sig gällande även sedan vid 
mitten av 1800-talet de konservativa och liberala partinamnen kommit i bruk. 
Att en politiker övergick från ett parti till ett annat var ej ovanligt, ej heller 
att en grupp inom ett parti samverkade med motpartiet i en viss fråga eller 
till och med definitivt bytte parti. Partierna hade inga fasta valorganisationer 
eller utformade program ; de strävade icke att realisera en allmän politisk 
åskådning utan togo ställning från fall till fall, allteftersom olika frågor, 
ofta genom agitation från utanför partierna stående organisationer —  exempel
vis rösträtts- och frihandelsfrågorna — gjordes aktuella. Därmed är dock icke 
sagt, att mera fasta och permanenta skiljaktigheter i avseende å den politiska 
tendensen skulle ha saknats. Det konservativa partiet var utan tvivel mera 
konservativt, det liberala mera reformvänligt. Högern hade sitt starkaste fäste 
hos aristokratien —  i överhuset var den konservativa majoriteten överväldi
gande —  godsägarna och de med statskyrkan lierade intressena, liberalerna 
hos affärsvärlden, ehuru efter hand dennas övre skikt fördes över till det kon
servativa partiet, och hos de frireligiösa. Såväl rösträttsutvidgningen som kravet 
på tu llarnas avskaffande propagerades framför allt från liberalt håll, även om 
1846 års frihandelsbeslut och 1867 års parlamentsreform tillkommo under 
konservativa regeringar.
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De högre folkklassernas predominans i statslivet motsvarade deras be
härskande ställning i samhällslivet överhuvud. Lokalförvaltningen på landet 
handhades av godsägare-aristokratien, i städerna voro, trots de mera demokra
tiska bestämmelserna om kommunalstyrelsen, de högre inkomsttagarnas in
flytande övervägande. Egendomsfördelningen var ytterligt ojämn; enligt offici
ella uppgifter från 1873 ägde 400 aristokrater en sjättedel av landets jord och 
1,288 borgerliga godsägare en fjärdedel; över 700,000 småbrukare ägde mindre 
än en halv procent av jorden. Den ojämförligt största delen av jordbruket 
sköttes av arrendatorer och jordbruksarbetare, som levde i starkt beroende av 
godsägarna, av vilka de förmögnare endast under kortare tider bodde på sina 
gods. Bland städernas arbetare, särskilt dé mera välsituerade ”skilled labou
rers” , hade redan tidigt fackföreningar bildats, men dessa tillerkändes först
1871 rättskapacitet; före 1875 var strejkrätten snävt begränsad, om också i 
princip erkänd. Den högre bildningen var endast tillgänglig för de förmögnare, 
en stor del av folket saknade även elementära kunskaper. År 1870 antogs en 
lag, som avsåg att göra den lägre undervisningen allm än; vid denna tid åt
njöto endast omkring halva antalet barn i skolåldern någon undervisning.

En särställning inom riket intog Irland , som före år 1800 haft ett eget, om 
också för befolkningens intressen föga representativt parlament, men enligt 
det nämnda år genomförda unionsbeslutet sände ett hundratal representanter 
till Londonparlamentet; administrationen leddes av en av den engelska rege
ringen utsedd lordlöjtnant. Massan av den irländska befolkningen stod natio
nellt, religiöst och socialt i motsatsförhållande till engelsmännen. En stor del 
av Irlands jord ägdes av engelska godsägare, vilkas förfäder belönats med 
förläningar vid landets erövring; många av jordägarna voro bosatta i England 
och läto godsen skötas av förvaltare. Den inhemska befolkningen, väsentligen 
småbrukare, arrendatorer och jordbruksarbetare, levde i ytterlig fattigdom. 
Irländarna voro katoliker, men intill år 1869 bibehölls ett anglikanskt stats
kyrkosystem. Missnöjet med det engelska väldet ledde till ständiga kriser, 
stundom kulminerande i upprorsförsök, och den engelska regeringen fann sig 
tvungen att föra en sträng undertryckningspolitik. Den irländska gruppen i 
underhuset var icke representativ för befolkningens flertal; före 1867 hade 
endast en bråkdel av de irländska jordbrukarna rösträtt, och den intill år
1872 praktiserade metoden med öppen omröstning vid valen gjorde det m öj
ligt för godsägarnas agenter att utöva ett bestämmande inflytande. Nordöstra 
Irland, Elster, som till stor del var befolkat av inflyttade engelska fam iljer 
och där industri och handel voro de ledande näringarna, var, i motsats till 
övriga delar av landet, genom sentimentala band fäst vid det engelska väldet.

Vid en jämförelse mellan engelskt och franskt statsliv vid denna tid frappe
ras man av den stora skillnaden, icke blott eller ens främst i statsskickets 
utveckling och utformning, utan i den politiska miljön. I England voro de
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sociala olikheterna, klyftorna mellan olika samhällsklasser, djupare än i 
Frankrike, men de politiska konflikterna hade icke samma tillspetsning. I 
Frankrike var politiken en idéstrid, i England ett av principer obundet hand
lande från fall till fall. Under det att de franska politikerna representerade 
skilda åskådningar, stodo de engelska, med sin respekt för det bestående och 
sin vaga reform vilja, alla på i huvudsak samma ideologiska grundval. I de 
otaliga engelska memoarerna och biografierna finner man sällan ett försök 
att utforma en politisk doktrin; gemensamheten i allmänna värdeföreställ
ningar är så självklar, att argumenteringen inskränkes till de mest konkreta 
och närliggande synpunkter. Engelsk politik hade — och har bibehållit —  ett 
drag av ”common sense” och idyllisk omedvetenhet, som kontrasterar mot 
fransk doktrinarism  och utopism.

Efter 1867 års reform och delvis till följd av denna inträdde förändringar 
i den politiska miljön, som, ehuru icke oförmedlade eller genomgripande, 
dock kunna anses inleda ett nytt skede i engelskt statsliv.

De stora partiernas ledare voro vid denna tid Benjamin Disraeli (sedan 
lord Beaconsfield) och W illiam Ewart Gladstone, vilkas namn blivit symboler 
för den engelska parlamentarismen i dess klassiska victorianska skede. Den 
korta period, under vilken dessa båda statsmän i spetsen för enhetliga partier 
växlade vid makten (1868— 1880), har utgjort den viktigaste grundvalen för 
den myt om Englands politiska system, som upptar dess ledande drag i för
enklad och skärpt, från verklighetens oundvikliga föroreningar befriad ge
staltning, och som så starkt påverkat både den folkliga föreställningen och 
den författningspolitiska doktrinen i utlandet. Ledarnas karaktär, som giva 
illusion av lättillgänglighet, ha bidragit till intresset för den tid, de represen
tera. Disraeli, som skrev älskvärt satiriska romaner om politik, som ännu efter 
femtio års parlam entariskt arbete bevarade ett drag av ungdomlig och elegant 
dilettantism, och vars imperialistiska strävanden mindre syntes burna av natio
nell känsla än av romantiska drömmar om erövringar och avlägsna länder, 
har personifierat den skeptiska och medvetna politikertyp, som med själv
ironi och i dolt främlingsskap utövar sitt yrke; hans judiska konstnärsfysio- 
nomi har verkat hemlighetsfull och raffinerad i den krets av engelska gods
herrar, som han charmerade och förbryllade. Gladstone, på en gång predikant 
och politiker, företrädde under sitt långa liv skiftande ståndpunkter, men han 
förfäktade dem alla med samma av tvivel aldrig grumlade patos. Hans tro 
på bibeln och förnuftet, de religiösa sanningarna och den mänskliga utveck
lingens storhet syntes orubblig. I honom är det snarare en tidsålder än en 
människotyp, som avspeglas. Det senare 1800-talets borgerligt humanistiska 
idealism, dess oanfrätta evolutionistiska tro träder oss till mötes i hans rena 
och fromma gestalt.
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Vid de val, som ägde rum året 
efter den andra parlamentsrefor- 
men, fingo liberalerna en stark och 
arbetsduglig majoritet, och Glad
stone blev premiärminister. Hans 
första regeringsperiod 1868—1874, 
är en av de mest resultatrika i 
modern engelsk historia. En rad 
reformer, av vilka flera i det före
gående nämnts —  införande av 
hemlig votering vid valen, avskaf
fande av statskyrkan på Irland, ut
vidgning av skolundervisningen, er
kännande av fackföreningarnas 
rättskapacitet — genomfördes i de
mokratisk och liberal anda. Vid 
1874 års val lyckades likväl Dis
raeli erövra majoriteten. Han hade 
på sitt program upptagit en stark 
utrikespolitik och intimare förbin

delse mellan de engelska kolonierna och moderlandet, men även socialpolitiska 
reformer till de kroppsarbetande klassernas förmån; hans syfte betecknades som 
”torydemokrati” . I början av sin regering genomdrev också Disraeli av industri
arbetarna krävda ändringar i 1871 års fackföreningslag. Högerministärens 
intresse koncentrerades likväl på utrikespolitiken, där en rad betydande fram 
gångar vunnos, kulminerande i det energiska uppträdandet på Berlinkongressen 
1878. Disraelis aggressiva politik kritiserades skarpt av Gladstone och andra 
liberala ledare. Motsättningen mellan konservativa och liberala framträder 
alltså, vilket tidigare knappast varit fallet, även på det utrikespolitiska om
rådet; under denna tid och de närmast följande årtiondena representerar 
högern en mera imperialistisk och aktiv, liberalerna en mera pacifistisk rik t
ning.

Med den väldiga ökning av valnranskåren, som 1867 års reform medförde 
uppstod behov av en effektivare organisation av partierna. Tidigare funnos 
i många valkretsar lokala partisammanslutningar, men någon central val
organisation existerade ej. Redan år 1867 slöto sig en del högerföreningar 
samman till en ”National union of conservative associations” , men denna 
omfattade till en början endast en ringa del av partiet och hade föga be
tydelse. Större framgång hade motsvarande tio år senare bildade liberala 
organisation. På initiativ av Chamberlain, som i Birmingham byggt upp en 
politisk maskin” av utomordentlig effektivitet, samlades representanter för

WILLIAM EW ART GLADSTONE.
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lokala föreningar år 1877 och sam- 
manslöto sig till en National fede
ration of liberal associations”. I 
denna ingingo efter hand flertalet 
lokalföreningar; inom federationen 
utsågs ett råd för handhavande av 
löpande ärenden och årsmöten av 
delegater för de anslutna förening
arna höllos. Federationen centrali
serade den liberala propagandan och 
anses väsentligen ha bidragit till den 
liberala segern vid 1880 års val.
Efter dessa val reorganiserades den 
konservativa unionen och fick seder
mera en med den liberala samman
slutningen jäm förlig ställning. Ge
nom bildandet av dess centrala orga
nisationer fingo valen, som tidigare 
löst upp sig i en serie lokala person
strider, karaktären av en nationell 
kraftmätning mellan två fast uppbyggda partier. Parlamentarikernas beroende 
av sitt parti blir mera markerat, de känna sig såsom representanter för en 
organisation, förpliktade att understödja dennas officiella ledning. De stora 
valorganisationerna sköta propagandan, rekommendera kandidater åt valkretsar
nas partiföreningar och göra programmatiska uttalanden om partiets politik. 
Partiledarna väljas dock fortfarande av vederbörande parlamentsgrupper och 
lyckas i förhållande till de utomparlamentariska sammanslutningarna bevara 
stor handlingsfrihet.

I partiernas ställningstagande till ekonomiska och sociala frågor kan en 
förskjutning konstateras. Laissez-faire-principen, som, systematiserad av filo
sofen Herbert Spencer, länge varit rådande, modifieras av den socialreforma
toriska riktning, som redan av den med Spencer samtidige J. Stuart Mill 
motiverats. De efter 1867 till stor del röstberättigade industriarbetarna kunde 
med större eftertryck än tidigare framföra sina krav. Disraelis tory-demokra- 
tism är ett bevis på att de nya strömningarna gjorde sig gällande inom höger
partiet. Sitt starkaste fäste fingo de dock i en inom det liberala partiet allt 
starkare fram trädande radikal fraktion, som leddes av den frireligiöse affärs
mannen Joseph Chamberlain, vid sidan av Gladstone partiets främste folk
talare. M otsatsförhållandet mellan denna fraktion och mera moderata grup
per, särskilt den aristokratiska ”whig”-gruppen, syntes redan vid denna tid 
hota det liberala partiet med sprängning.

BENJAM IN DISRAELI.
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Vissa tendenser till bildande av en självständig politisk arbetarrörelse för
märktes redan vid 1868 och 1874 års val, i det att enskilda fackföreningar 
och, vid det sistnämnda valet, den centrala fackföreningskongressen uppsatte 
ett fåtal oberoende kandidater. Dessa försök hade dock föga framgång och 
upprepades ej vid de följande valen. Arbetarmassorna syntes ännu omedvetna 
om sina politiska särintressen; härtill bidrog säkerligen den höjning av lev
nadsstandarden, som vid denna tid försiggick. Dock lyckades fackföreningar i 
några fall få sina förtroendemän valda med bistånd av något av de stora par
tierna —• nästan undantagslöst det liberala — , och ett antal kroppsarbetare, 
ännu 1885 likväl blott ett tiotal, fingo sålunda säte i underhuset. Även genom 
att vid valen förmå kandidaterna att, under löfte om understöd, lova att 
verka för bestämda reformkrav, kunde fackföreningarna mera direkt påverka 
det politiska arbetet. De krav, som från arbetarhåll framfördes, gällde huvud
sakligen socialpolitiska reformer. En socialistisk rörelse uppstod i England 
först på 1880-talet och vann till en början ringa anslutning bland arbetarna. 
Den doktrinärt socialistiska föreningen, ”Social democratic federation” , som 
bildades 1881, och den två år senare grundade socialistiskt orienterade dis
kussionsklubben Fabian society, leddes av intellektuella, såsom W illiam Mor
ris, Sidney Webb, och Bernard Shaw, och stodo till en början utanför val
politiken.

Den ständigt aktuella irländska frågan inträdde med 1870-talet i ett nytt 
läge. De av Gladstone genomförda reform erna dämpade icke den irländska 
befolkningens missnöje. En år 1873 stiftad organisation, Home-ruleföreningen 
upptog det redan förut vid några tillfällen resta kravet på självstyrelse 
(homerule) genom inrättande av ett parlament, som, med bibehål
lande av den engelska kronans överhöghet, skulle handlägga inre irländska 
frågor. 1871 blevo åtskilliga representanter för denna rörelse invalda i parla
mentet och förde här en energisk propaganda; vid några tillfällen sökte de 
genom obstruktion, i form av ändlösa anföranden och oupphörliga krav 
på votering, tvinga parlamentet att ägna den irländska frågan uppm ärk
samhet. Såsom den mest beslutsamme och hänsynslöse av de s. k. irländska 
nationalisterna framträdde Charles Stewart Parnell, en ung förmögen jord
ägare, som, ehuru protestant och ättling av en engelsk familj, med glödande 
iver omfattade Irlands sak. Parnell, som snabbt fick en ledande ställning både 
inom den nationalistiska parlamentsgruppen och på Irland (”Irlands okrönte 
konung” ), såg i den parlamentariska verksamheten uteslutande en möjlighet 
att förmå engelsmännen till eftergifter. Under 1870-talets sista år förvärra
des läget på Irland genom en jordbrukskris, många arrendatorer kunde icke 
betala sina arrenden, och jordägarna svarade med massvräkningar. Arrenda- 
torerna bildade då, på initiativ av Davitt, som en lång tid suttit i fängelse för
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ALLEGORI ÖVER DISR AELIS SEGER VID 1874 ÅRS VAL. 
”Joy, joy for ever! My task is done —
The gates are passed, and Heaven is won.”

(C itat ur Th. Moores ”Lalla Rookh”.) Träsnitt i Punch 1874.
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upproriska stämplingar, en för
ening, landligan, som ville fram 
tvinga sänkning av arrendeavgif
terna, lagstiftning om rätt att över
låta arrenden och andra reformer, 
som skulle givit arrendatorerna 
ungefär samma ställning som själv
ägande småbrukare. Ligan, som 
1879 valde Parnell till ordförande, 
finansierades till stor del genom 
bidrag från till Förenta staterna 
emigrerade irländare. Såväl home 
ruleorganisationen som landligan 
förklarade sig i princip för använd
ningen av endast lagliga påtryck
ningsmedel, men av enskilda och av 
revolutionära föreningar begingos 
våldsdåd, och i en del orter före- 
kommo organiserade oroligheter.

Vid de val, som ägde rum i början av år 1880, sedan Beaconsfield upp
löst parlamentet, var alltså den politiska situationen komplicerad och proble
matisk. Det relativt enhetliga konservativa partiet vädjade till väljarkåren att 
lämna regeringen, vars utrikespolitiska insatser framställdes såsom lysande, 
ett nytt mandat. I den liberala propagandan kunde flera linjer urskiljas. 
Gladstone, som redan år 1875 trätt tillbaka från den officiella ledarställningen, 
men vars agitationsfärd i Skottland (M idlothiankampanjen) blev det mest 
uppmärksammade inslaget i valstriden, kritiserade högerns Utrikespolitik så
som riskfylld och krigisk och uttalade sig för en ny betydande rösträtts- 
utvidgning. Den radikala gruppen, ledd av Chamberlain och sir Charles Dilke, 
krävde radikala socialistiska åtgärder, bl. a. jordexpropriation för ska
pande av egna hem åt arbetarna, avskaffande av statskyrkan och genom
gående kostnadsfri skolundervisning. W higgruppen förhöll sig kylig till alla 
radikala förslag. Dess främste man var partiets officielle ledare lord H arting
ton, en rik aristokrat (medlem av underhuset och titulärlord såsom äldste 
son till hertigen av Devonshire), vars indolens och betänksamhet voro be
kanta, men som genom klart, ehuru långtifrån snabbt omdöme, lugn rä tt
rådighet och ett drag av ädel värdighet blivit en av politikens mest respek
terade män. De irländska nationalisterna pläderade för home rule; deras krav 
avvisades enhälligt av alla ledande politiker såsom ett första steg hän emot 
Irlands lösgörande från imperiet.

CHARLES STEW ARD PARNELL.



STATSSKICKETS OCH PARTIVÄSENDETS UTVECKLING 237

SÄ CK PIPBLÅSAREN I M IDLOTHIAN.
Karikatyr i Punch över Gladstones valkampanj i Skottland 1880.
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Valet blev en seger för de liberala, som besatte 347 platser mot högerns 
240; ett sextiotal irländska nationalister framträdde som ett tredje parti. Om
kastningen av majoritetsställningen i huset motsvarades ej av någon stark 
förskjutning inom väljarkåren; den liberala röstövervikten var blott 200,000 
på omkring 2 millioner väljare. Som vanligt segrade liberalerna i Skottland 
och Wales, där de frikyrkliga intressena äro starkast, och i industriområdena 
i norra och västra England, högern i Ulster, London och södra England.

Tidigare hade det varit vanligt, att en regering, som besegrats vid ett val, 
avvaktat parlamentets sammanträde och ett formellt misstroendevotum, innan 
den trätt tillbaka. Beaconsfield beslöt emellertid att omedelbart begära avsked. 
Drottningen vände sig först till Hartington, den officielle liberale ledaren, men 
denne hänvisade till Gladstone, som sålunda, i april 1880, bildade sin andra 
regering.

L I B E R A L E R N A  V I D  M A K T E N  1 8 8 0  —  1 8 8  5.

Gladstones andra ministär blev ej så lyckosam som den första. Regerings
chefens energi och parlamentariska skicklighet var visserligen oförminskad, 
men hans förmåga alt överblicka ärendena och snabbt fatta beslut synes ej 
längre ha varit densamma som förut. Ministärens största svaghet var emeller
tid bristen på homogenitet. I grunden var det nya kabinettet, som Gladstones 
biograf Morley betonar, en koalitionsregering. Omkring hälften av de fjorton 
kabinettsmedlemmarna, med lord Hartington i spetsen, räknades till whiggrup- 
pen. Några ministrar, såsom Gladstone och den framstående debattören sir W il
liam Harcourt, intogo en medlande ställning. Längre till vänster stodo ”mode
rata radikaler” av den äldre skolan, såsom den gamle frihandelskämpen John 
Bright och ministern för Irland Forster. Av de egentliga radikalerna fick u r
sprungligen endast en, Chamberlain, plats i kabinettet; sir Charles Dilke, som på 
grund av sina tidigare uttalade republikanska sympatier motarbetades av drott
ningen, blev endast understatssekreterare, men upphöjdes efter omkring två år till 
kabinettsmedlem. Brytningen mellan de olika riktningarna inom regeringen 
ledde gång efter annan till besvärliga konflikter och en stor del av regerings
chefens verksamhet måste gå ut på att medla och utjämna. Betecknande är att 
vid flera tillfällen samtliga pärer, sex till antalet, jämte lord Hartington stodo 
på en ståndpunkt, alla underhusmedlemmar utom Hartington, på en annan. 
Radikalerna, som kunde påräkna starkt stöd i underhuset, sågo med missnöje, 
att de viktigaste posterna gåvos åt aristokratiska whigs och att dessas upp
fattning ofta blev den bestämmande; Chamberlain fortsatte sin folkliga agita
tion, stundom med tydlig kritik mot kamraterna i regeringen, och beredde 
härigenom Gladstone många bekymmer. För att komma till resultat tillgrep
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INTERIÖR FRÅN UND ER H U SET 1880.
I mitten på första bänken synes lord Hartington med korslagda ben, vit väst och vit hatt. 
T. h. om honom mr Childers och sir Vernon Harcourt. Därefter Gladstone och Bright.

T. v. om Hartington mr Goschen, ytterst t. h. mr W. E. Forster.

Gladstone, i långt större utsträckning än tidigare varit brukligt, metoden att 
anordna omröstning inom kabinettet och låta beslutet bestämmas härav. Öm 
icke prem iärm inisterns auktoritet överskyggat divergenserna, hade sannolikt 
redan efter kort tid regeringen splittrats; ’jag förstår inte, hur vi skola 
kunna fortsätta, om Gladstone går”, yttrade Chamberlain på ett tidigt stadium.

Regeringen hade under så gott som hela sin tillvaro att strida på två fronter, 
dels mot de konservativa, dels mot de irländska nationalisterna. Den konserva
tiva majoriteten i överhuset leddes efter Beaconsfields död (april 1881) av 
förutvarande utrikesministern lord Salisbury, en saklig och klokt beräknande 
statsman, vars ofta cyniska rättfram het framkallade mera respekt än entusi
asm; under hans moderata och skickliga ledning tillfogade lorderna rege
ringen flera kännbara nederlag. I underhuset syntes till en början högern, som 
leddes av sir Stafford Northcote, en betänksam och föga betydande, av ancien- 
nitetsskäl befordrad politiker, vara benägen att inskränka sin opposition till 
det enligt parlam entarisk konvention nödvändiga. Snart gjorde sig emellertid 
inom partiet en mera stridbar riktning gällande, närmast företrädd av några 
unga högt begåvade politiker, stundom kallade ”det fjärde partiet”, och rege
ringen utsattes för påpasslig och skarp kritik. Såsom ledare av angreppen 
fram trädde ” det fjärde partiets” sammanhållande kraft, lord Randolph
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Churchill, som hastigt blev högerns mest inflytelserike statsman. Churchill 
uppträdde som arvtagare till Beaconsfields tory-demokratiska doktriner, han 
uttalade sig bl. a. för utsträckning av rösträtten och upprättande av ett slags 
tullunion inom imperiet, ”fair trade”, men något klart program utformade 
han ej och hans förmåga att utnyttja tillfälliga konjunkturer och snabbt an
passa sitt uppträdande efter läget ådrog honom beskyllningar för hållnings- 
löshet och lycksökeri. Hans snabba framgång berodde främst på hans skicklig
het som folktalare och debattör; hans skämtsamma och samtidigt brutala 
polemik fängslade mer än de äldre statsmännens korrekta allvar. Inom den 
konservativa valorganisationen fick Churchill en ledande ställning och i 
Primroseleague skapade han ett effektivt instrument för propaganda i de breda 
lagren.

Irländarna stodo, såsom i redogörelsen för den irländska frågans behand
ling närmare belyses, så gott som oavlåtligt i opposition mot regeringen. 
Parnell blev, ehuru föga framstående som talare, ledare av den grupp, som 
flertalet irländska nationalister bildade. Han systematiserade den redan förut 
använda obstruktionstaktiken; ”vi skola hindra husets arbete”, förklarade han 
vid ett tillfälle, ”vi skola visa dem, att om de inte vilja ta upp de irländska 
frågorna, skola vi inte låta dem behandla sina ärenden” . Genom denna metod 
hölls den irländska frågan ständigt för parlamentets ögon. Parnell betonade, 
att nationalisterna skulle understödja vilket engelskt parti som helst, som 
vore villigt att tillmötesgå de irländska fordringarna, och beredde härigenom 
marken för det köpslående om de irländska rösterna, varigenom självstyrelse
frågan några år senare fick verklig aktualitet.

Striden mellan regering och opposition gällde till stor del frågor, som här 
ej kunna närmare beröras. En i och för sig obetydlig episod — frågan om en 
underhusmedlem, Bradlaugh, som förklarade sig vara fritänkare, skulle få 
avlägga ed — gav oppositionen anledning till angrepp och åstadkom 
splittring inom regeringspartiet. Likvideringen av Beaconsfields aggressiva 
utrikespolitik, särskilt i Afganistan och Sydafrika, väckte missnöje hos högern 
utan att helt tillfredsställa de starkt pacifistiska grupperna inom det liberala 
partiet. Överhuvud var regeringens utrikespolitik ur parlam entarisk synpunkt 
föga lyckad; den egyptiska expeditionen kritiserades av många liberaler, och 
underlåtenheten alt i tid undsätta general Gordon, som utsänts för att evakuera 
Sudan och sedermera stupade i Kartum, gav anledning till ett förslag om 
misstroendevotum, som endast med knapp majoritet avslogs (febr. 1885).

Ur inrikespolitisk synpunkt är det regeringens valreformer och dess politik 
i den irländska frågan, som äro av väsentligt intresse.

På det författningspolitiska området lyckades regeringen genomdriva åt
skilliga lagförslag; år 1881 beslöts en ”corrupt practices act”, som bestämde 
ett maximum av tillåtna valutgifter och stadgade stränga straff för mutning;
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”DET FJÄRDE PA R TIET.”
F. v. lord Randolph Churchill, mr Balfour (tillbakalutad), sir Henry W olff, mr Gorst.

det beräknades, att genom denna lag de privata valutgifterna nedbragtes till 
en tredjedel (1880 hade dessa utgifter stigit till omkring 45 millioner kronor). 
Av större vikt var den stora parlamentsreformen 1884— 1885.

I början av år 1884 framlade Gladstone det under 1880 års valkampanj 
utlovade förslaget till en utsträckning av rösträtten; detsamma innebar, att 
rösträtten på landet blev densamma som enligt 1867 års reform rösträtten i 
städerna, varjäm te vissa nya kategorier av röstberättigade tillkommo. I under
huset bifölls förslaget med stor majoritet, men överhuset vägrade god
kännande. Högern var visserligen ej i princip mot rösträttsutvidgningen, men 
krävde, att den kompletterades med en lag om ny uppdelning i valkretsar. 
Överhusets ställningstagande syntes ett ögonblick skola leda till en konstitu
tionell konflikt, då många liberaler av den radikala flygeln, bland dem Cham
berlain, voro benägna att utnyttja tillfället till ett angrepp på lordernas makt
ställning. Men Gladstone önskade komma till resultat utan författningsstrid 
och hans strävanden understöddes effektivt av drottningen, som, fruktande 
en reform  av överhuset eller en begränsning av dess makt, rådde tory-lorderna 
till eftergifter. Genom privata förhandlingar mellan partiledarna — en 
tidigare icke i samma omfattning praktiserad metod —  nåddes enighet; på 
hösten 1884 antogs "Representation of the people act ’ och kort därefter beslöts, 
enligt en redan före representationslagens antagande fastställd plan, en lag 
om mandatfördelningen. Det observerades, att vid behandlingen av rösträtts-

16. —  Våt egen tid s  historia. I.
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fråg an extremisterna inom båda par
tierna, såsom Churchill och Chamber- 
lain, intogo samma radikala stånd
punkt, under det att ledarna företrädde 
en mera konservativ uppfattning.

De nämnda reformerna bruka be
tecknas som innebärande den demo
kratiska principens seger i England. 
Detta är riktigt såtillvida som efter år 
1884 rösträtten är så utsträckt, att
möjlighet finnes för alla viktigare 
intressegrupper att göra sig gällande 
vid parlamentsvalen. Men om allmän 
rösträtt i vanlig mening kan fort
farande icke vara tal. Antalet röst
berättigade steg genom reformen 
från omkring tre till över fem och en
halv millioner; på Irland, där tidi
gare det stora flertalet jordbrukare 
saknat rösträtt, mer än tredubblades 

valmanskåren (från 230,000 till 740,000). Fortfarande saknade likväl mer
än en tredjedel av landets vuxna män valrätt. De fastställda begräns
ningarna drabbade väsentligen arbetarklassen såväl på landet som i stä
derna. H ärtill kom, att ett stort antal personer (300,000—500,000) uppfyllde 
rösträttskvalifikationerna i mer än en valkrets och sålunda i realiteten ägde 
två, eventuellt flera röster; flertalet av dessa ”dubbelröster” kommo utan 
tvivel högern till godo. Till förmån för de konservativa verkade också, att 
enligt 1885 års lag om valkretsindelningen landsbygden i det hela fortfarande 
var starkare representerad än städerna. —  Antalet ledamöter i underhuset 
ökades genom reformen till 670.

1 den irländska krisen lyckades regeringen icke åstadkomma någon av
spänning; det irländska problemet var tvärtom vid regeringens avgång mera 
brännande än förut under årtionden.

Redan under den första sessionen år 1880 framlade regeringen ett förslag, 
enligt vilket under vissa villkor ersättning skulle lämnas åt på grund av 
bristande betalning vräkta irländska arrendatorer. Förslaget antogs i under
huset, mot de konservativas och några liberalers röster. De irländska natio
nalisterna önskade mera långtgående reformer och understödde icke aktivt 
regeringen. I överhuset avslogs förslaget med överväldigande m ajoritet; nu, 
såsom vid flera senare tillfällen, motsatte sig de konservativa lorderna den 
irländska reformpolitiken. Följden blev att oroligheterna på Irland togo allt

RANDOLPH CHURCHILL.
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R A N D O LPH  CHURCHILL SOM ARVTAGARE TILL BEACONSFIELDS DOKTRINER.
Karikatyr i Punch 1886.

större proportioner; under vintern 1880— 1881 ägde många tusen vräkningar 
rum, landligan organiserade bojkott —  detta ord kom nu till användning i 
anledning av den mot en kapten Boycott anordnade förföljelsen —  mot jo rd
ägare, deras agenter och nytillträdande arrendatorer, ett stort antal mord 
och andra våldsdåd begingos. I denna situation beslöt regeringen att skrida 
till mera genomgripande lagstiftningsåtgärder, syftande dels till under
tryckande av laglösheten, dels till förbättring av arrendatorernas ställning. I 
början av år 1881 framlades ett förslag till tvångslag (coercion act), enligt 
vilken viktiga legala garantier upphävdes och myndigheterna gåvos befogenhet 
att arrestera och utan rättegång i fängelse kvarhålla misstänkta personer. 
Några månader senare väcktes ett komplementförslag (den s. k. jordlagen),



244 ENGLAND

som stadgade bl. a. om reglering av arrendesummorna genom en special
domstol och förbjöd uppsägning av arrendatorer, så länge arrendet betalades.

Dessa båda förslag antogos efter utomordentligt långa och hetsiga debatter. 
Under diskussionen om tvångslagen bedrevo nationalisterna systematisk 
obstruktion —• sammanlagt höllos omkring 15,000 anföranden —  och det 
blev slutligen nödvändigt för talmannen att egenmäktigt avsluta förhandling
arna; dessa erfarenheter ledde något senare till en ändring av underhusets 
arbetsordning, genom vilken det blev möjligt att besluta om en debatts 
tvångsvisa avslutande (closure). Den oerhörda förbittring bland irländarna, 
som tvångslagen framkallade, minskades icke genom jordlagens antagande, 
ty de eftergifter, som gjordes i denna, ansågos icke vara tillräckliga, och dom
stolarnas tillämpning av lagen stämplades som partisk till jordägarnas för
mån. Upphetsningen blev allt större, Parnells och andra nationalisters angrepp 
mot regeringen allt bittrare. I flera fall användes tvångslagen till ingripande 
mot irländska parlamentsledamöter. I oktober 1881 häktades Parnell, ehuru 
några förbindelser mellan honom och de brottsliga elementen icke kunde fast
ställas, jämte flera andra nationalistledare och ungefär samtidigt upplöstes 
landligan av regeringen. Från sitt fängelse i Kilmainham utfärdade Parnell 
ett manifest, vari arrendatorerna uppmanades att tills vidare underlåta att 
betala sina arrenden; mot detta öppna trotsande av lagen reagerade likväl de 
katolska prästerna och Parnells order blev icke åtlydd.

f detta läge åvägabragtes genom ombud förhandlingar mellan vissa med
lemmar av regeringen och de fångna irländska ledarna. Parnell förklarade 
sig beredd att begagna sitt inflytande till återställande av lugn och ordning 
på Irland om regeringen tillmötesginge vissa irländska fordringar; Gladstone 
framlade i april 1882 ett förslag, enligt vilket staten skulle betala en del av 
före 1881 förfallna arrenden i fall, där arrendatorerna visade sig oförmögna 
härtill, och frigav något senare Parnell och andra arresterade parlam ents
ledamöter. Det samförstånd, som sålunda kom till stånd mellan Gladstone och 
Parnell, ledde till skarpa angrepp från konservativt håll, där man med någon 
överdrift talade om ”Kilmainhamfördraget” och kritiserade regeringens efter
gifter. Ministern för Irland, Forster, motsatte sig Parnells frigivning och av
gick ur kabinettet.

Avspänningen blev emellertid icke långvarig. Några dagar efter frigivningen 
mördade en grupp irländska revolutionärer den nyutnämnde irländske mi
nistern, lord Cavendish, och understatssekreteraren Burke, i en park i Dublin 
(6 maj 1882). Man ville härigenom göra slut på samförståndspolitiken och 
detta syfte nåddes. Parnell beklagade visserligen uppriktigt mordet, men den 
upphetsning, som uppstod i England, gjorde för tillfället allt samarbete mel
lan regering och nationalistledarna omöjligt. Det i april fram lagda förslaget 
angående betalningen av förfallna arrenden genomfördes i modifierat skick,
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BILD FRÅN VRÄK NING ARNA PÅ IRLAND 1880.

men i det hela återgick man till tvångspolitiken. En ny långtgående speciallag 
för Irland, som möjliggjorde rättegång utan jury och gav polisen ytterligt 
vidsträckta befogenheter, antogs. Irland styrdes, som under många tidigare 
perioder, som ett nyss erövrat land. En ny samlingspunkt för de irländska 
strävandena, med självstyrelse som främsta programpunkt, skapades i 
National league. De irländska extremisterna fortsatte, finansierade från 
irländskt-amerikanskt håll, sina våldsdåd, kulminerande i en serie dynamit
attentat, bl. a. i underhuset. Under de närmaste åren förblev i stort sett 
situationen oförändrad, även om undertryckningspolitiken medförde någon 
minskning av brottsfrekvensen.

I augusti 1885 skulle den 1881 beslutade tvångslagen upphöra att gälla. 
Redan på våren 1885 upptog kabinettet den irländska frågan till syste
matisk och principiell behandling. De gångna årens svårigheter hade stärkt 
reformviljan hos många av kabinettets medlemmar. Gladstone liksom Cham
berlain och andra m inistrar med radikala tendenser visade sig benägna att 
ge Irland ett om också mycket begränsat mått av självstyrelse. Man tänkte 
sig upprättandet av en indirekt och under särskilt hänsynstagande till de för
mögnare klasserna vald representation för Irland, som skulle handhava en del 
ärenden, såsom uppfostrings- och fattigvårdsfrågor, utan att likväl Irlands 
ställning i det hela skulle förändras. Detta förslag övergavs emellertid, då det 
mötte motstånd av så gott som alla överhusrepresentanlerna i kabinettet. Över
huvud visade det sig svårt att komma till enighet, och motsättningen mellan



246 ENGLAND

tfu . U r i' Jbl\JUWn

■ ■ m i j f
ß äxnU d i t  

tn a t x - f lm w n a  SacK riä t SCxc.eC J ' _
f  7 r\

iaTVw

Aionnvrf /Ji£ ̂ Qu/rjJU."

ili t  ur&isU jz d J i t  (rfy i/j

i U  f r a l l a d .

yiwwij JntlctmcL

SITUATIONSBILDER FRÅN OROLIGHETERNA PÅ IR LAND 1881. 
Nederst t. h. en man som sjunger en visa om Parnell.



LIBERALERNA VID MAKTEN 1880— 1885. 247

GLADSTONE FÖRSÖKER KOMMA TILL RÄTTA MED IRLÄNDSKA FRÅGAN.
Karikatyr i Punch 1881.
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VALRESULTATEN LÄSAS U PP. 
Träsnitt från 1880-talet. 1

whigs och radikaler hotade gång efter annan att leda till sprängning av re
geringen; vid flera tillfällen förekommo avskedsansökningar, bl. a. av Cham
berlain och Dilke, som på Gladstones uppmaning motvilligt togos tillbaka. 
Om en förlängning i vissa delar av undantagslagstiftningen var man ense, 
men i detaljer fortsattes kabinettsdiskussionen, då ett oväntat nederlag i 
underhuset gav den i upplösning stadda regeringen ett kärkommet tillfälle 
att draga sig tillbaka.

Regeringens ställning i underhuset hade successivt försvagats. En del 
radikala medlemmar av regeringspartiet önskade en politik i den av Cham
berlain företrädda riktningen och undandrogo regeringen sitt stöd. Ansatser 
till ett närmande mellan de konservativa och irländarna kunde konstateras; 
lord Randolph Churchill uttalade sig för en m ildare politik mot Irland, och 
det konservativa partiets ledare beslöto, att, om de kommo till makten, icke 
förnya tvångslagarna. Då på våren 1885 fara för ett krig med Ryssland före
låg, röstade visserligen högern för beviljandet av regeringens särskilda 
anslagskrav, men ett förslag om kritik av regeringspolitiken samlade såväl 
de konservativa som de irländska rösterna och avslogs med endast 30 rösters 
majoritet. Den 8 juni begagnade den samlade oppositionen behandlingen av 
en i och för sig föga betydande budgetfråga för att skrida till aktion; ett av
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regeringen icke accepterat ändringsförslag framställdes och godkändes, då ett 
stort antal liberaler icke röstade, med 12 rösters majoritet. Regeringen avgick 
omedelbart, ehuru ett nederlag i en detaljfråga av denna art icke kunde anses 
nödvändiggöra kabinettsskifte. Genom det tillfälliga nederlaget endast utlöstes 
den latenta krisen.

Drottningen beslöt att anförtro regeringsuppdraget åt lord Salisbury, icke 
åt underhusledaren sir Stafford Northcote, ett beslut, som sannolikt överens
stämde med önskningarna hos det konservativa partiets flertal. Salisbury 
begärde, att de liberala ledarna skulle utfästa sig att i vissa avseenden, sär
skilt i anslagsfrågor, icke opponera mot en högerregering, och vägrade att i 
annat fall övertaga makten. En upplösning av underhuset ansågs icke kunna 
komma i fråga, då erforderliga förberedelser för tillämpning av den nya 
representationslagstiftningen icke kunde slutföras förrän under höstens lopp. 
Efter långa förhandlingar, vid vilka drottningens skickliga medling var av 
den största betydelse, nåddes en överenskommelse, och en konservativ 
minoritetsregering bildades. Northcote förflyttades till överhuset, den mera 
stridbare sir Michael Hicks-Beach blev finansminister och ledare av under
huset, assisterad av lord Randolph Churchill som minister för Indien.

H O M E - R U L E - F R Å G A N  O C H  D E T  L I B E R A L A  

P A R T I E T S  S P L I T T R I N G .

Den nya regeringen gick på åtskilliga punkter irländarna till mötes. 
Undantagslagstiftningen förnyades ej, en lag genomdrevs om anslag till 
irländska arrendatorer för inköp av arrenderade gårdar, och framstående med
lemmar av ministären kritiserade i parlamentet det avgående kabinettets 
tvångspolitik. Mellan den nye lordlöjtnanten på Irland, lord Carnarvon, och 
Parnell, ägde till och med hemliga förhandlingar rum, vid vilka frågan om 
införande av självstyrelse på Irland åtminstone bragtes på tal.

Under agitationen före nyvalen, som ägde rum på senhösten 1885, gjorde 
emellertid intetdera av de stora partierna någon klar deklaration i den 
irländska frågan. Man önskade på båda hållen vinna nationalisternas stöd 
utan att definitivt binda sig för framtiden. Vid en studie av valtalen påminnes 
man ovillkorligen om en auktionsförrättning, med Parnell som utbjudare 
och de engelska partiledarna som intresserade, men tveksamma spekulanter. 
Parnell förklarade, att endast självstyrelse med eget parlament tillfredsställde 
det irländska folket, och begärde en otvetydig programförklaring från de 
engelska partiernas sida. Hans förhoppning var, att valet skulle göra irlän
darna till tungan på vågen; ”om vi inte kunna få styra oss själva, skola vi
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bestämma, hur de skola styras” . 
Salisbury och Gladstone besvarade 
Parnells uppfordran med vaga ut
talanden. Salisbury tog visserligen 
avstånd från home ruleprincipen, 
men antydde möjligheten av viss 
lokal autonomi. Gladstone talade 
om ett stort mått av självstyrelse, 
utan rubbning av parlamentets 
auktoritet. Andra mera bestämda 
uttalanden av ledande politiker 
visade, att båda partierna voro 
splittrade. Flera konservativa poli
tiker, liksom Hartington och andra 
whigrepresentanter, motsatte sig 
varje eftergift för de irländska kra
ven, Carnarvon och några radikaler 
syntes benägna att upptaga home- 

LORD CARNARVON. rule-frågan, Churchill uttryckte
starka sympatier för irländarnas 

sociala fordringar, Chamberlain jämförde Englands välde på Irland med Ryss
lands i Polen och föreslog, såsom tidigare, viss självstyrelse utan irländskt par
lament. Strax före valen beslöt Parnell, sedan en sista uppfordran till Gladstone 
besvarats undvikande, att uppmana de i England bosatta irländarna att rösta 
med högern; avgörande för honom var möjligen förhoppningen, alt ett under
stöd åt det svagare partiet skulle ge irländarna utslagsrösten i parlamentet.

Diskussionen före valet rörde sig emellertid långtifrån uteslutande om den 
irländska frågan. Gladstone framlade ett moderat reformprogram innefattande 
bl. a. skapande av egna hem för småbrukare, Chamberlain uttalade sig för 
progressiv inkomstskatt, fri skolundervisning, skilsmässa mellan stat och kyrka 
och andra radikala reformer. Konflikten mellan whigs och de radikala, enkan
nerligen mellan Hartington och Chamberlain, var påtaglig. De konservativa 
kritiserade den avgångna regeringens politik och motsatte sig långtgående 
reformer. Churchill pläderade för socialpolitiska åtgärder och ” fair trade” . 
Intresset koncentrerades ej på någon bestämd fråga; skiljelinjerna mellan 
konservativa och radikala inom båda partierna framträdde i många punkter 
skarpare än partimotsättningen.

Valresultatet blev det av Parnell önskade. Högern vann en del mandat i 
storstäderna, delvis med hjälp av irländska röster, men de liberala segrade 
på grund av rösträttsutvidgningen i åtskilliga förut kompakt konservativa 
landsvalkretsar. I det hela besatte liberalerna 335, högern 249 platser; skill-
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naden i röstetal var endast om
kring 200,000 på över fyra mil
lioner. De irländska jordbrukarna, 
av vilka tidigare flertalet ej haft 
valrätt, röstade nästan mangrant 
på Parnells kandidater, under det 
att Ulster som vanligt röstade kon
servativt. Nationalisterna, som nu 
bildade en enhetlig grupp under 
Parnells ledning, räknade i det nya 
underhuset 86 representanter och 
bildade sålunda tungan på vågen.

Efter valet klarnade partiledar
nas ståndpunkter. Gladstone hade 
småningom, såsom hans brev och 
anteckningar visa, blivit alltmera 
benägen att gå irländarna till 
mötes och valens vittnesbörd om 
det irländska folkets mening gjorde 
ett starkt intryck på hans demokra
tiska sinne; redan i december spred sig ryktet, att han vore vunnen för home 
rule. Inom det konservativa lägret gick utvecklingen i motsatt riktning. Den 
övervägande m ajoriteten av partiet hade säkerligen med en viss oro sett rege
ringens tillmötesgående mot irländarna, och efter valen, då man icke längre 
hade behov av de irländska rösterna och i varje fall icke kunde överbjuda 
Gladstone, återgick partiledningen till den traditionella torypolitiken. Carnar
von avgick och några dagar efter parlamentets öppnande meddelade regeringen 
sin avsikt att föreslå ny tvångslagstiftning för Irland. Samma dag fälldes 
regeringen med 79 rösters m ajoritet i en votering i egnahemsfrågan, men iord 
Hartington och några andra whigs röstade med högern och ett stort antal 
liberaler avstodo från att rösta (26 jan. 1886).

Gladstone åtog sig att bilda regering och deklarerade nu öppet sin avsikt 
att omedelbart upptaga home-rule-frågan. Splittringen inom det liberala partiet 
kunde ej längre undanskymmas. Flera whigs, bland dem Hartington, vägrade 
sin medverkan, och även Bright, som var bestämt emot home rule, ställde sig 
utanför. Chamberlain inträdde i regeringen men tog efter ett par månader 
avsked, då han fann det utarbetade home-rule-förslaget alltför långtgående. 
Med honom följde åtskilliga radikaler, och det egendomliga förhållandet 
inträffade alltså, att stora delar av flygelgrupperna enades i sitt motstånd mot 
Gladstones irländska politik. Bland de nya ministrar, som förblevo Gladstone 
trogna, om också i vissa fall utan entusiasm, märktes Harcourt, den unge

W ILLIAM IIARCOURT.
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aristokraten lord Rosebery och John Morley, känd såsom filosofisk och histo
risk skriftställare och nu i egenskap av minister för Irland Gladstones när
maste medhjälpare. Att likväl större delen av partiet följde sin ledare i hans 
snabba åsiktsändring, visar den oerhörda auktoritet, Gladstone tillvunnit sig.

I april framlades regeringens home-rule-förslag, enligt vilket ett irländskt 
parlament på två kamrar skulle upprättas med befogenhet att besluta i så gott 
som alla ärenden utom försvars-, utrikes-, handels- och kolonialfrågor; irlän
darna skulle icke längre representeras i Londonpariamentet. De följande må
naderna fylldes av upphetsade debatter inom och utom parlamentet. Gladstone 
försvarade sitt förslag som det enda medlet att åstadkomma varaktig fred på 
Irland och en försoning mellan de engelska och irländska folken. Motståndarna 
sågo i förslagets genomförande en förtäckt upplösning av riksenheten och ett 
steg mot Irlands lösgörande från England. Salisbury uttalade, att Irland 
behövde tjugu års resolut styrelse; ”efter denna tid skola ni finna, att Irland 
är berett att motta alla gåvor i form av lokal styrelse eller avskaffande av 
tvångslagar, som ni äro villiga att skänka det” . Han jämförde irländarna med 
hinduer och hottentotter och andra för självstyrelse odugliga folk och sade 
sig vara mera villig att bevilja anslag för emigration av irländare än för 
inköp av de engelska godsägarnas jord till de irländska arrendatorernas för
män. 1 Ulster förberedde man väpnat motstånd, i händelse lagen skulle 
genomföras, och denna rörelse uppmuntrades energiskt av Churchill, som vid 
denna tid myntade det sedan under decennier populära slagordet: ”Ulster 
will fight, and Ulster will be right.” De vanliga kordiala förbindelserna mellan 
politiker av skilda läger avbrötos i många fall; Gladstones anhängare boj
kottades i Londonsocieteten. Det gamla whigpartiet började utvecklas till ett 
radikalt folkparti.

Den 8 juni ägde den avgörande voteringen rum. Home-rule-förslaget av
slogs med 343 röster mot 313; 93 liberaler, bland dem Hartington, Bright 
och Chamberlain, röstade mot regeringen. Gladstone beslöt att icke avgå utan 
upplösa parlamentet. Vid nyvalen, som ägde rum i juli, bildade de konservativa 
och regeringens liberala motståndare, de liberala unionisterna, allians. Trots 
den ytterst hetsiga agitationen, som nästan uteslutande kretsade kring den 
irländska frågan, var valdeltagandet mindre än 1885. Gladstoneliberalerna 
erhöllo i England och Skottland omkring 1,240,000 röster, de konservativa
1,040,000 och liberalunionisterna 400,000; det är att märka, att ett relativt stort 
antal mandat besattes utan valstrid. De konservativa erhöllo icke mindre än 
317 mandat; Gladstoneliberalerna besatte endast 191, de liberala unionisterna 
75 och parnelliterna 86 platser. Gladstone avgick omedelbart. Hartington 
erbjöds att bilda regering, men avböjde, underhandlingar om en koalition 
mellan höger och liberalunionister blevo resultatlösa, och den 26 juli 1886 
trädde Salisburys andra homogent konservativa regering till makten; liksom
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K A PPLÖ PN IN G E N  M ELLAN GLADSTONE OCH SALISBURY VID VALEN I JULI 1886. 
Salisbury segrar. Karikatyr i Punch 1886.

den första var den en minoritetsregering, men liberalunionisterna kunde, 
ehuru de togo plats på oppositionsbänkarna, beräknas stödja regeringen. Chur
chill blev finansminister oeh ledare av underhuset.

Under de följande decennierna är home-rule-frågan den stora partiskiljande 
frågan i engelsk politik. Härigenom uppstår den eljest onaturliga koalitionen 
mellan Hartingtons och Chamberlains anhängare, och mellan liberala unio- 
nister och höger. Det tvåpartisystem, som före 1880 års val förelåg, har 1886 
ersatts av ett system med två koalitioner: unionister kontra anhängare av 
home rule. Unionisterna stannade under större delen av den följande 20-års- 
perioden vid styret; i deras politik finner man inslag såväl av den traditionella 
imperialismen som av unghögerns och de chamberlainska radikalernas social- 
reformism.

D E N  N Y A  P A R T I G R U P P E R I N G E N S  K O N 

S O L I D E R I N G .

Det gällde för Salisburys regering att hålla högerpartiet samman och att 
tillika bevara det samförstånd med liberalunionisterna, som utgjorde förutsätt
ningen för kabinettets bestånd. Uppgiften var svår, och särskilt under den första 
tiden syntes ett misslyckande nära. Redan på hösten 1886 inträdde en menings-
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SALISBURY TALAR PÅ UNIONISTM ÖTE I LONDON 1886.

skiljaktighet mellan Churchill och försvarsministrarna rörande anslaget till 
försvaret. Churchill avgick, möjligen i förhoppning om att såsom oumbärlig 
kunna diktera villkoren för ett vidare samarbete. Sedan Salisbury förgäves 
erbjudit Hartington att övertaga regeringsbördan, lyckades han emellertid 
förmå en framstående liberal unionist, Goschen, att inta Churchills plats som 
finansminister, och regeringen utgick förstärkt ur krisen. Churchills lysande 
bana som statsman i första planet var därmed ändad. Ungefär samtidigt 
hotades regeringens ställning av ett närmande mellan den radikala flygeln av 
liberalunionisterna och det gamla liberala partiet. Chamberlain och hans 
politiska vänner funno samverkan med högern påkostande och inledde för
handlingar om ett återinträde i det liberala partiet. Men de s. k. round-table- 
konferenserna ledde, delvis på grund av personliga motsättningar, icke till 
resultat, och den Chamberlainska gruppen inträdde i den nybildade liberal- 
unionistiska föreningen. Under den följande tiden konsoliderades småningom 
den unionistiska koalitionen. Till väsentlig del berodde detta på den syste
matiska, ehuru moderata reformpolitik, som regeringen förde, ständigt på
driven av de radikala unionisterna. Genom en lag av år 1888 infördes utsträckt 
folklig självstyrelse i grevskapen och de större städerna, dittills hade det 
aristokratiska inflytandet varit övervägande i landskommunerna. 1891 års 
fabrikslag stadgade om maximiarbetstid för kvinnor och om statskontroll 
över fabrikerna och samma år gjordes undervisningen i flertalet folkskolor 
kostnadsfri. Även den av Chamberlain särskilt omhuldade egnahemsrörelsen
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uppmuntrades, ehuru med ringa 
framgång. På en rad punkter för
verkligades sålunda liberala krav, 
i vissa fall trots tydligt missnöje 
på ullrakonservativt håll. Mot 
slutet av parlamentsperioden vi
sade sig likväl de vanliga tecknen 
på upplösning inom majoriteten; 
redan år 1890 klagar Salisbury i 
ett brev över omöjligheten att un
der längre tid hålla samman en 
majoritet, allra helst av så löslig 
art som den sittande regeringens.
På det utrikespolitiska området var 
Salisbury, som efter kort tid själv 
övertagit utrikesportföljen, aktiv 
och framgångsrik. Är 1887 inleddes 
praxis med periodiska konferenser 
mellan statsmännen i England och 
dominions.

Den irländska frågan stod under hela regeringsperioden fortfarande i för
grunden. Till m inister för Irland utsåg Salisbury 1887 sin systerson A rthur 
Balfour, som tidigare huvudsakligen gjort sig känd för sina estetiska intressen, 
sin skeptiskt filosofiska attityd och sin överlägsna nonchalans i replikföringen, 
men som på den nya posten utvecklade en ovanlig energi. En ny permanent 
tvångslag av exceptionellt rigorös karaktär genomfördes; straffbestämmelser 
meddelades för bojkott, och regeringen befullmäktigades att i vissa fali över
föra domsrätten till domstolar utanför Irland. Lagen tillämpades med största 
stränghet, nationalligan upplöstes, irländska parlamentsledamöter höllos under 
långa tider fängslade och ett stort antal hårda domar fälldes. Nationalligan 
sökte genomföra en plan, enligt vilken endast såsom rättvisa ansedda arrende
avgifter skulle betalas, men genomförandet av planen ledde till massvräk- 
ningar från jordägarnas sida. Såsom komplement till undertryckningspolitiken 
genomfördes flera för arrendatorerna förmånliga reformer. Sålunda gåvos nya 
bestämmelser rörande arrendeavgifterna, stora summor anslogos till lån för 
inköp av arrenderade gårdar —  med i praktiken föga betydande resultat — 
och det irländska skolsystemet förbättrades. I det hela blev resultatet av den 
Balfourska regimen, att ordning och lugn återställdes på Irland, ehuruväl 
missnöjet med det engelska väldet var lika starkt och utbrett som tidigare.

Parnell personligen stod vid flera tillfällen i centrum av den politiska 
diskussionen. Under debatten om 1887 års tvångslag sökte den konservativa

ARTHU R JAM ES BALFOUR.
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tidningen Times påverka de tveksamma liberalunionisterna och försvaga Par
nells ställning genom en artikelserie, i vilken Parnell anklagades såsom an
svarig för av irländska extremister begångna brott. Bl. a. publicerades ett brev, 
som föregavs vara skrivet av Parnell, men i själva verket var förfalskat, och i 
vilket mordet på Burke år 1882 nämndes med gillande. Då Parnell bedyrade 
sin oskuld, tillsattes en undersökning och förfalskningen uppdagades efter en 
sensationell process. Några år senare, år 1890, miste emellertid Parnell sin 
ledande ställning. Han överbevisades om äktenskapsbrott med hustrun till en 
förutvarande nationalistrepresentant, Gladstone ansåg hans kvarstannande som 
irländsk ledare olämpligt med hänsyn till den engelska opinionen, och en 
majoritet inom den irländska gruppen beslöt därför, sannolikt också på grund 
av hans alltmer diktatoriska uppträdande, att kräva hans avgång. Den splitt
ring bland nationalisterna, som i samband härmed inträdde, fortfor även efter 
Parnells död (1891).

Under denna period började en självständig socialistiskt orienterad arbetar
rörelse framträda som politisk maktfaktor. Redan år 1881 hade, såsom nämnts, 
en ”socialdemokratisk federation” organiserats, och några år senare bildades 
Fabian society. Arbetslöshet och hårda tider beredde marken för den socia
listiska agitationen, under 1886 och 1887 anordnades massdemonstrationer 
i London och flera stora strejker ägde rum under socialistisk ledning. Fackför
bundskongressen uttalade sig 1888 och 1890 för långtgående reformer, såsom 
nationalisering av jorden och åtta timmars arbetsdag; en allt starkare opinion 
inom kongressen, särskilt från de lågt betalda, icke fackkunniga arbetarna 
(unskilled labourers), krävde, att fackförbunden skulle medverka till bildandet 
av ett självständigt arbetarparti, men majoritet för denna tanke uppnåddes ej. 
Under samverkan mellan de nämnda föreningarna och vissa fackförbund upp
ställdes emellertid vid 1892 års val åtskilliga socialistiska kandidater, av vilka 
fyra blevo valda. År 1893 bildades av arbetaren Keir Hardie och skolläraren 
Ramsay MacDonald det första socialistiska partiet, Independent labour party, 
i vars program ingick att verka för socialisering av alla produktions- och 
transportmedel genom bildande av en arbetargrupp i parlamentet. Partiet 
ställde sig, ehuru doktrinärt socialistiskt, i taktikfrågan på en revisionistisk 
ståndpunkt, i det att principen om samverkan med andra partier för att succes
sivt förverkliga de socialistiska kraven accepterades.

Efter sex års regering upplöste Salisbury, i juni 1892, underhuset, sanno
likt på grund av de allt större svårigheterna att sammanhålla majoriteten. Vid 
valen i juli stod home-rule-frågan, liksom 1886, i första rummet. Därjämte 
framlade liberalerna ett omfattande reformprogram, det s. k. Newcastlepro- 
grammet, innefattande de av de frireligiösa omhuldade kraven på avskaffande 
av statskyrkan i Wales och Skottland och införande av lokalt veto i fråga



17. — Vår egen tids historia. I.

GLADSTONE TALAR FÖR HOME RULE.
Ännu vid 83 års ålder satte Gladstone in hela sin kraft på den irländska frågans lösning.
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”Ta hand om huset gamle man! Vi är strax tillbaka.” Karikatyr i Punch 1892.
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om rusdrycksförsäljning, samt för
slag om nya socialpolitiska åtgär
der och avskaffande av p lural
rösträtten. Avsikten att locka skilda 
fraktioner inom väljarkåren ge
nom detta ”omnibusprogram” var 
uppenbar. Chamberlain konkurre
rade med förslag om sociala re
former, bl. a. ålderdoms- och 
olycksfallsförsäkring, under det att 
högerledarna väsentligen koncen
trerade sin agitation på den irländ
ska frågan.

Deltagandet i valet var stort, 
omkring 80 procent av de röst
berättigade, men förskjutningarna 
inom väljarkåren tämligen obetyd
liga. I Storbritannien hade de sam
verkande konservativa och liberal- 
unionisterna en m ajoritet av något 
mer än 100,000 röster på omkring fyra m illioner; i England utom Skottland 
och Wales var deras röstövervikt avsevärd. Men genom de irländska rösterna 
skapades en svag m ajoritet för home rule. Mandatfördelningen blev följande: 
274 liberala (inklusive socialister), 81 nationalfcö*4aJister, 268 konservativa 
och 47 liberalunionister. Salisbury avgick icke omedelbart, men störtades, 
sedan parlamentet sammanträtt, genom ett med 40 rösters majoritet — 
d. v. s. exakt den liberalnationalistiska koalitionens övervikt —  beslutat miss
troendevotum (11 aug. 1892). Gladstone bildade en ny minoritetsregering; 
Rosebery blev utrikesminister och ledare i överhuset, Harcourt finansminister 
och premiärministerns närmaste man i underhuset, Morley minister för Irland 
och en av partiets främ sta yngre krafter, advokaten Herbert Asquith, inrikes
minister.

Då Gladstone för fjärde och sista gången bildade regering, var han nära 83 
år gammal, hans syn och hörsel voro försvagade, och han kunde endast med 
svårighet uppfylla regeringschefens parlamentariska plikter. Återstoden av sin 
kraft insatte han på den irländska frågans lösning, och i debatterna om home 
rule utvecklade han en lika passionerad vältalighet som någonsin. Samarbetet 
med drottningen, vars politiska sympatier alltmera bestämt gingo åt höger, var 
besvärligt; i ett privatbrev talade drottningen vid denna tid om de faror, som 
regeringens överlämnande till denne ”gamle, obehärskade och obegriplige 
m an” medförde, och hon sparade icke på erinringar mot regeringens skötsel.

JOHN MORLEY.
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Regeringens m ajoritet var svag och heterogen och inom ministären förekommo 
svåra slitningar. På knappast någon punkt infriades de givna vallöftena.

Det andra förslaget om irländsk självstyrelse, fram lagt i februari 1893, 
anknöt i huvudsak till det första, dock med den ändringen, att ett antal ir
ländska representanter fortfarande skulle ha plats i det engelska parlamentet 
för att deltaga i behandlingen av frågor rörande Irland. Denna punkt, som 
erbjöd många tekniska svårigheter, blev den mest omstridda under debatterna 
i underhuset, där motståndet mot förslaget med överlägsen skicklighet leddes 
av Chamberlain. Efter 85 dagars diskussion godkändes regeringsförslaget, men 
endast med 34 rösters majoritet. I överhuset var utgången given. Massor av 
konservativa lorder, som eljest icke brukade deltaga i parlamentsarbetet, och 
av vilka många påstodos för första gången sätta sin fot i överhuset, samlades 
till den avgörande voteringen, som utföll med 419 röster mot 41 (8 sept. 1893). 
På liberalt håll höjdes röster för omedelbart upptagande av en författnings- 
kamp, och det tio år tidigare —  under striden om valreformen —  präglade 
slagordet om att reformera eller göra slut på (”end or mend” ) lordernas hus 
kom åter till heders, men det var tydligt, att lorderna företrädde den härskande 
stämningen inom det egentliga England, och man inskränkte sig till att genom 
folklig propaganda förbereda en framtida aktion.

Även i andra frågor reste överhuset motstånd. Ett lagförslag om ersättning 
för olycksfall i arbete övergavs av regeringen på grund av att lorderna yrkade 
på väsentliga ändringar. Ett förslag, som avsåg att förhindra obefogade vräk
ningar av irländska arrendatorer, avslogs. Däremot genomfördes, ehuru i 
modifierat skick, en lag om lokal självstyrelse i primärkommunerna, ett komp
lement till 1888 års kommunalreform.

I mars 1894 tvingades Gladstone av hälsoskäl att begära avsked. H ans aukto
ritet hade hållit det liberala pailiet samman och på hans avgång följde en 
period av osäkerhet och inre upplösning. 1 frågan om hans efterträdiare som 
regeringschef rådde delade meningar. Inom den liberala gruppen i un derhuset 
torde den radikale Harcourt, som debattör en av partiets främste, ha haft de 
största sympatierna, men kamraterna i kabinettet ville ej gärna underkasta 
sig hans hetsiga och påstridiga ledning; de föredrogo i allmänhet Rosebery, 
ehuru denne, typen för en rik aristokrat, lika intresserad av sitt kapp! öpnings- 
stall som av politiken, icke var den ideale ledaren för ett folkligt parti. Glad
stone hade själv tänkt föreslå en tredje kandidat, sjöministern lord Spencer, 
men tillfrågades egendomligt nog icke av drottningen. Utan att, såvitt bekant, 
ha rådfört sig med någon av de liberala ledarna, anförtrodde drottningen 
regeringsuppdraget åt Rosebery. I den ombildade ministären gjorde sig per
sonliga motsättningar starkt gällande, särskilt mellan den nye chefen och H ar
court, som blev ledare av underhuset. Roseberys offentliga tal präglades av
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ROSEBERYS M INISTÄR 1894.
Sittande fr. v. Spencer, Rosebery, Morley, Trevelyan, Harcourt, Kimberley.

retorisk glans, men hans obeslutsamhet och bristande kontakt med den radi
kala underhusmajoriteten gjorde honom icke skickad att leda det försvagade 
och splittrade kabinettet.

Rosebery förblev endast omkring ett år vid makten. Ministärens största in
sats under denna tid var beslutet om progressiv arvsskatt; i överhuset var 
oppositionen på denna punkt stark, men huset underkastade sig, såsom i finan
siella frågor var brukligt, underhusmajoritetens vilja. Lagförslag om lokalt veto 
och om avskaffande av statskyrkan i Wales framlades i början av år 1895 
men hunno icke slutbehandlas. Den 21 juni uppnåddes av en tillfällighet — 
högerns anhängare voro för ögonblicket mera talrikt närvarande än de liberala 
—• m ajoritet för ett påpekande rörande brister i arméns ammunitionsförråd. 
Beslutet fattades med blott 132 röster mot 125 och kunde ej anses motivera 
kabinettets lillbakaträdande, men Rosebery begagnade, liksom Gladstone tio 
år tidigare, detta tekniska skäl att avgå.

Salisbury, som för tredje gången fick regeringsuppdraget, lyckades i sitt 
kabinett sammanföra de båda partier, som redan så länge samverkat. Vid sidan 
av konservativa såsom Balfour (ledare av underhuset) och Hicks-Beach in- 
gingo en rad liberalunionister, bland dem hertigen av Devonshire (förut lord 
Hartington) och Chamberlain, i regeringen; den senare blev kolonialminister 
och ägnade, helt fängslad av sin nya uppgift, under de följande åren icke så 
stort intresse åt inrikespolitiska frågor. Man kan hädanefter tala om ett kon
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servativt eller unionistiskt parti, även om formellt regeringsanhängarna fort
farande tillhöra två skilda valorganisationer.

Regeringen upplöste omedelbart parlamentet. Den av liberala ledare ut
givna parollen om en reform av överhusets ställning vann ringa anklang. 
Förslagen om avskaffande av statskyrkan i Wales och 0111 införande av lokalt 
veto hade mobiliserat starka intressen mot liberalerna; det talades om en 
allians mellan brewers and bishops (bryggare och biskopar) eller gin and 
gospel (brännvin och bibel). Folkopinionen visade sig emellertid lika stabil 
som vanligt: endast en förskjutning av några få procent av de röstberättigade 
till unionisternas förmån inträdde. Enligt beräkning uppnåddes i Storbritannien 
en högermajoritet av omkring 100,000 röster på 3,5 millioner röstande. 411 
mandat besattes av unionister (av vilka 71 av liberalunionister), endast 
177 av liberaler och 82 av irländska nationalister. Den nya regeringen kunde 
alltså räkna på en m ajoritet av 152 röster, den största sedan årtionden. Inde
pendent labourparty hade utan framgång uppställt åtskilliga kandidater, var
emot ett dussintal av fackföreningar framförda arbetare valdes under den 
liberala beteckningen.

T I O  Å R  A V  U N I O N I S T I S K T  S T Y R E .

Den nya ministärens politik bar imperialismens signatur. Sedan Beacons- 
fields tid hade ingen regering med samma planmässiga energi arbetat på att 
stärka Englands internationella ställning och befästa imperiet. Fälttåget i 
Sudan, boerkriget, alliansen med Japan och inledandet av ententepolitiken 
genom 1904 års överenskommelse med Frankrike voro de främsta resultaten av 
nyorienteringen i utrikespolitiken. Regeringens strävanden personifierades av 
Chamberlain, vars folkliga vältalighet gjorde honom till kabinettets språkrör 
inför massorna och som i flera  fall, särskilt i den sydafrikanska frågan, var 
den pådrivande kraften; utåt framstod Chamberlain som ministärens verk
lige ledare. En utbredd opinion, starkt representerad även inom det liberala 
partiet, fängslades av den nationella stämningen, som i festerna vid drott
ning Victorias sextioårsjubileum som regent (1897) fick ståtliga uttryck och 
vars naivt romantiska drag avspeglades i Kiplings dikter.

Särskilt under åren före sekelskiftet voro regeringens insatser inom inrikes
politiken föga betydande. N ågra socialpolitiska reformer genomfördes i an
slutning till de av Chamberlain vid föregående val gjorda utfästelserna, 
men i flera livligt diskuterade frågor, såsom frågan om införande av statlig 
ålderdomspénsionering, underlät regeringen att taga något initiativ. Är 1898 
infördes även på Irland den lagstiftning om folklig kommunal självstyrelse,
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som tidigare beslutats för Englands 
vidkommande; godsägarnas makt 
inom lokalpolitiken blev härigenom 
försvagad, även om deras inflytande, 
till följd av en graderad röstskala, 
fortfarande var stort. Regeringens 
ringa aktivitet försvagade likväl ej 
dess ställning; sammanhållningen 
inom kabinettet synes i det hela 
under detta skede ha varit god, även 
om man på vissa håll trott sig kunna 
påvisa tendenser till rivalitet mel
lan Balfour och Chamberlain, och 
de väldiga högermajoriteterna i båda 
husen bevarade sin soliditet.

Regeringen valde med omsorg tid
punkten för nyval. Underhuset upp
löstes på sommaren 1900, då den 
patriotiska entusiasm, som i vida 
lager framkallats av boerkriget, 
ännu var stark; avgörande segrar hade redan vunnits, men kriget var långtifrån 
slutfört, och regeringen kunde vädja till väljarna att genom en fullmakt möj
liggöra ett energiskt fullföljande av dess politik. Den opposition, som en del 
liberala rest mot krigspolitiken, utnyttjades livligt i agitationen; "en röst för 
de liberala är en röst för boerna”, blev det av Chamberlain präglade valropet. 
Resultatet blev i avseende å såväl röst- som mandatfördelning ungefär detsam
ma som 1895. Regeringskoalitionen valde 401 representanter (varav 68 liberal- 
unionister), liberalerna 187 (inklusive två socialister) och irländarna 82. Det 
blev möjligt för regeringen att stanna vid makten under ytterligare mer än fem 
år, längre tid än någon tidigare regering efter 1832 års parlamentsreform.

Det liberala partiets möjligheter att göra sig gällande förminskades under 
denna tid genom inre slitningar. Rosebery, som i egenskap av premiärminister 
blivit partiets ledare, hade redan från början haft ringa sympatier hos den 
liberala underhusgruppen, och efter hand framträdde divergenserna allt 
starkare. I motsats till partiets flertal var Rosebery böjd att avföra home- 
rule-frågan från det liberala programmet och i fråga om utrikespolitiken 
företrädde han en imperialistisk riktning. Av dessa skäl och kanske än mera 
på grund av rent personliga motsättningar trädde han redan år 1896 
tillbaka. Som hans efterträdare betraktades Harcourt, som fortfor att 
leda partiet i underhuset, men ej valdes till ledare för hela partiet; 
denne motarbetades likväl i sin tur av Roseberys anhängare och förklarade

JOSEPH CHAM BERLAIN.
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LORD ROSEBERY.

sig i slutet av år 1898 icke längre 
vilja kvarstå. Till partiledare i 
underhuset valdes då en utanför in
trigerna stående politiker, Campbell- 
Bannerman, krigsminister i den se
naste liberala ministären, känd så
som älskvärd, konciliant och arbet
sam, men utan större anseende som 
debattör eller folkledare. Under 
boerkriget blev krisen inom partiet 
akut. En av Rosebery ledd grupp, 
bestående av bland andra Asquith, 
sir Edward Grey, förutvarande un
derstatssekreterare i utrikesdeparte
mentet, och den framstående advo
katen Haldane, ställde sig solidarisk 
med regeringen, voterade för alla 
krigskrediter och bildade Liberal 
imperial league för att verka för 
de imperialistiska idéernas sprid

ning. En annan grupp, till vilken Morley och Harcourt räknades, anknöt
till den gammalliberala pacifismen och insularismen och kritiserade skarpt
regeringen; till denna grupp hörde den unge walesiske advokaten Lloyd George, 
som nu genom sin passionerade opposition mot krigspolitiken blev ryktbar. 
Campbell-Bannerman sökte intaga en medlande ställning men närmade sig 
småningom ”pro-boers"’. Han kritiserade de stränga åtgärder, som regeringen 
vidtog för att pacificera Sydafrika, såsom barbariska och ådrog sig här
igenom de liberala imperialisternas missnöje. Under åren närmast efter sekel
skiftet hölls partiet endast med svårighet samman, replikväxlingen mellan de 
båda huvudriktningarna var het och livlig. Roseberys majestätiska, men ofta 
vaga retorik väckte större uppmärksamhet än Cambell-Bannermans enkla sak
lighet, men den förre, som i ett tal i slutet av år 1901 föreslog, att partiet 
skulle skrida till fullständig revision av sitt program, avlägsnade sig i själva 
verket alltmera från partiets majoritet.

Efter 1900 års nyval åvägabragtes åtskilliga förändringar inom regeringen: 
bland annat överlämnade Salisbury utrikesministerposten till lord Lansdowne, 
en moderat politiker, som i början av 1880-talet beklätt en underordnad post 
i Gladstones regering. Två år senare avgick Salisbury på grund av ålder och 
sjuklighet från premiärministerposten och på hans rekommendation utsågs 
Balfour till regeringschef och partiledare. År 1901 hade drottning Victoria 
avlidit. Hennes efterträdare, Edward VII, som vid sin tronbestigning redan
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uppnått sextioårsåldern, sökte, så
vitt av hittills tillgängliga källor 
kan bedömas, icke på samma sätt 
som sin företrädare göra person
liga åsikter gällande; han fram
förde aldrig, enligt ett senare skri
vet brev från Balfour till Lands- 
downe, ”något som helst förslag 
av vikt i någon större politisk 
fråga” . Konungens personliga po
pularitet i Frankrike och hans för
måga som förhandlare gav honom 
emellertid en framträdande ställ
ning vid enlenlepolitikens utfor
mande, ett förhållande, som sär- 
skilt utom England skapat före
ställningen, att han personligen 
dirigerade utrikespolitiken.

Under detta senare skede ägnade 
regeringen större intresse än tidi
gare åt inrikespolitiska frågor och flera betydelsefulla reformer genomfördes. 
De flesta av dessa voro likväl av den art, att de väckte oppositionens kritik 
och inom vissa folklager orsakade starkt missnöje.

Avspänningen i den irländska frågan blev beståndande. Den nationalistiska 
gruppen i parlamentet visade sig, sedan Parnell lämnat ledningen och varje 
utsikt att snabbt förverkliga home-rule-tanken syntes försvunnen, mera be
nägen än tidigare att genom samarbete med regeringen söka få till stånd 
partiella reformer, och högern var, så länge riksenheten icke sattes i fara, 
villig att i betydande utsträckning tillmötesgå de irländska kraven. Särskilt 
Balfour, Chamberlain och den år 1900 nytillträdande ministern för Irland, 
Wyndham, arbetade inom kabinettet för Irlands sak. Är 1903 genomförde 
Wyndham en ny jordlag  av genomgripande karaktär. Genom densamma an- 
slogos långt större summor än tidigare för att möjliggöra arrendatorernas 
förvandling till självägande jordbrukare; det beräknades, att icke mindre än 
en kvarts million fria jordbruk tillskapades enligt lagen. Vid förberedelserna 
till denna lag samarbetade representanter för de irländska godsägarna och 
för nationalistpartiet med regeringen.

Det närmande, som sålunda kom till stånd, ville man på vissa håll föra 
än längre. En konservativ godsägare, lord Dunraven, som deltagit i förhand
lingarna om jordlagen, och därefter bildat en förening av moderata reform
vänner, Irish reform association, uttalade sig i den nya organisationens namn

IIEN R Y  CAM PBELL-BANNERM AN
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för en devolutionspolitik, d. v. s. 
ett särskilt irländskt råd skulle 
upprättas med vissa finansiella och 
legislativa befogenheter. Projektet 
mötte motstånd såväl av nationa
listerna, vilka icke ansågo det til l
räckligt långtgående, som från 
massan av unionister, för vilka det 
framstod som inkörsporten till 
home rule. Emellertid hade under
statssekreteraren för Irland Mac- 
Donnell medverkat vid utarbetan
det av Dunravens förslag, och även 
Wyndham påstods, ehuru med 
orätt, ha gillat detsamma. En het
sig opposition mot Wyndham fram 
trädde inom regeringspartiet, han 
blev nödsakad att taga avsked och 

DAVID LLOYD GEORGE devolutionsförslaget avfördes från
som ung advokat. dagordningen.

Den nationella rörelsen på Irland försvagades icke genom unionistpartiets 
reformer. Tvärtom uppstod vid denna tid en rörelse, som öppet krävde Irlands 
fullständiga frigörelse och tog avstånd från parlamentsgruppens moderata 
reformkrav och revisionistiska taktik. Den nya riktningen betonade det irländska 
folkets etniska och religiösa särdrag och ville återuppliva det gamla irländska 
språket; den irländska parlamentsgruppens ledare hade i regel varit angli- 
serade protestanter, såsom Butt, Parnell och senare Redmond. Såsom medel 
för Irlands frigörelse tänkte sig somliga en revolution, andra en nationell 
bojkott av allt engelskt, som till slut skulle framtvinga ett frivilligt upp
givande av det engelska väldet. En representant för den senare riktningen, 
Griffith, formulerade sitt program  på följande sätt: ”Vårt arbete är att skapa 
ett Irland utan engelsmän. Det är icke nödvändigt att jaga bort dem genom 
revolution eller att bedja dem frivilligt draga sig tillbaka genom att giva 
oss home rule; det är tillräckligt att ignorera dem. Låtom oss bryta varje 
förbindelse med deras fabriker och deras banker, upphöra att begära rättvisa 
vid deras domstolar, att betala skatter till dem och att skicka representanter 
till deras parlament, och en dag skall komma, då, i saknad av något att uträtta 
här, deras sista handelsresande skall resa sin väg samtidigt med deras sista vice- 
konung.” År 1905 bildade denna extrema riktning Sinn Feinpartiet (”Sinn 
Fein” betyder på gaeliska vi ■själva” ). Efter denna tid föreligga två klart 
skilda riktningar inom det irländska folket; det gamla nationalistpartiet väljer
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fortfarande flertalet parlamentsre- 
presentanter, men Sinn Feinrörelsen 
vinner i styrka och får en alltmer 
utpräglad revolutionär karaktär.

Två av regeringen år 1902 genom
förda lagbeslut väckte stark opposi
tion. Ett av dessa, som stadgade om 
ersättning i vissa fall vid indragning 
av rättighet att försälja rusdrycker 
(vid beslut 0111 dylika licenser be
stämde en judiciell myndighet), an
sågs alltför förmånligt för bryggar- 
intressena och stärkte de nykterhets- 
vänliga gruppernas tendens att sam
arbeta med de liberala. Viktigare 
var den stora undervisningsreform, 
som vid samma session beslutades.
Denna innebar en i viktiga avseen
den på alla håll gillad omorganisa
tion av skolväsendet, men den inne
höll en ytterligt omstridd punkt: de s. k. voluntary schools, av vilka det 
stora flertalet voro upprättade av den engelska kyrkan, skulle i motsats till 
vad tidigare varit fallet av offentliga medel erhålla lika stora understöd 
som de kommunala skolorna, trots att de kommunala myndigheternas in
flytande på deras ledning var starkt begränsat. Härigenom blevo alltså 
personer, som stodo utanför den engelska kyrkan, nödsakade att betala 
skatter för en undervisning, som de ogillade och som deras barn icke 
använde. På frireligiöst håll reagerade man mot att på delta sätt ett 
faktiskt företräde gavs åt de högkyrkliga skolorna, och det liberala partiet 
motsatte sig enigt regeringsförslaget. På vissa håll, särskilt i Wales, vägrade 
de frireligiösa att betala skolskatten. Inom det liberalunionistiska lägret torde 
regeringen ha förlorat många valmän; Chamberlain, som av gammalt hade 
starkt stöd bland nonkonformisterna, ställde sig tveksam till regeringsförslaget 
och uttalade, att det komme att leda till massflykt från partiet.

Den politiska arbetarrörelsen gjorde under den unionistiska regeringens 
tid stora framsteg. Är 1899 uttalade sig fackförbundskongressens majoritet för 
den av Independent labour party följda taktiken att söka bilda ett självstän
digt arbetarparti; kongressen representerade 1,300,000 arbetare. Följande år 
sammankommo representanter dels för fackförbunden, dels för de socialistiska 
föreningarna (Independent labour party, socialdemokratiska federationen och 
Fabian society) och bildade en Labour representation committee, som hade

HERTIGEN AV DEVONSHIRE.
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att organisera gemensam aktion \ id valen. Denna kommitté utvecklades snart 
till ett parti, efter år 1906 kallat arbetarpartiet (Labour party) och bestående 
av genom särskilda beslut anslutna fackförbund och socialistföreningar. Det 
nya partiet utvecklades med stor snabbhet. År 1900 räknade de till detsamma 
anslutna organisationerna, huvudsakligen fackföreningar, 376,000, år 1906 
över en million medlemmar. Partiet, som sålunda utgjorde en federation av 
olika organisationer, uttalade sig för långtgående socialpolitiska reformer, 
men tog från början icke upp socialiseringskravet på sitt program. De till 
partiet anknutna fackföreningarna företrädde i regel en mera moderat rikt
ning, under det att Independent labour party, som till stor del rekryterades 
bland de intellektuella, men hade ett relativt ringa medlemsantal (år 1910 
omkring 30,000), representerade den doktrinärt socialistiska riktningen; den 
lilla än radikalare socialdemokratiska federationen utträdde ur partiet strax 
efter dess bildande. Det år 1901 av högsta domstolen fällda Taff Vale- 
utslaget, enligt vilket fackföreningar blevo juridiskt ansvariga för av deras 
medlemmar vid arbetskonflikter begångna handlingar — varvid t. ex. fredlig 
övertalning att strejka under vissa förhållanden medförde skadeståndsskyldig- 
het — upprörde arbetaropinionen och medverkade starkt till arbetarrörelsens 
politisering.

Framför allt rubbades emellertid regeringens ställning av den inre söndring, 
som blev en följd av Chamberlains uppträdande för en tullreform. Chamberlain 
hade länge intresserat sig för frågan om en modifiering av frihandelssystemet 
och under sin verksamhet som kolonialminister övertygades han om lämplig
heten av att, såsom Churchill redan på 1880-talet föreslagit, genom en tull
union binda imperiets delar samman; inom vissa dominions hade man redan 
uttalat sig härför. I början av år 1902 genomdrev regeringen en låg tull på 
spannmål; beslutet dikterades av det genom kriget ökade behovet av in
komster och förklarades vara av rent provisorisk natur, men Chamberlain såg 
i detsamma en lämplig utgångspunkt för en protektionistisk politik och uttalade 
sig i kabinettet i denna riktning. Under en resa till Sydafrika på hösten 1902 
blev kolonialministern än mera övertygad om nödvändigheten av en tullreform, 
och vid sin återkomst upptog han omedelbart frågan i kabinettet. Flertalet 
av regeringens medlemmar voro emellertid bestämda motståndare till tanken 
på att göra spannmålstullen permanent och den avskrevs i det på våren 1903 
framlagda budgetförslaget. Chamberlain drog då frågan inför den allmänna 
opinionen och höll under sommaren flera tal, i vilka han närm are motiverade 
sin uppfattning. Hans förslag omfattade tullar på olika slag av livsmedel, 
främst spannmål, samt på fabriksvaror; dessa tullar skulle icke upptagas på 
från kolonierna kommande varor. Härigenom skulle dels den utländska kon
kurrensen om den engelska marknaden hejdas, dels och framför allt kolonierna
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bindas fastare vid moderlan
det. För att fritt kunna be
driva sin propaganda insän
de Chamberlain i september 
sin avskedsansökan till Bal
four. Premiärministern hade 
vissa sympatier för Chamber
lains förslag och ville i varje 
fall icke helt förskriva sig åt 
frihandelsprincipen. Vid ka
binettets första sammanträde 
under hösten avgingo flera 
frihandelsvänliga ministrar, 
bland dem finansministern 
Ritchie, som hållits i okun
nighet om Chamberlains av
skedsansökan och icke an- 
sågo sig längre kunna sam
arbeta med honom, oeh något 
senare trädde även hertigen 
av Devonshire, som i tullfrågan förblivit liberal, tillbaka efter en skarp brev
växling med premiärministern. Regeringen, som sålunda på en gång förlorat 
sina främsta ledamöter, rekonstruerades; Joseph Chamberlains soti Austen blev 
finansminister.

Efter sin avgång igångsatte J. Chamberlain en protektionistisk propaganda, 
kring vilken under de följande åren det politiska intresset koncentreras. 
Inom konservativa kretsar vann han starkt understöd. En ny organisation, 
Tariff reform league, bildades och samlade många ledande namn; något 
senare (år 1905) lyckades Chamberlain vinna majoritet för sina förslag såväl 
inom den konservativa som den liberalunionistiska valorgaisationen. Me
ningarna inom partiet voro likväl delade oeh inom parlamentet höll en talrik 
fraktion på det bestående systemet; på sommaren 1904 beräknades Chamberlain 
här ha blott 200 anhängare. De liberala, som enigt höllo fast vid frihandels
principen, organiserade en effektiv motagitation, i vilken särskilt Asquith, 
som följde Chamberlain i spåren på propagandaturnéerna, spelade en fram 
trädande roll. Framför allt gjordes gällande, att en tullreform skulle medföra 
höjda livsmedelspriser och sålunda sänka särskilt den arbetande klassens lev
nadsstandard. Tullfrågans inkastande i politiken ledde alltså till att det förut 
enhetliga konservativa partiet splittrades, under det att det liberala, där kort 
förut det inre splitet synts hota med upplösning, svetsades samman. Cham
berlain hade än en gång sprängt den politiska konstellationen.

JOSEPH CHAM BERLAIN. 
Karikatyr av Charles Léandre.
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Balfour förde i detta läge en dilatorisk politik. Han förklarade, att tu ll
frågan ännu icke vore aktuell, och att en nyorientering i densamma måste 
ställas på en relativt avlägsen framtid. I varje fall borde nyval först äga rum, 
sedan kunde frågan upptagas vid en konferens mellan representanter för 
imperiets olika delar, och därefter måste än en gång nyval äga rum, innan 
en eventuell lagstiftningsreform beslutades. Något klart besked om sin per
sonliga ståndpunkt undvek han att giva, även om han till sist (jan. 1905) i 
allmänna ordalag uttalade sig för Chamberlains idéer; de många uppford
ringarna till ett bestämdare ställningstagande besvarades vagt och skickligt, 
stundom med irriterande nonchalans. Från liberalt håll framfördes gång efter 
annan förslag om resolutioner till förmån för frihandelsprincipen; slutligen 
fann sig premiärministern för att undgå svårigheterna föranlåten att uppmana 
sitt parti att icke deltaga i voteringarna, och flera frihandelsresolutioner an- 
togos med de liberalas röster utan opposition. Stämningen mot regeringen 
inom olika fraktioner blev alltmera kritisk, de unionistiska frihandlarna voro 
helt naturligt missnöjda, och Chamberlain antydde, att Balfours politik inne
bar att ” låta den klenaste karlen bestämma marschtakten” . Ministärens ställ
ning försvagades ytterligare av den utbredda opposition, som riktades mot 
användningen av kinesiska arbetare i de sydafrikanska gruvorna och över
huvud regeringspolitiken i de erövrade boerstaterna. Fyllnadsvalen blevo 
nästan undantagslöst m arkanta nederlag för det härskande partiet. En av de 
mest bemärkta unga unionisterna, Randolph Churchills son Winston Churchill, 
övergick till de liberala. Möjligen ha utrikespolitiska hänsyn motiverat Balfours 
envisa kvarstannande vid makten. Det tillfälle att träda tillbaka, som ett till
fälligt nederlag vid en omröstning i ju li 1905 erbjöd, begagnades icke. Ett 
halvt år senare (4 dec. 1905) avgav likväl ministären sin avskedsansökan, utan 
att någon särskild anledning härtill då förelåg.

Sannolikt betingades Balfours beslut att avgå i stället för att upplösa parla
mentet av partitaktiska skäl. Det syntes tvivelaktigt, om liberalerna skulle 
kunna bilda en ministär, eller i varje fall en ministär, vars sammansättning 
icke vore ägnad att försvara partiets ställning vid nyvalen. Motsättningen 
mellan Campbell-Bannerman och Rosebery hade några dagar tidigare ställts 
i klar belysning; den förre hade i ett tal uttalat sig för ett successivt genom
förande av home-rule-principen, och den senare hade därför förklarat, att han 
icke kunde ”tjäna under denna fana”. Imperialisterna inom partiet voro miss
nöjda med Campbell-Bannermans ledarskap, radikalerna kunde icke väntas 
stödja ett kabinett Rosebery. På vissa håll tänkte man sig möjligheten av en 
koalition mellan de moderata liberalerna och de unionistiska frihandlarna.

Campbell-Bannerman fick emellertid i uppdrag att bilda den nya ministären 
och lyckades, efter åtskilliga svårigheter, som ingående skildrats av flera av de 
medverkande, få till stånd en för fraktionerna inom det liberala partiet re-
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OPPO SITIO NEN MOT BALFOLR 1905 
med Churchill, Campbell-Bannerman, Asquith, Lloyd George och Edward Grey bland

opponenterna.
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presentativ regering; det på visst håll inom den imperialistiska gruppen gjorda 
yrkandet, att regeringschefen skulle flytta till överhuset och överlämna ledar
skapet i underhuset till någon annan, avvisades bestämt av Campbell-Banner
man, som överhuvud överraskade genom sin bestämdhet och skicklighet. 
Rosebery blev icke minister, men de liberala imperialisterna representerades av 
sina främsta yngre krafter, Asquith, Grey, Haldane, respektive finans-, utrikes- 
och krigsminister. Bland de äldre liberala politikerna i kabinettet märktes 
Morley, bland radikalerna Lloyd George. Med John Burns blevo de icke 
socialistiska arbetarna för första gången representerade. Den nya regeringen 
beslöt att omedelbart upplösa underhuset.

R A D I K A L I S M E N S  S E G E R  O C H  Ö V E R H U S  - 

R E F O R M E N .

De nyval, som höllos i början av år 1906, inleda en ny epok i engelsk 
politik. För första gången sedan en någorlunda allmän rösträtt infördes ut
visade valen en verkligt betydande förändring i partiernas styrkeförhållanden. 
Valdeltagandet var större än vid något tidigare val, väsentligen beroende på 
det ökade politiska intresset bland arbetarna. Av omkring 5,500,000 i England 
och Skottland avgivna röster tillföllo över 3,100,000 liberalernas och arbetar
partiets kandidater; vänsterns röstövervikt var sålunda omkring 700,000.
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LIBERAL SEGER 1906.

18. — Vår egen tids historia. I.
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Under det att efter liberalunionisterjias avfall från de liberala år 
1886 de politiska huvudriktningarna varit ungefär jämnstarka, ehuruväl 
de liberala ständigt befunnit sig i minoritet, räknade alltså vänstern nu ett 
avsevärt, om också icke överväldigande flertal inom valmanskåren. Förändring
arna i underhusets sammansättning blevo helt naturligt än mera bctvdande. 
Det liberala partiet besatte 400, arbetarpartiet, bland vars ledare voro Keir 
Hardie, MacDonald och fackföreningspolitikern Arthur Henderson, 29, och 
de irländska nationalisterna 83 platser; tillsammans hade dessa partier 512 
representanter mot högerns 158, av vilka över hundra voro engagerade för de 
chamberlainska tullplanerna. Denna strömkantring berodde utan tvivel på 
flera orsaker: missnöjet med några av högerns lagstiftningsåtgärder, den 
irländska frågans undanskjutna ställning på det liberala valprogrammet och än 
mera fruktan för en protektionistisk tullreform ; agitationen vid valen gick 
huvudsakligen i tullfrågans tecken.

Fram för allt beaktansvärda äro arbetarrörelsens landvinningar. Labour 
party besatte visserligen, såsom nämnt, endast 29 platser, motsvarande bortåt
400,000 röster. Men partiet hade i en mängd valkretsar samarbetat med de 
liberala och övat inflytande på dessas kandidatnominering; likaså hade utanför 
partiet stående arbetarorganisationer varit mera aktivt verksamma än tidigare. 
Följden blev en allmän radikalisering av det liberala partiet, som endast i 
viss mån kom till uttryck därigenom, att ett tjugutal medlemmar av dess 
parlam entsgrupp bildade en särskild arbetarfraktion (liberal-labourgruppen). 
De liberalas majoritetsställning berodde i själva verket på de organiserade, 
om sina politiska särkrav väl medvetna arbetarnas röster. Under den följande 
tiden tjänstgöra därför arbetargrupperna som pådrivare av det liberala partiet, 
på samma sätt som tidigare de irländska nationalisterna. Därmed bryter den 
socialreformatoriska riktningen definitivt igenom, den politiska striden av
speglar allt klarare de sociala intressekonflikterna. Den främste representanten 
för de radikala tendenserna och därmed för den liberal-socialistiska koalitionen, 
blev Lloyd George, som i motsats till de flesta liberala politiker växt upp 
i ett fattigt hem och besjälades av ett personligt färgat socialt patos. De 
liberala ledarnas benägenhet att tillmötesgå de irländska kraven minskades 
däremot. De liberala im perialisterna hade alltid stått tveksamma till home- 
rule-principen, och de engelska arbetarna voro föga intresserade av densamma; 
härtill kom att irländarnas understöd icke längre var behövligt för det liberala 
partiet.

Underhusets demokratisering kom till uttryck även i medlemmarnas sociala 
ställning. Antalet storgodsägare i huset sjönk till hälften, antalet finansmän 
till en tredjedel, under det att många representanter för den lägre medel
klassen och för den kroppsarbetande klassen invaldes. Icke mindre än 157 
frireligiösa togo säte i det nya huset.
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Under de följande åren (1906— 1908) framlade regeringen i rask följd 
förslag till genomgripande reformer särskilt på det socialpolitiska området, i 
regel motarbetade av de konservativa. Såsom de främsta talesmännen för rege
ringen framträdde Campbell-Bannerman, som på premiärministerposten visade 
oväntad energi och beslutsamhet, Asquith, vars klara och logiska utredningar 
i de finansiella frågorna väckte allmän respekt, och Lloyd George, som, än 
profetiskt manande, än bitande ironisk, var den folklige vältalaren fram för 
andra. Ofta användes den s. k. giljotinen för att driva igenom regeringsför- 
slagen, d. v. s. viss tid anslogs till behandling av varje del av ett nytt förslag. 
Fackföreningarnas inflytande kom framför allt till synes i en år 1906 beslutad 
lag, som direkt anknöt till domen i Taff-Vale-målet; enligt denna skulle fack
föreningar icke vara ansvariga för av deras medlemmar vid arbetskonflikter 
begångna handlingar och sådana åtgärder som blockad och fredlig övertalning 
att strejka blevo, vare sig de härrörde från enskilda eller från kollektiva sam
manslutningar, straf fria. Vidare kompletterades i viktiga punkter lagstiftningen 
om arbetsgivares ersättning vid olycksfall i arbete, åtta timmars arbetsdag 
stadgades inom gruvindustrien, nattarbete för kvinnor förbjöds, och av arbetare 
och arbetsgivare sammansatta råd gåvos befogenhet att inom vissa industrier 
(hemindustrier) bestämma minimilöner. Egnahemsrörelsen bland arbetarna 
uppmuntrades genom en lag, som gav grevskapen rätt att expropriera jord för 
försäljning åt arbetarna i små lotter och som, i motsats till tidigare lagar pä 
delta område, lämnade betydande resultat. Vissa grenar av socialförsäkringen 
organiserades; år 1908 infördes i överensstämmelse med fackföreningarnas 
önskningar obligatorisk ålderdomspensionering, kanske den viktigaste av de 
sociala reformerna. Vid behandlingen av vissa av de berörda frågorna kunde 
en motsättning skönjas mellan de liberala i inskränkt mening och arbetar
representanterna, och flera av regeringens moderata medlemmar funno det 
angeläget att betona skillnaden mellan liberalism och socialism, men i stort sett 
försiggick samarbetet utan svårare slitningar. Är 1908 beslöt arbetarpartiets 
kongress — med 514,000 mot 469,000 röster — att göra ett principuttalande 
för allmän socialisering och partiet blev sålunda ett i egentlig mening socia
listiskt parti, men den revisionistiska taktiken följdes fortfarande och någon 
väsentlig ändring i partiets praktiskt politiska verksamhet inträdde icke.

Den radikala reformpolitiken mötte emellertid på viktiga punkter ett bestämt 
motstånd i överhuset. En rad lagförslag blevo antingen utan vidare avslagna 
eller ock underkastades de så väsentliga modifikationer, att regeringen återtog 
dem. Vid 1906 års session avslogs ett förslag om avskaffande av rätten för en 
person att rösta i flera valkretsar och ett förslag om ändringar i 1902 års 
undervisningslag i av de frireligiösa önskad riktning. Är 1908 förkastades ett 
förslag om reform av rusdrycksförsäljningslagen. Enligt detta förslag, som 
livligt motarbetades av bryggarintressena, skulle omkring en tredjedel av rätlig-
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heterna alt försälja rusdrycker indra
gas, nya rättigheter skulle beviljas 
under medverkan av de kommunala 
valmännen, och alla fortfarande be
stående äldre rättigheter skulle ut
slockna efter fjorton år; överhusets 
ställningstagande i denna fråga fick 
en odiös karaktär därigenom, att ett 
stort antal lorder notoriskt voro eko
nomiskt intresserade i bryggerier. Vi
dare hindrade överhuset en jordlags- 
stiftning, som ansågs oförmånliga för 
godsägarna. Ett så systematiskt mot
stånd mot en liberal regerings förslag 
hade överhuset aldrig tidigare rest, 
givetvis beroende på att de liberala re
geringarna förut icke företrätt så radi
kala tendenser. Den konservativa över
husmajoritetens politik bestämdes un
der samverkan mellan partiets ledare 

i båda husen, lord Lansdowne och Balfour; den senare uttalade under en 
debatt i underhuset, att det vore lönlöst att diskutera, då det verkliga av
görandet träffades på annat ställe, och i ett offentligt tal antydde han, att de 
konservativa ytterst borde bestämma landets öden, vare sig de voro i regerings
ställning eller i opposition. Inom vänstern restes ånyo, liksom vid striden om 
representationsformen år 1884 och efter home-rule-förslagets förkastande år 
1893, röster för en författningsrevision, som skulle säkra underhusets hege
moni. Redan i februari 1907 förklarade premiärministern, att överhusets politik 
gjorde frågan om en reglering av förhållandet mellan husen aktuell, och i juni 
samma år uttalade underhuset på regeringens initiativ med 432 röster mot 147 i 
en resolution, att ett upprepade gånger av underhuset antaget, men av överhuset 
förkastat förslag borde kunna bliva lag utan lordernas medverkan; ett resolu
tionsförslag om överhusets avskaffande, som väcktes av arbetarpartiet, samlade 
hundra röster. Något förslag om författningsrevision framlades likväl icke av 
regeringen, som möjligen ville avvakta ytterligare vetobeslut från lordernas 
sida, innan den skred till avgörande aktion. Diskussionen om överhusets ställ
ning ledde till framställande av vissa reformförslag från konservativt håll; 
sålunda yrkade lord Newton på att endast ett visst antal av samtliga pärer valda 
lorder skulle ha rösträtt i överhuset och att ett bestämt antal lorder skulle u t
nämnas av regeringen på livstid; en annan medlem av överhuset föreslog, att 
upprepad beslutskonflikt kam rarna emellan skulle lösas genom folkomröst

HERBERT H ENRY A SQ U ITIl.
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ning. Dessa förslag, till vilka regeringen förhöll sig avvisande, ledde icke till 
resultat, men de gåvo en antydan om de reträttlinjer, som högern avsåg att 
tillgripa i händelse av en förfaltningsstrid.

Bland regeringens övriga åtgärder märkas förberedelser till införande av 
självstyrelse i Sydafrika, år 1909 resulterande i den sydafrikanska unionens 
upprättande. I utrikespolitiken, där de liberala imperialisterna dominerade, 
gjordes intet påtagligt avsteg från de av den unionistiska regeringen uppdragna 
riktlinjerna. Av Haldane genomfördes en arméreform, som möjliggjorde de 
engelska truppernas ingripande på kontinenten vid världskrigets utbrott. Den 
bestämt frihandelsvänliga hållning, som regeringen intog, markerades vid 1907 
års kolonialkonferens; en rad representanter för dominions uttalade sig då för 
införande av preferenstullar mellan imperiets delar, men från regeringshåll 
betonades, att förutsättningen härför vore en brittisk tullreform och att en 
sådan icke kunde komma i fråga.

1 den irländska frågan var regeringen från början splittrad. De liberala 
imperialisterna hade före 1906 års val tydligt givit till känna, att de icke eller 
åtminstone icke omedelbart ville återupptaga Gladstones home-rule-politik; 
andra regeringsmedlemmar, såsom Morley, vilken mer än någon annan hjälpt 
Gladstone vid uppgörandet av home-rule-förslagen 1886 och 1893, förblevo den 
gamla liberala programpunkten trogna. Är 1907 framfördes av den nye mi
nistern för Irland, Birrell, ett förslag i kompromissens tecken. Detta förutsåg 
inrättandet av ett centralt irländskt råd med 82 valda och 24 av kronan ut
nämnda ledamöter, utrustat med en del förvaltningsuppgifter, men utan i 
egentlig mening lagstiftande kompetens; det antyddes likväl, att rådets be
fogenheter småningom skulle utvidgas och att man sålunda successivt skulle 
införa home rule. En del ledamöter av nationalistpartiet voro böjda för att 
låta sig nöja med denna halvmesyr, men majoriteten beslöt, pådriven av 
Sinn Eein-rörelsens extremister, att ställa sig avvisande, och regeringen återtog 
förslaget.

På våren 1908 avled Campbell-Bannerman och efterträddes som prem iär
minister och partiledare av Asquith. Regeringen rekonstruerades i radikal rik t
ning; Lloyd George blev finansminister, Winston Churchill, som förut inne
haft en underordnad post och gjort sig känd som vid sidan av Lloyd George 
partiets främste agitator och en av dess skickligaste parlamentariska debattörer, 
inträdde, endast 34 år gammal, i kabinettet såsom handelsminister, och även 
andra unga radikaler befordrades. Från denna tid är Lloyd George i än högre 
grad än förut regeringens drivande kraft.

Redan under Asquiths finansministertid hade betydande budgetära reformer 
genomförts, bland annat en gradering av inkomstskatten, enligt vilken inkomst 
av kapital beskattades högre än inkomst av arbete. Då Lloyd George blev
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finansminister, förelåg ett akut behov av ökade inkomster, särskilt på grund 
av de stora utgifter, som ålderdomspensioneringen och andra sociala reformer 
medförde. Lloyd George var principiellt för den indirekta beskattningens er
sättande med den direkta —  vid denna tid bestreds blott en tredjedel av stats
utgifterna genom direkta skatter — och uppgjorde ett synnerligen radikalt 
budgetförslag. Bland annat skulle en genomgående progression i inkomst
skatten införas och arvsskatten avsevärt höjas. Viktigare voro likväl förslagen 
om nya skatter på jordegendom. Sålunda skulle en specialskatt införas på icke 
odlad jord  (såsom jaktmarker och parker) och vidare skulle den s. k. oförtjänta 
värdestegringen beskattas. Då en jordegendom bytte ägare, skulle den värde
stegring, som jorden under den avträdande ägarens tid undergått oberoende 
av dennes arbete, värderas, och en femtedel av detta värde betalas i skatt. Denna 
senare skatt kunde uppenbarligen icke omedelbart bliva av vikt, men den vänta
des i en framtid komma att giva betydande summor. I det tal, med vilket 
Lloyd George i februari 1909 framlade budgeten, betonade han den tilltänkta 
reformens genomgripande karaktär; här förelåg en krigsbudget, ty det gällde 
”att skaffa pengar till ett hänsynslöst krig mot fattigdom och elände” . Bland 
de konservativa, framför allt inom de aristokratiska godsägarkretsarna, mötte 
budgeten den hetsigaste opposition. Lord Rosebery, som var en av landets 
rikaste jordägare, utträdde ur det liberala partiet, gjorde sig till talesman för 
kritiken och förklarade, att den nya budgeten vore en inkörsport för socialismen 
och att ”socialismen är slutet på allt —  förnekandet av tron, av familjen, av 
äganderätten, av monarkien, av riket” . Lord Lansdowne jämförde Lloyd George 
med en tjuvaktig fiskmås, ”glupsk och hänsynslös, som stjäl fisk från andra 
fiskmåsar” . Londonbankirer fördömde budgeten såsom försvagande den en
skilda företagsamheten. Den sociala motsättningen framträdde starkare och 
mera ohöljd än någon gång sedan den stora frihandelsstridens dagar.

Vänsterkoalitionen inom underhuset var enig; däremot avstodo de irländska 
nationalisterna från att rösta i flertalet voteringar och röstade vid ett tillfälle 
med de konservativa. Den 4 november 1909 godkändes i tredje läsningen re- 
geringsförslaget med 379 röster mot 149, och frågan gick till överhuset. 
Sedan århundraden hade överhuset endast i några få fall satt sig emot under
husets budgetbeslut. Senast hade detta skett år 1860, då ett separat framlagt 
finansiellt förslag förkastats; underhuset hade då resolverat, att rätten att 
pålägga skatter uteslutande vore dess sak. Efter denna tid hade alla finans
förslag samlats i en enda lag och överhusets behandling av denna hade 
inskränkts till en formalitet. En del moderata högermän ansågo med hänsyn 
till dessa förhållanden, att man även nu borde godkänna budgetförslaget, men 
de konservativa ledarna beslöto efter långa förhandlingar att tillråda billens 
förkastande. Efter sex dagars debatt beslöt överhuset i enlighet härmed, trots
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DEN M ÄNNISKOVÄNLIGE RÖVAREN.
(Syftar på Lloyd George och förslaget om ålderdomspensionering.) 

Lloyd George: Jag skall få dem att vara snälla mot gamla och fattiga. 
Karikatyr i Punch.
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att man på många håll var övertygad om att följden skulle bliva en konsti
tutionell konflikt; beslutet fattades med 350 röster mot 75, under medverkan 
av många lorder, som eljest aldrig infunno sig i huset och som voro fullt 
beredda att, såsom lord Milner yttrade, ”damn the consequences". Lord Lans- 
downe motiverade majoritetens ståndpunkt därmed, alt budgetförslaget inne- 
hölle vittgående reformer, som icke varit diskuterade vid 1906 års val och 
som regeringen därför borde tvingas att framlägga för valmännen vid nyval 
av underhuset. Regeringsrepresentanterna i överhuset yttrade under debatten, 
att regeringen, om budgeten förkastades, skulle se sig nödsakad att arbeta för 
en legal begränsning av överhusets kompetens. I underhuset genomdrev rege
ringen en resolution, i vilken överhusets beslut betecknades som författnings- 
stridigt, varefter parlamentet upplöstes (dec. 1909).

Valstriden i jan. 1910 var av exempellös våldsamhet. Diskussionen rörde 
dels budgetförslaget, som man på vänsterhåll kallade ”the people’s budget” , 
dels regeringens krav på en begränsning av överhusets makt. På högerhåll 
betecknades budgeten som ett förslag om konfiskation av privat egendom; på 
vänsterhåll betonade man den ojämna egendomsfördelningen, i det att 2,500 
jordägare ägde halva Englands jord och nio tiondelar av jorden var fördelad 
på stora gods, och förklarade budgeten vara ett obetydligt steg i riktning 
mot en rättvisare ordning. Överhusets rätt att fritt förkasta underhusets förslag 
försvarades på högerhåll såsom ett värn för folksuveräniteten, ty härigenom 
framtvingades nyval på vederbörande fråga och, om dessa nyval ginge över
huset emot, komme det i praktiken alltid att giva vika; vänstern framhöll, 
alt överhusets vetorätt i realiteten endast utgjorde en tillgång för högerpartiet 
och alt lorderna förkastat finansförslaget ”icke emedan de älska folket, utan 
därför att de hata budgeten” (Asquith). Anmärkningsvärt är, att Asquith nu 
uttalade sig för home-rule-principen; det liberala partiet förutsåg, att det 
efter valen ånyo skulle bliva beroende av de irländska rösterna.

Inom väljarkåren voro förskjutningarna icke synnerligen stora. Majoriteten 
för liberaler och arbetare i förening minskades till omkring 400,000 röster. 
Partiställningen inom underhuset blev avsevärt förändrad. De liberala och 
konservativa parlamentsgrupperna blevo jämnstarka, med 275 respektive 273 
platser. De irländska nationalisterna fingo 82 representanter, varav 12 närmade 
sig Sinn Fein-partiet, arbetarpartiet besatte, med en halv million röster, 40 
mandat, men dess medverkan hade i ett stort antal valkretsar varit förutsätt
ningen för en liberal seger. Irländarna voro alltså lungan på vågen.

Vid parlamentets sammanträde omedelbart efter valen framlade regeringen 
för underhuset förslag till resolutioner rörande riktlinjerna för en framtida 
författningsreform : överhuset skulle frånkännas rätten att förkasta eller ändra 
finansförslag, varvid underhusets talman skulle äga att bestämma vederbörande
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FRÅN VALEN 1910.
Folkmassorna avvakta valresultaten utanför tidningskontoren.

förslags karaktär; andra lagförslag skulle, oberoende av överhusets godkän
nande, upphöjas till lagar, därest de godkändes av underhuset vid tre sär
skilda sessioner under loppet av två år; underhusets legislaturperiod skulle 
minskas från sju till fem år. Det betonades tillika i regeringsförslaget, att en 
reform av överhusets sammansättning vore önskvärd men att en sådan borde 
få anstå, till dess frågan om förhållandet mellan kam rarna lösts; ”avsikten ä r” , 
hette det, ”att ersätta lordernas hus sådant det för närvarande är beskaffat 
med en andra kammare byggd på folklig grund, men en sådan förändring 
kan ieke omedelbart komma till stånd” . Underhuset antog dessa resolutioner 
med alla partiers röster mot unionisternas (april 1910). Först därefter genom- 
voterades ånyo budgetförslaget. Möjligt är att irländarna, som med hänsyn 
till home rule voro särskilt angelägna om en begränsning av överhusets veto
rätt, krävt, att de nämnda resolutionerna skulle antagas, innan finanslagen 
behandlades; Asquith uttalar, i sina "Fifty years of parliam ent”, på tal om 
irländarnas tveksamhet i fråga om budgeten, att ”åtskillig manövrering be
hövdes för att klara denna ganska osäkra punkt” . Överhuset godkände nu 
omedelbart budgeten. Ungefär samtidigt uttalade sig huset på förslag av 
lord Rosebery för ändringar i demokratisk riktning av husets sammansätt
ning. De stridande parterna hade alltså klarlagt sina positioner: regeringen 
ville försvaga överhusets makt, unionisterna ville i stället omedelbart demo
kratisera huset. Från regeringshåll antyddes redan nu att, om det bleve nöd
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vändigt för att bryta överhusets motstånd, man skulle tillråda konungen att 
utnämna ett tillräckligt antal nya pärer.

Edward VII avled den 6 maj 1910 och efterträddes av sin son Georg V. 
I överensstämmelse med den nya monarkens önskningar sökte man få till 
stånd en uppgörelse i författningskonflikten genom konferenser mellan parti
ledarna. Dessa konferenser, som upptogo nära ett halvt års tid, ledde ej till 
något resultat och avslutades några dagar före parlamentets sammanträde till 
ny session den 15 november. Regeringen framlade då för överhuset ett lag
förslag, som utformats i enlighet med de av underhuset i dess resolutioner 
uppdragna riktlinjerna. Överhuset svarade med en hemställan till regeringen 
att enligt angivna grunder utarbeta ett förslag till husets reformering samt 
uttalade sig i frågan om förhållandet mellan kamrarna för följande ändringar: 
i finansfrågor skulle underhuset ensamt vara avgörande, vid konflikt mellan 
husen i andra frågor skulle avgörande träffas genom gemensam votering, eller, 
då meningsskiljaktigheten gällde ärenden av större vikt, genom folkomröstning. 
Denna konkurrerande reformlinje godtogs icke av regeringen. Asquith uttalade, 
att om överhuset finge rätt att framkalla folkomröstning, skulle detta innebära, 
att det i realiteten bibehölle sin kompetens orubbad; man skulle då få skrida 
till referendum för att få igenom alla radikala förslag, liksom man fått an
ordna nyval för att bryta motståndet mot Lloyd Georges budget. Folkomröst- 
ningsinstitutet vore för övrigt ägnat att förstöra det parlam entariskt represen
tativa systemet; hur skulle man förfara, om en regering ägde majoritet i 
underhuset, men vid en folkomröstning desavouerades i en viktig fråga? Sär
skilt torde man på regeringshåll ha varit obenägen att underkasta home- 
rule-frågan, vars snara upptagande nu var beslutat, folkets avgörande, ty det 
engelska elektoratets ställning till denna fråga var tvivelaktig. Redan innan 
överhuset tagit ställning till den s. k. veto-billen hade regeringen givit till 
känna sin avsikt att än en gäng vädja till folket, oeh Asquith förklarade, att 
delta skedde under den förutsättningen, att monarken, därest vid nyval rege
ringens majoritet kvarstode, skulle samtycka till massutnämning av nya pärer.

Nyvalen i december 1910 medförde knappast någon ändring: liberaler och 
unionister besatte vardera 272 mandat, irländarna 84 och arbetarpartiet 42. 
Vid parlamentets sammanträde i februari framlades veto-billen för underhuset, 
och blev den 15 maj antagen med 362 röster mot 241. Dessförinnan hade 
Lansdowne väckt ett i detalj utformat förslag om överhusets demokratisering; 
av 350 lorder skulle 100 väljas av samtliga pärer i riket bland personer, som 
innehaft vissa högre ämbeten, 100 utses av kronan med hänsyn tagen till parti
ställningen i underhuset och 120 väljas av parlamentet; förslagets utformning 
var sådant, att en klar högermajoritet i underhuset skulle vara given. Behand
lingen av detta förslag avbröts, då veto-billen överlämnades till överhuset. I 
avseende på denna stod huset i huvudsak fast vid sin gamla ståndpunkt, i det att
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LANSDOW NE LÄSER U P P  SITT FÖRSLAG OM ÖVERHUSETS DEM OKRATISERING.

ett av lord Lansdowne framfört ändringsförslag, som stadgade folkomröst
ning vid meningsskiljaktigheter mellan husen i vissa viktiga frågor, antogs 
med 253 röster mot 46 (20 ju li). Billen skickades tillbaka till underhuset, 
som ånyo uttalade sig för dess antagande i den av regeringen föreslagna for
men; Asquith meddelade, att konungen givit sitt samtycke till att, om icke 
överhuset vid förnyad behandling av frågan gav vika, utnämna tillräckligt 
många lorder för att möjliggöra oppositionens överröstande. Endast en gång 
tidigare hade detta påtryckningsmedel använts, nämligen vid genomförandet 
av den stora representationsreformen år 1832. Bland unionisterna var indigna
tionen stor över regeringens hot att utnyttja kronans prerogativ; då Asquith 
uppträdde i underhuset för att motivera sitt handlingssätt, hindrades han genom 
tumultartade uppträden från att tala.

Regeringens motståndare voro oeniga om den taktik, som borde följas. 
Balfour och Lansdowne beslöto att råda sina partivänner att giva vika, bland 
annat med hänsyn till att utnämnandet av flera hundra nya lorder skulle 
undergräva överhusets anseende, men en grupp extremister, ledda av lord
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Halsbury och uppmuntrade av unghögern i underhuset, bestämde sig för att 
fortsätta motståndet. I den avgörande voteringen, som motsågs med ytterlig 
spänning, voterade ett antal moderata högermän med liberalerna, andra av- 
stodo från att rösta och regeringens vetoförslag antogs med 131 röster mot 
114 (10 aug. 1911).

1911 års överhusreform är den viktigaste i lag innefattade författnings
ändring, som sedan århundraden genomförts i England. Det suspensiva veto, 
som överhuset enligt lagen bevarar, är av så begränsad natur, att efter denna 
tid underhuset kan anses som den legalt dominerande faktorn i representations- 
systemet. De konservativa intressena förlorade genom lagen ett stöd, vars 
betydelse vid åtskilliga tillfällen varit påtaglig och som säkerligen i många 
fall verkat genom sin blotta tillvaro. Den under vetostriden aktualiserade 
frågan om en reform av överhusets sammansättning har senare vid flera 
tillfällen varit på tal och till och med föranlett särskild utredning, men något 
positivt resultat har icke vunnits; på vänsterhåll synes man icke vara villig 
att låta en eventuell demokratisering åtföljas av ett stärkande av husets 
kompetens.

Regeringens politik under de följande åren före världskriget präglas av 
strävan att tillfredsställa de aktiva särriktningarna, av vilkas understöd de libe
rala äro beroende: arbetarpartiet, de irländska nationalisterna och de fri
religiösa. Motsättningen mellan regering och opposition b lir allt starkare. 
Balfour, vars tveksamhet under överhuskrisen väckt missnöje inom unionist - 
partiet, trädde i november 1911 tillbaka från ledarställningen och efterträddes 
av Bonar Law, en affärsman från Glasgow, som stod utanför de aristokratiska 
kretsarna och visade sig mera beslutsam och mindre bunden av de parlam en
tariska konventionerna. Hans rättframma, ibland grova debattinlägg stucko 
av mot den Balfourska elegansen. Inom högerpartiet gjorde sig en rail yngre 
stridbara politiker, såsom F. E. Smith och lorderna Hugh och Robert Cecil, 
gällande; de bildade en slags unghöger, en pendant till den av Lloyd George 
och Churchill ledda radikala falangen inom det liberala partiet. Chamberlain, 
som av sjukdom sedan flera år varit förhindrad att deltaga i det politiska 
livet, såg sin protektionistiska politik omfattad av en överväldigande majoritet 
bland de konservativa.

På det socialpolitiska området fortsatte reformarbetet. Är 1911 genomförde 
Lloyd George lagstiftning om obligatorisk sjukförsäkring och arbetslöshets
försäkring. Den väldiga strejk, som på våren 1912 utbröt inom gruvindustrien, 
ledde till antagandet av en lag, enligt vilken på detta område minimilöner 
skulle fastställas. Då högsta domstolen förklarade, att fackföreningarna enligt 
gällande bestämmelser icke ägde rätt att anslå medel till politiska ändamål, 
stiftades år 1913 en lag, som under vissa garantier meddelade denna rätt. Den
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lag av 1911, som bestämde om ersättning för parlamentsledamöter (400 pund 
om året), torde också ha inspirerats från arbetarhåll; tidigare hade fack
föreningarna och arbetarpartiet i stor utsträckning ekonomiskt understött 
arbetarrepresentanterna i parlamentet. Emellertid var missnöjet bland industri
arbetarna under åren före kriget starkare än tidigare, delvis beroende på 
levnadskostnadernas stegring, och en rad stora strejker igångsattes. Är 1911
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räknade de till arbetarpartiet anslutna 
föreningarna en och en halv million 
medlemmar.

Den ytterst hetsiga, ofta med vålds
medel arbetande agitationen för in
förande av kvinnlig rösträtt (suff- 
ragettrörelsen) beredde regeringen 
många bekymmer. Såväl regeringens 
anhängare som oppositionen voro i 
denna fråga delade och de i under
huset väckta förslagen avslogos med 
en blandad majoritet.

I fråga om några av regeringens 
viktigaste förslag begagnade överhuset 
sin begränsade vetorätt och förslagen 
hunno icke slutbehandlas före världs
krigets utbrott. Så var fallet med en 
bill om avskaffande av pluralröst
rätten och utvidgning av rösträtten i 
övrigt; detta förslag återtogs av rege

ringen efter krigsutbrottet. En lag om avskaffande av statskyrkan i Wales 
genomfördes visserligen, sedan överhuset tre gånger inlagt sitt veto, i september 
1914, men det beslöts, att den icke skulle träda i kraft förrän efter fredsslutet. 
Detsamma gällde regeringens home-rule-förslag, som under åren 1912— 1914 
dominerade den politiska diskussionen.

Den home-rule-bill, som i april 1912 förelädes underhuset, var i vissa hän
seenden mindre vittgående än de tidigare av Gladstone fram förda förslagen. 
Ett irländskt parlament skulle inrättas, bestående av ett underhus, vall fflöd 
nära nog allmän rösträtt, och en senat, vars medlemmar enligt regeringens 
ursprungliga tanke skulle utses av kronan, men som enligt en av underhuset 
beslutad ändring efter en övergångsperiod skulle väljas av särskilda provins
församlingar. 42 irländska representanter skulle fortfarande ha säte i London- 
parlamentet. Kronan skulle på Irland även i framtiden representeras av en 
lordlöjtnant, som vid sin sida skulle ha en inför det irländska parlamentet 
ansvarig ministär. Utom de förvaltningsområden, som enligt 1886 och 1893 
års förslag undandragits den irländska styrelsen, skulle tills vidare ytterligare 
en del frågor undantagas, såsom polisärenden; skatteuppbörden skulle skötas 
av brittiska rikets ämbetsmän och det irländska parlamentets bestämmanderätt 
i fråga om skatter och tullar begränsades. Särskilda garantier gåvos för skydd 
av de religiösa minoriteterna. Av nationalistpartiet, vars ledare Redmond nära 
samarbetade med regeringen, ansågs förslaget antagligt, men Sinn Eein-partiet

EDW ARD CARSON.
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förklarade det naturligvis o till
räckligt.

Unionisterna bekämpade rege- 
ringsförslaget med en våldsamhet, 
än större än den som ådagalagts 
under striden om Lloyd Georges 
budget. Man ryggade icke tillbaka 
för tanken på väpnat motstånd.
Redan på hösten 1911 började 
unionisterna i Ulster förbereda 
upprättandet av en provisorisk re
gering; rörelsen leddes med hän
synslös kraft av sir Edward Carson, 
som varit minister under Salisbury 
och gjort sig bemärkt som en av 
högerns skickligaste och mest extre
ma talesmän. Ulstermännen organi
serades m ilitärt och vapen anskaffa
des. Redan i april 1912 mönstrade 
Ronar Law och Carson i Belfast de ®ONAR LAW.
frivilliga kårerna, vilkas styrka beräknades till nära hundratusen man, och 
man upprepade efter Carson löftet: ”Vi skola aldrig, under några omständig
heter underkasta oss home rule.” Bonar Law yttrade vid ett senare tillfälle, 
att regeringen vore ”en revolutionär kommitté, som genom bedrägeri skaffat 
sig despotisk makt” , och han sade sig ”icke kunna föreställa sig en grad av 
motstånd, som Ulster icke är berett att tillgripa, och som jag ej skall vara 
redo att lämna mitt understöd”. Hundratusentals personer, bland dem många 
ledande politiker och intellektuella, förbundo sig genom högtidliga utfästelser 
att med varje medel hindra home rule. Man vädjade till regeringen att upplösa 
underhuset för att bringa klarhet rörande den engelska opinionen, men rege
ringen vägrade, och hillen antogs i januari 1913 av underhuset med 367 
röster mot 257 för att omedelbart därefter med överväldigande majoritet för
kastas av överhuset, som förklarade sig fordra frågans hänskjutande till val
männen. I Ulsterfrågan betonades från regeringshåll, att flera av grevskapen 
i Ulster hade en rent irländsk och katolsk majoritet och att i andra grevskap 
folkblandningen var mycket stark -—- i det hela voro 44 procent av invånarna 
i U lster katoliker — , varför Ulsters utbrytande ur en irländsk stat mötte samma 
svårigheter som de, vilka enligt unionisternas mening voro förbundna med 
beviljandet av irländsk självstyrelse.

I slutet av år 1913 antogs än en gång home-rule-billen av underhuset och 
avvisades av lorderna. Upphetsningen steg snabbt. På hösten 1913 bildades i
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Belfast en provisorisk regering” under Carsons ledning, avsedd att gripa 
makten, om en brytning inträdde; Carson höll revy med ”Ulsters frivilliga 
armé”. Ä andra sidan bildade irländarna frikårer för att vid home-rule- 
förslagets slutliga antagande vara beredda att övervinna motståndet. Alt rege
ringen icke begagnade den möjlighet att utkräva straffrättsligt ansvar som 
otvivelaktigt förelåg, har motiverats därmed, alt ett inskridande skulle ha 
skärpt motsatserna och att man ännu hoppades på en fredlig uppgörelse.

I början av år 1914 framlades billen för tredje gången. Antogs den även nu, 
kunde den enligt 1911 års lag upphöjas till lag utan överhusets samtycke. I tron
talet vädjades till parterna att göra ytterligare försök att nå enighet. Regeringen 
föreslog en kompromiss, enligt vilken grevskapen i Ulster efter majoritets
beslut av valmännen skulle kunna under en period av sex år ställas utanför 
lagens tillämpning. I enlighet härmed beslöt underhuset, ehuru irländarna 
endast med tvekan accepterade den nya principen, men unionistledarna vid- 
höllo sitt motstånd och Carson talade om ”en dödsdom över Ulster med av
rättningen uppskjuten till efter sex å r”. Regeringen förberedde m ilitära åt
gärder och Churchill antydde i ett tal den 14 mars, att, om Ulster icke gåve 
vika, man vore beredd att sätta hårt mot hårt; ryktet spreds, att radikaler inom 
regeringen såsom Lloyd George och Churchill (nu sjöminister) ville fram- 
provocera oroligheter för att snabbt och hänsynslöst kunna nedslå motståndet. 
En liga för unionens försvar bildades i England för att till varje pris be
kämpa home rule. Läget tillspetsades ytterligare genom en mera tillfällig 
episod. Befälhavaren på Irland hade, då han beordrade en truppförflyttning, 
påpekat för vederbörande officerare, att konflikt med Ulsters frivilliga vore 
tänkbar och tillfrågat dem om deras uppfattning; ett hundratal officerare, bland 
dem general Gough, förklarade sig då hellre vilja taga avsked än deltaga i 
operationer mot Ulster. Regeringen fann sig föranlåten att i en arméorder 
förklara, att dylika rådfrågningar av officerarna icke finge förekomma, och 
samtidigt betonades militärens absoluta lydnadsplikt. Utan att kabinettets 
medgivande inhämtats försäkrade krigsministern Seely — Haldane hade några 
år tidigare blivit lo rdkansler—-i en skrivelse till general Gough, att regeringen 
icke hade för avsikt att m ilitärt inskrida mot motståndarna till home rule; 
då Asquith fick reda härpå, förklarade han krigsministerns försäkran icke 
giltig. Händelsen ledde till upprörda diskussioner; Seely avgick och Asquith 
övertog provisoriskt krigsministerportföljen.

Den 25 maj antogs home-rule-billen för tredje gången av underhuset. Några 
veckor senare upptog överhuset behandlingen av det separata lagförslaget 
om möjlighet för grevskapen i Ulster att skilja sig från det övriga Irland; 
genom beslut den 14 juli ändrade huset detta förslag i sådan riktning, att 
Ulster permanent skulle ställas utanför home rule. Ännu en gång försökte man 
få en kompromiss till stånd, i det att monarken — ett tidigare okänt för
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farande — kallade de stridande parterna till konferens (21 ju li). Redan den 24 
juli förklarades detta försök ha strandat. Ett inbördeskrig på Irland syntes 
stå för dörren, då världskriget utbröt och den inre konflikten trädde i bak
grunden. I september sanktionerades visserligen home-rule-lagen, men dess 
ikraftträdande uppsköts till efter krigets slut.

K R I G E T  O C H  K O A L I T I O N S R E G E R I N G E N .

Världskrigets utbrott medförde ett närmande partierna emellan, som i det 
hela blev bestående till krigets slut. I den stora debatt om kriget, som ägde 
rum i underhuset den 3 augusti 1914, förklarade Bonar Law å unionist- 
partiets vägnar, att regeringen kunde räkna på det mest effektiva understöd, 
och de irländska nationalisternas ledare Redmond uttalade, att irländarnas
känslor mot England under de närmast förflutna åren helt förändrats och
att man nu utan någon tvekan ville stödja Englands sak; den lilla av 
O Brien ledda oberoende nationalistgruppen anslöt sig dock ej till denna 
deklaration. MacDonald kritiserade visserligen regeringen och förnekade 
nödvändigheten av ett engelskt ingripande i kriget, men sedan kriget väl 
förklarats, ställde sig det stora flertalet medlemmar av arbetarpartiet på 
regeringens sida, och MacDonald, som fortfor att förfäkta den pacifistiska 
ståndpunkten, måste träda tillbaka från sin ledande ställning inom partiet. 
Inom ministären själv utbröt en schism, i det att Morley, sedan några år
medlem av överhuset, och John Burns avgingo hellre än att bliva med
ansvariga till krigsförklaringen; det liberala partiets solidaritet med rege
ringen rubbades likväl icke.

Regeringen, i vilken landets mest kände militär, lord Kitchener, inträdde 
som krigsminister, erhöll under tiden närmast efter krigsutbrottet ökade 
befogenheter; här, såsom i andra krigförande stater, syntes en koncentration 
av makten nödvändig. Viktigast av de undantagslagar, genom vilka denna 
maktkoncentration åvägabragtes, var Defence of the Realm act i dess i sep
tember 1914 beslutade lydelse. I denna befullmäktigades kronan att vidtaga 
alla åtgärder, som syntes nödvändiga med hänsyn till ”den offentliga säker
heten och rikets försvar” ; lagen utpekade vissa rättsområden såsom i främsta 
rummet ägnade att i förordningsväg regleras av regeringen, men i princip 
var regeringens kompetens obegränsad, så snart dess beslut kunde anses 
avsedda att tillgodose det i lagen angivna syftet. I ett stort antal fall begag
nades fullmaktslagen till genomförande av viktiga lagändrande förordningar 
utan representationens formella medverkan; så t. ex. beslutades betydande 
inskränkningar i yttrande- och tryckfriheten, och längre fram användes

19. —• Vår egen tids historia. I.
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lagen såsom stöd för hela det vittutgrenade systemet av bestämmelser om 
livsmedelsransonering, statskontroll över industrien och andra av kriget 
betingade åtgärder, varigenom statens ingripande i de enskildas liv i oerhörd 
grad ökades. Under krigets fortgång restes på enstaka håll opposition mot 
regeringsmaktens utvidgning och det parlamentariska systemet förklarades 
i realiteten vara avskaffat, men i det hela lät sig representationen nöja, allra 
helst sedan koalitionsregering bildats år 1915, och svårare friktioner på 
grund av diktaturtendenserna uppstodo ej. I vissa fall inhämtade regeringen, 
innan den fattade beslut i förordningsväg, parlamentets mening, i andra 
handlade den först efter direkt uppmaning från representationens sida, och 
en nära samverkan mellan de båda statsorganen förelåg alltså faktiskt även 
vid vissa tillfällen, då regeringen formellt framstod som den ensamt bestäm
mande. Parlamentets befogenheter i finansfrågor förblevo under hela kriget 
orubbade. Genom särskild lag uppsköts nyval av representationen till efter 
krigets slut.

Det samarbete, som inletts mellan de olika partierna, borde logiskt leda 
till bildandet av en koalitionsministär. På våren 1915 aktualiserades av flera 
orsaker denna fråga; regeringen kritiserades inom parlament och press, sär
skilt i de nationalistiska, av lord Northcliffe ägda tidningarna, för bristande 
energi, och kabinettets styrka försvagades av inre slitningar, såsom i för
hållandet mellan sjöministern Churchill och hans medhjälpare amiralen lord 
Fisher. I maj vände sig Asquith till de skilda partiernas ledare med förslag 
om regeringssamverkan; syftet skulle, såsom han i underhuset betonade, 
vara krigets energiska fortsättande, och samgåendet skulle icke hindra full
följandet av partiernas inrikespolitiska strävanden. I juni var den nya rege
ringen bildad. Den bestod av icke mindre än tjugutvå ledamöter, flera än 
i någon föregående m inistär; av dessa voro tolv liberaler, åtta unionisler, 
en, Henderson, medlem av arbetarpartiet (sedan 1914 parlamentsgruppens 
ordförande), under det att lord Kitchener icke tillhörde något parti. Även 
Redmond hade erbjudits kabinettsplats, men han förklarade sig, ehuruväl 
helt solidarisk med regeringen, icke kunna ingå, då meningarna inom natio
nalistpartiet voro delade rörande lämpligheten härav. Asquith och Grey 
kvarstodo på sina poster. Lloyd George blev ammunitionsminister och 
Churchill kansler för hertigdömet Lancaster, till dess han i november ut
trädde; hland de unionistiska m inistrarna märktes Bonar Law, statssekre
terare för kolonierna, Austen Chamberlain, statssekreterare för Indien, Bal
four, sjöminister, Lansdowne, Carson (som likväl snart avgick) och Curzon 
— den sistnämnde hade, ehuru aldrig förut medlem av ett kabinett, såsom 
vicekonung i Indien och sedan såsom medlem av överhuset fram trätt som 
en av högerns mest begåvade och energiska män. Haldane, som bl. a. på
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grund av sina personliga förbin
delser i Tyskland utsatts för North- 
cliffepressens hets, blev icke med
lem av ministären.

Bildandet av denna regering 
innebar ett avsteg från sedan den 
moderna engelska parlam entaris
mens uppkomst utbildade konven
tioner. Under den följande tiden 
framtvang emellertid händelsernas 
tryck nya genomgripande änd
ringar. I november 1915 bildades 
av fem, sedermera sju, kabinetts- 
m inistrar en krigskommitté, som i 
första hand skulle sköta med 
kriget sammanhängande ärenden, 
men vars beslut sedermera skulle 
föreläggas hela kabinettet till god
kännande. Denna anordning an
sågs emellertid icke vara till
räckligt effektiv; inhämtandet av kabinettets samtycke krävde i många 
fall alltför stor tidsutdräkt. Såväl inom som utom regeringen framträdde 
missnöje härmed och kritik av premiärministern, som påstods icke visa den 
hänsynslösa energi, som situationen fordrade. Lloyd George, vars arbete 
som ammunitions- och krigsminister (det senare efter Kitcheners död juni 
1916) varit framgångsrikt, och som i propagandan för krigets beslutsamma 
fortsättande spelade huvudrollen, framstod alltmer som den drivande kraften 
i krigspolitiken. I början av december 1916 inträdde efter ännu icke helt 
klarlagda slitningar inom regeringen öppen kris. Lloyd George hade fordrat, 
att krigsärendena helt skulle överlåtas åt en kommitté inom kabinettet, av 
vilken Asquith ej skulle vara medlem, även om han skulle äga rätt att 
deltaga i kommitténs sammanträden. Då Asquith vägrade, begärde Lloyd 
George, med vilken Bonar Law hela tiden samverkat, avsked, och härigenom 
framtvangs Asquiths avgång. Bonar Law fick i uppdrag att bilda regering, 
men avstod. Regeringsuppdraget gick då, vilket sannolikt från början av
setts, till Lloyd George, som omedelbart lyckades bilda nytt kabinett (7 dec.). 
Unionisterna ställde sig helt solidariska med Lloyd George, och arbetarpartiets 
parlamentsgrupp beslöt efter omröstning att låta sig representeras i ministären; 
även liberalerna anslöto sig, om också Asquith och vissa av dennes anhäng
are, som i det inträffade sågo en av Lloyd George iscensatt kupp, iakttogo 
en kylig hållning.

ARTHUR HENDERSON.
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Den nya ministären utgjorde i 
flera avseenden en märklig nyda
ning. För att uppnå snabbhet och 
effektivitet i ärendenas behandling 
tillsattes ett krigskabinett av endast 
fem medlemmar, Lloyd George, 
Curzon, lord Milner, under boer
kriget regeringsrepresentant i Syd
afrika och sedan en av överhus
högerns mest energiska ledare, 
Henderson och Bonar Law; av
dessa skulle endast den sistnämnde 
tjänstgöra som departementschef 
(i finansministeriet). För att Lloyd 
George uteslutande skulle kunna 
ägna sig åt krigspolitiken, blev han 
icke ledare av underhuset, utan 
denna post anförtroddes åt Bonar 
Law, som icke avsågs skola regel
bundet deltaga i krigskabinettets

sammanträden. Det största kabinettet under modern tid efterträddes alltså
omedelbart av det minsta. Ministärens medlemmar i övrigt skulle i huvudsak
ägna sig åt arbetet inom vederbörande departement; flera nya ministerier 
upprättades. Den unionistiska representationen förstärktes avsevärt och blev 
ministärens starkaste: Balfour blev utrikesminister i stället för Grey, som följde 
Asquith, och andra konservativa regeringsledamöter voro Chamberlain, Carson, 
lord Robert Cecil och Smith. Utonr Henderson ingingo två representanter för 
arbetarpartiet, Hodge och Barnes, båda fackföreningsledare. En rad fackmän 
utan politiska meriter, framför allt framstående af färsledare, knötos i olika 
egenskaper vid regeringen.

Sammansättningen av Lloyd Georges ministär blev sedermera vid flera 
tillfällen ändrad. Sålunda utträdde i augusti 1917 Henderson ur krigskabi- 
nettet och efterträddes av Barnes, Carson var under en kortare tid (juli
1917—jan. 1918) medlem av kabinettet, och Milner hiev i april 1918 krigs
minister och ersattes i krigskabinettet av Chamberlain; Churchill inträdde 
i juli 1917 som ammunitionsminister ånyo i regeringen. Någon rekonstruktion 
av större betydelse för kabinettets partipolitiska ställning ägde likväl ej 
rum. Vid flera tillfällen utvidgades krigskabinettet till ett "Im perial war 
cabinet’’ genom att representanter för dominions inkallades att deltaga i 
förhandlingarna; en av dessa, general Smuts, adjungerades under en längre 
tid som kabinettsmedlem. Det talades om att dessa ansatser till bildande av

DAVID LLOYD GEORGE.
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ett rikskabinett, som ansågos vara av stor betydelse för stärkandet av impe
riets enbet, efter kriget skulle i mera bestämd form fullföljas.

Det samarbete, som under kriget inleddes mellan de olika partierna, främst 
mellan unionister och liberaler, blev även för framtiden av den största 
betydelse. De partipolitiska divergenserna trädde under arbetet för en gemen
sam sak i bakgrunden och förbindelser kommo till stånd, som icke, såsom 
man ursprungligen tänkt sig, utan vidare kunde brytas, då med freden för
utsättningar för en återgång till de gamla partipositionerna skapades. Påfal
lande är, att under krigets fortgång makten alltmer koncentrerades hos de 
mest aktiva politikerna ur skilda läger; dessa, som i regel representerat de 
extrema riktningarna inom sina partier och följaktligen skarpast bekämpat 
varandra, fördes nu samman och vid krigets slut är det de, som uppbära 
koalitionen, under det att statsmännen av den mera moderata och konven
tionella typen, såsom Asquith, Lansdowne och Balfour, utträtt ur regeringen 
eller skjutits åt sidan.

De inrikespolitiska frågor, som under detta skede upptogo intresset, stodo 
till stor del i direkt sammanhang med kriget. Så var fallet med värnplikts- 
frågan och de många problem, som uppstodo på grund av nödvändigheten att 
reorganisera industrien och säkra folkförsörjningen. Det enda av de traditio
nella politiska konfliktämnena, som även under kriget behöll sin aktualitet, var 
den irländska frågan.

Inom extrema irländska kretsar rådde från början missnöje över Redmonds 
och andra nationalistledares anslutning till Englands sak, och uppskovet 
med home-rule-lagens ikraftträdande väckte förbittring. De svårigheter, i 
vilka kriget försatte England, borde, menade man, utnyttjas för att nå fu ll
ständig frigörelse. Till Sinn-Fein-rörelsen anslutna förberedde genom organi
sation av frikårer och inköp av vapen väpnat uppror; ledarna voro i a ll
mänhet helt unga män, såsom de Valera och Collins. Den 24 april 1916 
besattes enligt på förhand uppgjord plan offentliga byggnader i Dublin, 
och den irländska republiken proklamerades. Upproret vann emellertid icke 
befolkningens stöd och nedslogs redan efter några dagar av de engelska trup 
perna; upprorets ledare straffades hårt, många med döden. Under den föl
jande tiden ökades Sinn-Fein-rörelsens inflytande, vilket bland annat fram 
gick därav, att vid fyllnadsvalen gång efter annan av den nationalistiska 
parlamentsgruppen stödda kandidater utslogos av extremister. Regeringens 
försök att lugna opinionen genom att redan under kriget åstadkomma en 
kompromisslösning av home-rule-frågan misslyckades fullständigt. Av Lloyd 
George redan på sommaren 1916 förda förhandlingar med olika parlam ents
grupper blevo avbrutna, då man, trots ömsesidiga eftergifter, icke lyckades 
komma till enighet om Ulsters ställning. Sedan Lloyd George blivit prem iär
minister, sammankallade han i maj 1917 parterna i irländska frågan till
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gemensamt möte; regeringen förband sig alt, om enighet nåddes, genomdriva 
mötets förslag. Det s. k. konventet, i vilka de irländska partierna, med undan
tag dock för Sinn Fein och O’Briens grupp, och en mängd irländska insti
tutioner voro representerade, sammanträdde i Dublin under en längre tid, 
men något positivt resultat av värde vanns icke. I oktober 1917 organiserade 
Sinn-Fein-partiet en nationalförsamling, som uttalade sig för en oberoende 
irländsk republik. Då regeringen på våren 1918 avsåg alt i begränsad 
utsträckning införa värnplikt även på Irland, ökades oron och stränga under- 
tryckningsåtgärder, varvid bl. a. Sinn-Fein-rörelsens ledare fängslades, ansågos 
under månaderna före krigets slut nödvändiga för att förekomma våldsamma 
utbrott.

I kompromissens tecken lyckades regeringen däremot genomföra en genom
gripande representationsreform. En utsträckning av den manliga rösträtten 
hade länge påyrkats av arbetarpartiet och även på liberalt håll; högern reste 
i princip ingen invändning. Motståndet mot den kvinnliga rösträtten hade 
väsentligt försvagats, särskilt på grund av de insatser, kvinnorna gjort under 
kriget. Regeringen framlade med hänsyn till dessa och andra reformkrav 
år 1917 ett lagförslag, som i februari 1918 upphöjdes till lag. Enligt lagen 
skulle alla tjuguettåriga, under sex månader i en valkrets bosatta män erhålla 
rösträtt; under något strängare villkor blevo kvinnor, som uppnått trettio 
års ålder, röstberättigade. Pluralrösträtten avskaffades icke helt, men den
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begränsades till rä tt att rösta i två valkretsar. Nya restriktiva bestämmelser 
meddelades om tillåtna valutgifter. Antalet medlemmar i underhuset höjdes 
till 707, valkretsindelningen reglerades i riktning mot lika representation 
för visst antal invånare. På flera håll hade man uttalat sig för införande 
av proportionellt valsätt (bl. a. A squith), men förslaget härom vann ej 
m ajoritet; endast i några universitetsvalkretsar med sammanlagt elva repre
sentanter infördes den nya metoden. Det beräknades under debatten om 
reformen, att den skulle öka valmanskåren från åtta till sexton millioner 
(varav sex millioner kvinnor). Praktiskt taget innebar reformen den allmänna 
rösträttens genombrott.

Arbetarpartiet och dess ställning till regeringen undergick under krigets 
fortgång vissa förändringar. Från början ställde sig, såsom av parlaments
gruppens och partikongressens beslut framgår, en stark majoritet inom partiet 
helt solidarisk med regeringen, och arbetarrepresentanternas inträde i koali
tionen gillades. Endast inom Independent labour party, som leddes av Mac
Donald, och det några år tidigare bildade, tämligen obetydliga Socialist 
party (båda anslutna till Labour party), gjorde sig en klart krigsfientlig 
riktning gällande. 1916 beslöt visserligen en av arbetarpartiets delegater 
hållen konferens med överväldigande majoritet ett uttalande mot allmän 
värnplikt, men man förklarade sig icke skola agitera mot värnpliktslagen, 
därest denna kom till stånd. I början av år 1917 uttalade partikongressen 
sig för krigets fortsättande, intill dess seger vunnits, och av de pacifistiska 
grupperna framförda resolutionsförslag nedvoterades med överväldigande 
majoritet. Senare samma år uppstodo emellertid slitningar mellan arbetar
partiet och regeringen, i det att en m ajoritet inom partiet ville sända repre
sentanter till den planerade internationella konferensen i Stockholm, men 
möttes av regeringens vägran. Det var med anledning härav, som Henderson 
utträdde ur kabinettet och efterträddes av Barnes, som motsatt sig deltagande 
i Stockholmskonferensen. Partiet stod, trots denna konflikt, kvar vid sin upp
fattning om lämpligheten av representation i regeringen, en uppfattning, som 
också Henderson delade. I mars 1918 ombildades partiet till en helt själv
ständig organisation med individuellt medlemskap i stället för en federation 
av föreningar; än en gång uttalade man sig för understöd åt regeringen. 
Men då det ombildade partiets första kongress sammanträdde i juni 1918, blev 
en länge förberedd förskjutning tydligt markerad. Med 1,704,000 röster mot
951,000 beslöt nämligen partiet att uppsäga ”det politiska vapenstilleståndet” . 
Detta beslut ansågs icke tvinga arbetarrepresentanterna att omedelbart avgå 
ur regeringen, men det visade, att koalitionspolitiken icke längre skulle kunna 
fortsättas. Stora strejker kort före vapenstilleståndet tydde på utbrett miss
nöje bland arbetarna.
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Sedan fientligheterna inställts den 11 november 1918, beslöt regeringen 
att upplösa underhuset och anordna nyval redan i december månad. De 
liberala och unionistiska ledarna i regeringen enade sig om att fortsätta 
koalitionspolitiken och att intimt samverka vid valen. Samarbetet inom rege
ringen hade varit gott, och det ansågs naturligt, att den regering, som fört 
kriget till slut, även skulle få företräda riket vid de stundande fredsförhand
lingarna och leda den rekonstruktionspolitik, som måste följa. Det betonades 
särskilt av Lloyd George, att genom kriget nya frågor aktualiserats, i vilka 
de gamla partilinjerna icke gällde, och att dessa frågor borde lösas utan 
hänsyn till föråldrade politiska kombinationer. Arbetarpartiet beslöt emeller- 
tid omedelbart efter vapenstilleståndet att återkalla sina medlemmar i rege
ringen och att vid valen gå fram självständigt; arbetarm inistrarna Clynes 
och Hodge begärde avsked, och endast Barnes, medlem av krigskabinettet, 
vägrade att avgå och höll fast vid koalitionen. Asquith och mer än ett 
hundratal liberala parlamentsledamöter, stödda av den liberala valorgani
sationen, hade vid flera tillfällen kritiserat regeringen och framgingo nu

\

som självständigt oppositionsparti. Koalitionen kom därför huvudsakligen 
att bestå av de konservativa —  bland vilka endast en relativt liten minoritet 
önskade isolerat uppträdande -—- och de med Lloyd George samverkande 
liberalerna. Lloyd George och Bonar Law utfärdade till koalitionskandida- 
terna särskilda rekommendationer, ofta kallade kuponger —  varav uttrycket 

kupongvalet” ; mellan två tredjedelar och tre fjärdedelar av dessa kandi
dater voro högermän. 1 det hela blev ställningen vid valen: å ena sidan 
koalitionen, till vilken nästan alla konservativa politiker, omkring hälften 
av de liberala och en liten grupp förutvarande medlemmar av arbetarpartiet 
anslölo sig, å andra sidan tre fristående partier, nämligen en liten självständigt 
uppträdande högerfraktion, Asquithliberalerna och arbetarpartiet. Liberalerna 
hade splittrats, under det att höger och arbetarpartierna, frånsett mindre grup
per av dissidenter, bildade enhetliga partier.

På regeringshåll urgerades främst, att en fullmakt borde lämnas av folket, 
möjliggörande för regeringen att med kraft hävda rikets ställning på freds
konferensen. I valagitationen var det fordran på bestraffning av de för 
världskriget ansvariga tyskarna och på utkrävande av ett stort skadestånd, 
som stod i förgrunden. Kejsaren skall hängas” var ett av valropen, ett 
annat det av Lloyd George formulerade: ” De måste betala till sista öret och 
vi skola söka i deras fickor för att få tag i pengarna.” Koalitionskandidaterna 
sökte överhuvud monopolisera den patriotiska stämningen. En av de främsta 
deltagarna i valstriden, Churchill, har tio år senare givit en målande och 
bitter skildring av den nationalistiska hets, som präglade regeringspropa- 
gandan. Asquithliberalerna och arbetarpolitikerna betonade framför allt be
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hovet av att genom internationella överenskommelser säkra en bestående 
fred; fredsslutet borde ieke bestämmas av hämndkänslan. Arbetarpartiet 
framförde som aktuella programpunkter krav på stark beskattning av kapi
talet och anordnande av stora nödhjälpsarbeten med hänsyn till den botande 
arbetslösheten.

Valresultatet var, om man ser till mandatens fördelning, en överväldigande 
seger för regeringen. Koalitionen besatte omkring 480 platser, varav 135 
med liberaler; samverkan kunde också påräknas med de femtiotal högermän, 
som valts utanför koalitionen, och en majoritet av 350 över alla andra 
partier sammanslagna skulle då erhållas. Även högern ensam ägde klar 
majoritet. Arbetarpartiet valde över 60, Asquithliberalerna endast 28 repre
sentanter. Den väldiga förskjutning av opinionen, som försiggått på Irland, 
framgår av att endast 7 (förut nära 80) medlemmar av det irländska nationalist
partiet valdes, under det att Sinn Fein fick 73 representanter; dessa vägrade 
att taga säte i underhuset.

En undersökning av röstsiffrorna ger en väsentligt annan bild av 
valresultatet. Frånsett Irland samlade koalitionen omkring 5,1, övriga 
grupper 4,6 millioner röster; valdeltagandet hade varit mindre än sextio 
procent. Högern, de självständigt uppträdande kandidaterna inbegripna, räk
nade över 3,9, Llovd Georges liberaler 1,5, Asquithliberalerna 1,3 och 
arbetarepartiet nära 2,4 millioner röster; såsom alltid, men i högre grad 
än eljest, hade minoriteterna underrepresenterats, delvis sammanhängande 
med att i flertalet valkretsar tre stridande kandidater uppträtt. Jämför man 
dessa siffror med röstfördelningen vid 1910 års val —  under hänsynstagande 
till valmanskårens ökning —  finner man, att högern gått något tillbaka, att 
liberalerna gått starkt tillbaka och att den väsentliga förändringen ligger i 
arbetarpartiets väldiga ökning; arbetarpartiets anhängare hade tidigare när
mast bildat en flygel av det liberala partiet och i stor utsträckning röstat 
på dess kandidater, nu hade partiet uppträtt självständigt i flertalet valkretsar 
och uppnått en röststyrka, som närmade sig de båda liberala fraktionernas 
sammanlagda. Det ganda tvåpartisystemet upplöses: den engelska valmans- 
kåren är uppdelad på tre partier, av vilka det konservativa är det största 
och de båda andra ungefär jämnstarka.

Vad angår koalitionens ställning, giva valsiffrorna vid handen, att högern 
icke med säkerhet erhållit majoritet i underhuset, därest den ej fått bistånd 
av koalitionsliberalerna. En vänstersamverkan över hela linjen kunde vid 
ett nytt val väntas försätta högern i minoritet. Däremot syntes högern kunna 
påräkna fortsatt majoritet, oberoende av koalitionsliberalerna, såvida ej sam
verkan mellan liberaler och arbetare etablerades. Dessa synpunkter göra sig.
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under den följande tiden gällande i diskussionen inom det konservativa lägret 
och påverka inställningen till koalitionspolitiken.1

Då parlamentet efter nyvalen sammanträdde i början av februari 1919, 
hade regeringen undergått rekonstruktion. Krigskabinettet upplöstes och icke 
mindre än tjugutvå ministrar, av vilka det stora flertalet voro högermän, 
inkallades i det nya kabinettet. Regeringens ledande män voro, utom prem iär
ministern, Bonar Law, som fortfarande tjänstgjorde som underhusets ledare, 
Curzon, som var lordpresident i Privy Council, men senare på året bytte 
plats med utrikeministern Balfour, kolonialministern Milner, krigsministern 
Churchill, finansministern Chamberlain och lordkanslern lord Birkenhead 
(förut F. E. Smith), vars skarpsinne och polemiska förmåga var en av koali
tionens största tillgångar. De båda oppositionspartierna hade förlorat sina 
främsta män, i det att Asquith, Henderson och MacDonald fallit igenom 
vid valen; de båda förstnämnda blevo dock snart insatta vid fyllnadsval. 
Arbetarpartiet gjorde nu anspråk på att utgöra den officiella oppositionen 
och dess nyvalde ordförande, fackföreningsledaren Adamson, tog plats på 
främsta bänken till vänster om talmannen vid sidan av de utanför koalitionen 
stående liberalernas ledare.

Motsättningen mellan koalitionen och oppositionen kom under legislatur- 
perioden framför allt till synes i utrikespolitiska frågor och vid behandlingen 
av de sociala problem, som demobiliseringen, arbetslönernas sänkning efter 
högkonjunkturen under kriget och den snabbt växande arbetslösheten aktua
liserade. Arbetarpartiet motsatte sig, ofta med understöd av de oavhängiga 
liberalerna, planerna på intervention i Sovjetryssland och andra m ilitära åtgär
der och fordrade bestämd försonings- och avrustningspolitik. På det inrikespoli
tiska området krävdes lagstadgad åttatimmars arbetsdag, åtgärder mot lönesänk
ningen, mera effektivt understöd åt de arbetslösa (1,500,000 i sept. 1921) 
och omedelbar socialisering av den under svåra förhållanden arbetande gruv
industrien. Vid flera tillfällen övervägdes inom arbetarpartiet och på kon
ferenser mellan representanter för detta parti och för fackförbundskongressen 
frågan om användning av strejkvapnet som politiskt påtryckningsmedel och 
andra former av direkt aktion, men den moderata riktning, som höll på den 
parlamentariska metoden, var den avgjort förhärskande. Ett kommunistiskt 
parti bildades 1919 av majoriteten inom ' British Socialist Party" men vann 
ringa anslutning. Ett stort antal omfattande strejker visade oron bland 
industriarbetarna. Den största av dessa strejker, gruvarbetarstrejken på hösten

1 I kommentarerna till valresultatet förutsattes, att partiernas styrkeförhållanden av
speglas i iöstsiffrorna. Detta kan visserligen ej — lika litet som tidigare — med säkerhet 
påstås, särskilt med hänsyn till att samverkan regelm ässigt ägde rum inom koalitionen och 
i en del fall även mellan Asquith-liberalerna och arbetarpartiet. Sannolikt är likväl, att 
röstetalen i huvudsak motsvara grupperingen av valmanskåren. Ungefär samma resonemang 
gäller de följande valen.
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1920, gav regeringen anledning att 
genomdriva en lag (emergency- 
lagen), enligt vilken vid svåra sam
hälleliga störningar alla för säk
rande av folkförsörjningen o. dyl. 
erforderliga åtgärder, även lag
ändringar, skulle kunna vidtagas 
av regeringen; i dylika fall skulle 
likväl inom kort frist parlamentets 
godkännande av de beslutade åt
gärderna inhämtas. Denna lag blev 
föremål för förbittrad opposition 
från arbetarpartiets sida och be
tecknades som ett regeringens 
vapen i striden mot arbetarna.
Genom Barnes’ avgång ur kabi
nettet i januari 1920 bröts helt 
förbindelsen mellan regeringen 
och den organiserade arbetar
rörelsen.

De största svårigheterna vållade likväl den irländska frågan. 1918 års 
val hade ytterligare komplicerat situationen. De av Sinn Fein valda parla- 
mentsrepresentanter, som icke sutto i engelska fängelser, samlades i januari 
1919, 29 till antalet, i Dublin, och förklarade sig utgöra en irländsk national
församling, Dail Eireann. Irland förklarades oavhängigt, de Valera valdes till 
president, och försök gjordes att få den irländska frågan upptagen på freds
konferensen i Paris. Samtidigt ägde våldsdåd mot engelska militärer och 
ämbetsmän rum i än större utsträckning än tidigare. Regeringen förbjöd Dail 
Eireann och sökte med stränga åtgärder, men utan framgång, återställa ord
ningen. Att låta den 1914 sanktionerade home-rule-lagen träda i kraft var
med hänsyn till högermajoriteten i underhuset icke möjligt. Innan det fo r
mella villkoret för dess ikraftträdande, d. v. s. allmän fred, uppfyllts, fram 
lade därför regeringen i februari 1920 ett lagförslag, som innebar en fu ll
ständig revision av 1914 års lagstiftning i enlighet med de moderata unionis- 
ternas fordringar. Enligt förslaget skulle två irländska parlament upprättas, 
ett för Sydirland och ett för Ulster; dessa parlament skulle välja ett gemen
samt råd, som skulle handlägga vissa föga betydelsefulla frågor, men till 
vilket enligt beslut av de båda parlamenten även andra irländska ärenden 
kunde överföras. En mängd frågor undandrogos de irländska parlamentens 
kompetens och förbehöllos Londonparlamentet, så frågor rörande ordningens 
upprätthållande, armé och flotta, utrikespolitik, tullar, handel utanför Irland

EAM ONN DE VALERA.
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ULSTERS PARLAM ENTSH US.

och jordlagstiftning. 1 Londonparlamentet skulle Irland ha 42 representanter. 
Förslaget tillfredsställde alltså unionisternas krav i avseende å Ulster och 
inskränkte den irländska självstyrelsen inom långt snävare gränser än 1914 
års lag. Såsom var att vänta, lämnade Carson sitt bifall till förslaget, under 
det att det kritiserades av engelska radikaler och av arbetarpartiet och på 
irländskt håll stämplades som ett förräderi mot Irlands sak. Utan väsentliga 
modifikationer upphöjdes förslaget i december 1920 till lag.

Vid denna tid rådde faktiskt krigstillstånd på Irland. Sinn Fein behärskade 
större delen av landet och ett blodigt och brutalt guerillakrig fördes mellan 
dess frivilliga och de engelska trupperna. Regeringens långtgående under- 
tryckningsåtgärder visade sig fruktlösa och ett återställande av det engelska 
väldet syntes ej möjligt utan de största offer av manskap och pengar. Stäm
ningen i Sydirland belystes klart, då på våren 1921 representanter skulle 
väljas till det nya parlamentet. Sinn Fein uppnådde en överväldigande m ajo
ritet; endast de icke av Sinn Fein valda, 15 senatorer av 64 och 4 under
husmedlemmar av 128 intogo sina platser i parlamentet. Sinn-Fein-represen- 
tanterna konstituerade sig till en ny Dail Eireann med de Valera som 
president. 1 denna situation beslöt den engelska regeringen, påverkad av de 
sympatier för Irlands sak, som framträdde i dominions och Förenta staterna, 
att göra betydande eftergifter. Stillestånd slöts och representanter för Sinn
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DAIL EIREAN N, SINN -FEIN-PARLAM ENTET I DUBLIN 1921. 
Eamonn de Valera sitter bakom det övre stora bordet.

Fein inbjödos till underhandling. Efter långa, vid ett tillfälle avbrutna för
handlingar kom den 6 december 1921 en uppgörelse till stånd; denna god
kändes med överväldigande majoritet av det engelska parlamentet, ehuru 
Carson och andra Ulsterledare reste den bittraste opposition, och med mycket 
knapp röstövervikt (64 mot 57) av Dail Eireann under motstånd av de Valera 
och andra extremister, men med understöd av moderata Sinn-Fein-ledare 
såsom Griffith och Collins. Enligt denna uppgörelse fick Sydirland (Den 
irländska fristaten) i huvudsak samma ställning som dominions; i fråga om 
Ulster förblev 1920 års lag med vissa modifikationer gällande. I december 
1922 godkände riksparlamentet även den av Irlands representation utarbetade 
författningen.

Den irländska krisen bade, liksom tidigare kriget, i väsentlig grad bidragit 
att hålla koalitionen samman; betydelsen av att denna kris avvecklades under 
samverkan mellan höger och liberaler hade på alla håll erkänts. Efter upp
görelsen med Sinn Fein framträdde meningsskiljaktigheterna starkare. H är
till torde i viss mån ha medverkat, att Bonar Law redan i mars 1921 på 
grund av sjukdom lämnat regeringen; efter honom utsågs, efter parti
beslut inom högern, Chamberlain till ledare i underhuset. Chamberlain höll 
fast vid koalitionspolitiken, men han ägde icke samma auktoritet inom 
partiet som Bonar Law. Under loppet av år 1922 blev missnöjet med koalitio-
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LORD BIRKENHEAD OCH LORD CHRZON.

nen inom ledande högerkretsar allt påtagligare. Makten inom regeringen ansågs 
helt ligga hos Lloyd George, vars personliga charm och utomordentliga 
övertalningsförmåga betvingade de unionistiska kollegerna; att Lloyd George 
i realiteten skötte utrikespolitiken var väl känt och det talades om en 
premiärministerns faktiska diktatur. Regeringens utrikespolitik anklagades 
för opportunism och hållningslöshet, dess underlåtenhet att framlägga förslag 
till reformer av överhusets sammansättning och stärkning av dess makt be
klagades. Högerns valledare, sir George Younger, förklarade, att, om koali
tionen sprängdes och högern ginge fram som självständigt parti vid nästa 
val, en stark oberoende majoritet skulle kunna vinnas. Starka röster höjdes för 
återupptagande av den konservativa tullpropagandan från före kriget, vilket 
förutsatte brytning med de liberala. Överhuvud var man föga benägen att 
i längden låta en kompakt högermajoritet ledas av en liberal, som några år 
tidigare varit högerns bittraste motståndare. Koalitionens anhängare inom 
partiet, till vilka hörde flertalet ministrar, främst Chamberlain, Birkenhead 
och Balfour (i början av år 1922 flyttad till överhuset) försvarade sam
gåendet med hänvisning till de uppnådda resultaten och den faktiska enighet, 
som rådde i kabinettet. Om högern och liberalerna framgingo skilda vid 
nästa val, kunde följden bliva en seger för arbetarpartiet, och det vore fara 
för att detta parti vid makten skulle påverkas av kommunistiska tendenser; 
den borgerliga samlingen vore nödvändig som värn mot socialismen. Betydel
sen av detta argument försvagades genom att arbetarpartiet gång efter annan 
vägrade samarbete med kommunisterna och uttalade sig för en strängt par
lamentarisk taktik.
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Den länge förberedda brytningen inträffade vid ett möte av unionistiska 
underhusmedlemmar i Carltonklubben den 19 oktober 1922. Med 187 röster 
mot 87 genomdrevo koalitionens motståndare, högerns die-hards”, en reso
lution, enligt vilken högern vid nästa val skulle uppträda självständigt, med 
sin egen ledare och sitt eget program ’’. För resolutionen uttalade sig under 
debatten Bonar Law, under det att Chamberlain med stor energi försvarade 
koalitionen. Lloyd George begärde omedelbart avsked — det första tillfälle, 
då en regering störtats direkt genom ett partimöte — och rådde monarken 
att anförtro regeringsuppdraget åt Bonar Law. Denne antog det likväl ej, 
förrän han på ett konservativt möte, där medlemmar av båda husen och 
presumtiva parlamentskandidater samlades, valts till partiets ledare. Han 
bildade då (24 okt.) en rent konservativ regering, i vilken koalitionspoliti- 
kens ledande män icke inkallades. Den nya regeringen kunde i fråga om 
personlig kapacitet och erfarenhet icke mäta sig med den föregående, ett 
faktum, som flitigt utnyttjades av oppositionen. Finansminister blev Stanley 
Baldwin, en rådig affärsman utan intellektuella ambitioner —  I am not 
a elever man” har han med stolthet förklarat — som sedermera vann allt 
större anseende. Han hade blivit handelsminister på våren 1921, men trots 
detta röstat för koalitionens upplösning. Utrikesminister blev lord Curzon. 
Endast sexton ministrar (mot tjugu under Lloyd George) inträdde i kabi
nettet. Regeringen beslöt att omedelbart vädja till folket.

T R E P A R  T I S Y S T E M E T .

Bonar Laws programförklaring inför nyvalen i november 1922 erbjöd 
inga nyheter av större betydelse. Det antyddes, att makten inom kabinettet 
icke, såsom under Lloyd Georges tid varit fallet, skulle koncentreras hos 
premiärministern. En period av lugn och stabilitet, utan överdrivna ingripan
den i näringslivet, förklarades nödvändig. Det intima samarbetet med Frank
rike borde upprätthållas. Under följande år skulle en ekonomisk rikskon
ferens av representanter för dominions sammankallas för att överlägga om 
åtgärder rörande handeln mellan rikets olika delar; härmed antyddes möjlig
heten av tullfrågans upptagande, men någon tullreform under den stundande 
legislaturperioden förklarades icke komma i fråga. Lloyd Georges och 
Asquiths anhängare, nationalliberalerna och de oberoende liberalerna, upp
trädde vid valet som två skilda partier, ehuru i många valkretsar samverkan 
organiserades. Lloyd George försvarade sin politik och ironiserade över den 
nya regeringen; Bonar Law vore hederlig på gränsen till enfald . Asquith 
uttalade sig för revision av skadeståndsfrågan, betecknande den föregående 
regeringens utrikespolitik som äventyrlig samt krävde bland annat social
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politiska reformer och införande av proportionellt valsystem. Arbetarpartiets 
aktionsprogram omfattade kraftig progressiv beskattning av större förmögen
heter, borttagande av all skatt på lägre inkomster (under 250 pund), effek
tivare hjälp åt de arbetslösa och socialisering av gruvor och järnvägar.

Valdeltagandet var väsentligt större än år 1918. Högern erhöll 5,6, Asquith- 
liberalerna 2,6, nationalliberalerna 1,5 och arbetarpartiet 4,2 millioner röster. 
Om man bortser från den liberala splittringen finner man, att de tre partierna 
i stort sett behållit sina klientel från 1918, ehuruväl arbetarpartiet i någon 
mån gått framåt på de båda andra partiernas bekostnad. Platserna i underhuset, 
som efter den irländska uppgörelsen voro endast 615, fördelades i huvudsak 
på följande sätt: 344 unionister, 142 medlemmar av arbetarpartiet, 60 Asquith- 
liberaler och 57 anhängare av Lloyd George. Endast en kommunist valdes. 
Högern hade än en gång erhållit en väldig majoritet i underhuset, ehuru 
den representerade endast omkring 38 procent av väljarkåren.

I det nyvalda, i februari 1923 sammanträdande parlamentet erkändes 
arbetarpartiet, vars ställning förut varit omtvistad, som officiell opposition 
i underhuset. MacDonald tog nu ånyo säte i parlamentet och valdes, efter 
konkurrens med fackföreningsmannen Clynes, till arbetarpartiets ledare. 
Ehuru han tillhörde Independent labour party, som bildade partiets radikala 
flygel, anslöt han sig helt till partiets moderata politik, såsom klart framgår 
av hans år 1921 utgivna bok om socialismen. Arbetarpartiets antirevolutio- 
nära inställning kom vid den senare under året hållna partikongressen till 
klara uttryck: kommunisternas begäran att få inträda i partiet avslogs med 
2,9 millioner röster mot mindre än 400,000, och ett förslag om alt partiet 
i parlamentet skulle rösta mot alla anslag till m ilitära ändamål förkastades 
med överväldigande majoritet.

Motsättningen mellan regering och opposition, enkannerligen mellan högern 
och arbetarpartiet, framträdde skarpt under höstens parlamentssession. I fråga 
om utrikespolitiken, som tilldrog sig det största intresset, yrkade arbetar
partiet på större mildhet mot Tyskland och anklagade, liksom liberalerna, 
regeringen för eftergivenhet mot den franska politik, som kulminerade i Ruhr- 
ockupationen. Regeringens budgetförslag, som upptog en sänkning av in
komstskatten, kritiserades såsom förmånligt för de besittande klasserna. 
Arbetslösheten, som visserligen något sjunkit, men fortfarande var betydande, 
gav anledning till ständiga konflikter; regeringen föreslog visserligen omfat
tande nödhjälpsarbeten, men arbetarpartiet krävde långt mera genomgripande 
åtgärder och väsentliga förhöjningar av arbetslöshetsunderstöden.

I det hela förde regeringen en moderat politik. Omtvistade frågor, såsom 
det inom vissa konservativa grupper omhuldade kravet på en reform av 
överhuset och en revision av 1911 års vetolag, upptogos icke, och bland 
högerns extremister klagades det över, att den sittande regeringens politik

20. — Vår egen lids historia. I.
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föga skilde sig från koalitionsministärens. 1 maj blev Bonar Law på grund 
av sjukdom tvungen att taga avsked och frågan om ledarskapet inom partiet 
blev aktuell. På många håll väntades det att lord Curzon, som sedan länge 
varit ledare i överhuset, skulle få i uppdrag att bilda regering, men konungen 
vände sig till Baldwin, då det icke ansågs lämpligt, att regeringschefen toges 
från överhuset, där arbetarpartiet, det förnämsta oppositionspartiet, saknade 
representation. Baldwin, som ett par år tidigare varit nästan okänd, blev 
sålunda premiärminister. En rekonstruktion av kabinettet vidtogs, varvid 
lord Robert Cecil inträdde, men anhängarna av koalitionen lämnades fort
farande utanför kabinettet.

I oktober sammanträdde representanter för dominions enligt av Bonar 
Law taget initiativ till en särskild ekonomisk konferens. Såsom väntat var, 
stod vid konferensens förhandlingar tullfrågan i förgrunden, och från flera 
håll, särskilt av den australiske representanten, yrkades på införande av 
ett system med preferentialtariffer moderlandet och kolonierna emellan. Efter 
denna konferens beslöt Baldwin, i överensstämmelse med den inom högern 
redan tidigare rådande uppfattningen, att upptaga tullfrågan. 1 en rad 
offentliga tal föreslog han införande av skyddstullar på fabriksvaror, där
emot icke på livsmedel. Härigenom skulle det bliva möjligt att införa ett 
system av preferenstullar mellan rikets olika delar, men fram för allt skulle 
statsinkomsterna ökas och genom den inhemska industriens förstärkande 
arbetslösheten minskas. För att uppmuntra jordbruket, bland vars represen
tanter många yrkade på spannmålstullar, skulle en subvention givas till alla 
jordbrukare i förhållande till det odlade områdets storlek. Flertalet höger
ledare understödde premiärministerns förslag, men några, såsom Austen 
Chamberlain, fordrade tillika livsmedelstullar, och andra stodo fast vid fri
handelsprincipen. Inför den nya riktningen i regeringspolitiken slöt sig 
oppositionen samman och föreslog misstroendevotum, vilket avslogs med 
95 rösters majoritet. Några dagar senare, den 16 november, upplöstes parla
mentet; Baldwin ansåg sig, i enlighet med Bonar Laws utfästelser föregående 
år, böra rådfråga folket, innan en tullreform genomfördes.

Diskussionen före nyvalen i december rörde sig huvudsakligen kring tull
frågan. Inför tullhotet slöto sig liberalerna ånyo samman och Asquith och 
Lloyd George utfärdade ett manifest, i vilket såväl högerns tullplaner som 
arbetarpartiets förslag om en engångsskatt på kapitalet avvisades. För att 
avhjälpa arbetslösheten borde i stället genom upptagande av stora lån nöd- 
hjälpsarbeten möjliggöras. A rbetarpartiet krävde socialisering av en rad 
transport- och industrigrenar och en specialskatt på alla förmögenheter 
över femtusen pund. Röstsiffrorna vid valet visade än en gång parti
linjernas fasthet. Högern erhöll 5,5, arbetarpartiet 4,4 och liberalerna 
4,25 millioner röster, d. v. s. högern hade förlorat ett fåtal röster,



TREPARTISYSTEMET 307

under det att arbetarpartiets och libe
ralernas röstetal obetydligt ökats.
Partiställningen i underhuset blev lik
väl totalt omkastad. Högern erhöll nu 
blott 258 platser, arbetarpartiet 191 
och liberalerna 158. Ingen kommunist 
valdes. Icke mindre än 216 ledamöter 
hade valts på en minoritet av de i val
kretsen avgivna rösterna. Händelsevis 
hade partierna kommit att represen
teras i ungefärlig proportion till röst
siffrorna.

Underhuset var alltså uppdelat på 
tre minoritetspartier utan att någon 
koalition mellan två av dessa förelåg.
Baldwin beslöt, då han fortfarande 
representerade det största partiet, att 
sitta kvar, till dess parlamentet fattat 
ståndpunkt. En livlig diskussion i re- 
geringsfrågan uppstod. Arbetarpartiets 
verkställande utskott förklarade omedelbart efter valet, att partiet vore berett 
att övertaga regeringsmakten, men att någon ”komprometterande’ koalition 
med liberalerna icke kunde komrna i fråga; fackföreningskongressens general
råd uttryckte sitt gillande av detta beslut. Avgörandet berodde nu på det 
liberala partiet. Meningarna inom detta voro delade: på vissa håll fruktade 
man, att arbetarpartiet vid makten skulle söka driva en extrem politik, och 
önskade därför ett samgående med, eller åtminstone välvillig neutralitet mot, 
högern, andra hoppades att arbetarpartiet genom att försättas i regerings
ställning skulle utvecklas ytterligare i moderat riktning och ansågo, att partiet 
i varje fall borde få möjlighet att inför parlamentet framlägga sitt arbets
program. Asquith uttalade sig i ett tal den 18 december för det senare alter
nativet. Regeringen borde nedvoteras med liberalernas hjälp och budet gå till 
MacDonald; om vi någonsin skola försöka med en arbetarregering i detta 
land, vilket förr eller senare måste ske, kan det knappast ske under tryggare 
förhållanden än nu”. Men eftersom arbetarpartiet icke hade majoritet för 
sitt program, komme, antydde Asquith, dess regering inom kort att bli försatt 
i minoritet och det vore då naturligt, att liberalerna, som representerade 
mellanståndpunkten, finge regeringsuppdraget. Sedan ytterlighetspartierna 
förbrukats, skulle mellanpartiet träda fram.

Då parlamentet sammanträdde i januari 1924, bebådade trontalet en rad 
åtgärder på det socialpolitiska området, under det att tullfrågan ej alls

STANLEY BALDW IN.
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berördes; möjligen ville Baldwin härigenom bana vägen för ett samgående 
med liberalerna. Trots detta understödde Asquith med stor energi det förslag 
till misstroendevotum, som omedelbart framställdes av arbetarpartiet, och 
i vilket direkt förklarades, att ”Eders majestäts nuvarande rådgivare åtnjuta 
icke husets förtroende” . Endast ett tiotal liberaler röstade med regeringen, 
och förslaget antogs med 328 röster mot 256. Baldwin avgick och MacDonald 
utnämndes den 22 januari till premiärminister.

I Englands första arbetarregering blevo olika riktningar representerade. 
Den intellektuella, mera doktrinärt socialistiska gruppen företräddes, utom 
av MacDonald, som övertog utrikesministerportföljen, av finansministern 
Philip Snowden och handelsministern Sidney Webb. En rad fackförenings
ledare, som i regel voro mera intresserade av omedelbara förbättringar av 
arbetarnas läge än av det socialistiska principprogrammet, ingingo: Hender
son blev inrikesminister, Clynes sigillbevarare och ställföreträdande ledare 
i underhuset, järnvägsmannaförbundets ledande man Thomas Shaw arbets
minister. Flera administrativt tränade personer ställde sig, ehuru icke med
lemmar av arbetarpartiet, till förfogande för att, såsom en av dem uttryckte 
det, ” the King’s government must be carried on": så blev lord Parm oor 
lordpresident, lord Chelmsford sjöminister och lord Olivier minister för 
Indien. Haldane, numera medlem av överhuset, som sympatiserade med 
arbetarpartiet utan att vara socialist, blev lordkansler.
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Om genomförande av arbetarpartiets program kunde icke vara tal, och 
den nya regeringen försmådde den form av propaganda, som består i fram 
läggandet av radikala förslag utan utsikt att antagas. Regeringen synes tvärt
om ha varit angelägen om att genom moderation vinna liberalernas stöd 
och inför den borgerliga opinionen visa sin ’ regeringsduglighet” ; i varje fall 
gäller detta i fråga om den första delen av ministärens korta verksamhetstid.

Den största direkta betydelsen hade regeringsskiftet på det utrikespolitiska 
området. Sovjet-Ryssland erkändes omedelbart de jure och officiella diplo
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matiska förbindelser återknötos. I förhållandet till Frankrike och Tyskland 
tog regeringen, särskilt i skadeståndsfrågan, viktiga initiativ, som rönte a ll
mänt erkännande. I de grundläggande punkterna gjordes dock inga avsteg 
från de traditionella politiska linjerna. I ord och handling markerade rege
ringen sin vilja att hålla det brittiska imperiet samman; på denna punkt 
stod arbetarpartiet, som kolonialministern Thomas ofta betonade, på p rin 
cipiellt samma ståndpunkt som högern. I rustningspolitiken gjordes ingen 
större ändring; det redan påbörjade byggandet av en flottbas i Singapore 
inställdes, men å andra sidan genomdrevs ett beslut om byggande av fem 
nya kryssare med högerns bistånd mot flertalet liberala röster. Trots detta 
anslöt sig Independent Labour party, med sina pacifistiska tendenser, helt 
till regeringen. I inrikespolitiken voro de svårigheter, som minoritetsställ- 
ningen medförde, mera kännbara. Mest framgångsrik var Snowden med sitt 
budgetförslag, i vilket flera indirekta skatter väsentligt nedskuros, och som 
av Lloyd George betecknades som ”typiskt liberalt” . I de egentliga program 
frågorna förklarade sig regeringen intet kunna uträtta och tog därför intet 
initiativ. På förslag från högerhåll beslöt underhuset att uttala sig mot tanken 
på en engångsskatt på kapitalet; under debatten uttalade Clynes, att rege
ringen naturligtvis icke toge upp denna fråga, då folkmajoriteten icke godkänt 
arbetarpartiets program. Då en enskild medlem av arbetarpartiet motionerade 
om nationalisering av gruvorna, gjordes från regeringsbänken en liknande 
deklaration. Samma situation förelåg i arbetslöshetsfrågan, där Shaw tolkade 
regeringens resignerade ståndpunkt. De relativt få och moderata reform 
förslag av social natur, som framlades, blevo antingen avslagna eller —  i de 
flesta fall —  ändrade i enlighet med det liberala mellanpartiets mening. Så 
var förhållandet med lagförslag om förbud mot vräkning av personer, som 
på grund av arbetslöshet icke kunnat betala hyra, om ändringar i lagstift
ningen om arbetslöshetsunderstöd, om införande av minimilön för jordbruks
arbetare och om understöd åt bostadsproduktionen. I realiteten var det libe
ralerna, som dirigerade lagstiftningsarbetet. Betecknande är att regeringen, 
trots att den sorgfälligt undvek att taga ställning i de mest brännande frå
gorna, vid ej mindre än ett tiotal tillfällen försattes i minoritet vid voteringar. 
MacDonald hade från början förklarat, att han icke skulle avgå på grund 
av nederlag i frågor utan större principiell betydelse. Vid några tillfällen 
yrkades av partiets radikaler, att regeringen hellre skulle taga socialistiska 
initiativ och falla än böja sig för liberalerna och stanna kvar, men m ajori
teten höll fast vid MacDonald, vars religiöst färgade appeller till den sociala 
medkänslan i viss mån överskyggade de faktiska nederlagen.

Trots regeringens moderation försämrades snabbt förhållandet till det 
liberala partiet. Med de ständiga kompromisserna följde ständiga slitningar. Då
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liberalerna, som vid de föregående valen lidit mest av majoritetsval sprincipen, 
föreslogo införande av ett proportionellt system, vägrade regeringen sitt 
understöd och förslaget voterades ned av majoriteterna inom arbetarpartiet och 
högern (2 m aj). Efter denna tidpunkt blevo de liberala ledarna och den 
liberala pressen alltmer kritiska. Man ville dock icke omedelbart störta 
regeringen; den 29 maj röstade flertalet liberaler mot ett konservativt förslag 
om misstroendevotum. Det antogs, att liberalerna avvaktade ett ur valpolitisk 
synpunkt lämpligt tillfälle för att fram kalla regeringsskifte; på vissa håll 
torde man dock, i enlighet med Asquiths antydningar under föregående val
kampanj, ha tänkt sig möjligheten av att efter MacDonalds störtande bilda 
en liberal regering utan att utlysa nyval. Ännu några månader fortsatte 
dragkampen i lagstiftningsarbetet; regeringen tvingades att giva efter intill 
den punkt, då den hotade att avgå.

Regeringens fall påskyndades genom dess politik i den ryska frågan. Den 
7 augusti undertecknades ett handelsfördrag med Rysslahd, i vilket bland 
annat ställdes i utsikt engelsk statsgaranti för ett ryskt lån. Fördraget, och 
fram för allt den nämnda punkten, blev omedelbart föremål för den skarpaste 
kritik både på konservativt och liberalt håll. Regeringen ansågs ha beslutat 
överge sin tidigare moderata politik för att övergå till socialistisk kamp
politik, en uppfattning, som i viss mån bestyrktes av det kända förhållandet, 
att radikalerna inom arbetarpartiet spelat en avgörande roll vid fördragets 
utformning. Lloyd George och Asquith uttalade, att den i fördraget förutsatta 
garantien icke komme att beviljas, även om regeringens avgång härigenom 
framtvingades. Ungefär samtidigt inträffade en annan händelse, som gav 
stöd åt föreställningen om ministärens undfallenhet för partiets extremister. 
Då en kommunistisk tidning uppmanat militären att vägra bruka vapen i 
händelse av krig eller inre konflikt, gjorde vederbörande ämbetsman anmälan 
härom  till generaladvokaten, som var medlem av kabinettet, och åtal anställ
des, men vid andra rättegångstillfället nedlade på anmodan av regeringen 
åklagaren sin talan. Även i detta fall påstods påtryckning från utanför rege
ringen stående medlemmar av arbetarpartiet ha förekommit.

Parlamentet, som haft ferier sedan början av augusti, samlades ånyo den 
30 september till extra sammanträde. Till behandling förelåg ett regerings- 
förslag om regleringen av gränserna mellan den irländska frislaten och 
Ulster, en slutpunkt i den irländska uppgörelsen. Intresset koncentrerades 
emellertid kring det ryska fördraget och åtalsaffären. Den liberala parla
mentsgruppen beslöt att föreslå en resolution med kritik av det ryska avtalet, 
men det förutsattes, att denna fråga skulle upptagas först vid nästa samman
träde i oktober. Samtidigt yrkades från konservativt håll på ett misstroende
votum med anledning av det inställda åtalet, och det beslöts, att denna fråga 
skulle upptagas till behandling redan den 8 oktober. För att visa sitt avstånds-
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tagande från regeringen men ändock undvika dess fall framgingo då libe
ralerna med förslag om tillsättande av en kommission för utredning av åtals- 
affärcn. MacDonald parerade med en förklaring, att han skulle anse även 
antagandet av det liberala förslaget som ett misstroendevotum. Läget vid 
ärendets upptagande var sålunda tämligen komplicerat. Regeringen räknade 
med möjligheten att först avvisa högerförslaget med de liberalas h jälp  och 
sedan det liberala förslaget med stöd av högern. Då förklarade Baldwin, att 
högern i voteringen skulle övergå på liberalernas linje. Resultatet blev det 
liberala förslagets antagande med 364 röster mot 198. Regeringen beslöt 
att upplösa huset i stället för att avgå, och nyvalen bestämdes till den 29 
oktober.

Agitationen inför valet, det tredje under loppet av mindre än två år, rörde 
sig väsentligen om arbetarpartiets politik. För första gången spelade sociali- 
seringsfrägan en framträdande roll. Arbetarpartiets aktionsprogram radikali
serades. Det talades om "frammarschen mot ett verkligt socialistiskt sam
hälle” ; man krävde socialisering av gruvorna, elektricitetsföretagen och alla 
transportmedel samt import och distribution av livsmedel genom statens 
försorg. Liberaler och högermän voro eniga i sitt fördömande av socialise- 
ringsprincipen, som Asquith betecknade som "ett dråpslag för den personliga
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friheten och dess ersättande med den sämsta form av klassvälde” . Baldwin 
höll fast vid sitt program från föregående år, men uttalade sig mera reser
verat i tullfrågan. Några dagar före valet publicerades ett brev, som upp
gavs vara skrivet av Zinovieff, den tredje internationalens ledare, till det 
engelska kommunistpartiet, och som innehöll uppmaning till myterier inom 
armé och flotta. Brevet, som av ryske representanten i London och flera av 
arbetarpartiets ledare påstods vara förfalskat, blev en symbol för kommunist
faran och utnyttjades flitigt i kampen mot det parti, som inlett närmande till 
Ryssland.

Röstsiffrorna visa, att denna gång en betydande förskjutning ägt rum inom 
väljarkåren. Högern ökade sitt röstetal med betydligt mer än två och en halv 
millioner (till 8 ), arbetarpartiet sitt med över en million (till 5,5), under 
det att liberalernas röstsiffra sjönk från 4,25 till mindre än 3 millioner. För
ändringen anses vanligen ha berott på att ett stort antal moderata väljare, 
som förut röstat liberalt eller icke alls, nu röstade med högern på grund 
av socialistfarans aktualitet, under det att radikalt sinnade slöto sig till 
arbetarpartiet såsom det mest utpräglade vänsterpartiet. Resultatet är ett 
nytt betydelsefullt steg i trepartisystemets utveckling; högern och arbetar
partiet framstå som de dominerande riktningar, mellan vilka den politiska 
striden i första rummet utkämpas, under det att liberalerna få karaktären
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av en medlande grupp, alltför svag för att självständigt kunna gripa rege
ringsmakten.

Högern, som sedan 1900 års val icke samlat en så stor del av valmans- 
kåren, fick inom representationen en helt dominerande ställning. Partiet 
besatte 413 platser, mot arbetarpartiets 151 och liberalernas 40; sedan nära 
ett århundrade hade icke ett fristående parti haft en så överväldigande 
majoritet. Bland de många utslagna liberalerna var Asquith, som följande 
år blev medlem av överhuset (earl of Oxford and A squith); han efterträddes 
som partiledare av Lloyd George.

MacDonald avgick utan att avvakta parlamentets sammanträde. I den 
andra ministären Baldwin (7 nov. 1924) ingingo även statsmän, som två 
år tidigare arbetat för koalitionspolitikens fortsättande. A. Chamberlain blev 
utrikesminister och ställföreträdande ledare av underhuset, lord Birkenhead 
minister för Indien. Lord Curzon blev lordpresident och ledare av över
huset, lord Robert Cecil (numera viscount Cecil of Chelwood och ledamot 
av överhuset) kansler för Lancaster. Ett visst uppseende och någon kritik 
väckte Churchills utnämning till finansminister. Churchill hade 1922 och 
1923 förgäves kandiderat som liberal; riktlinjen i hans politiska arbete 
hade småningom blivit bekämpandet av socialismen. Före 1924 års val hade
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han återinträtt i det konservativa partiet, lika stridbar och entusiastisk, som 
då han tjugu år tidigare lämnade det. Under de följande åren inträdde några 
icke synnerligen viktiga ändringar i kabinettets sammansättning. Curzon 
avled år 1925 och efterträddes som lordpresident av Balfour och som ledare 
i överhuset av den extremt konservative lord Salisbury, lord Cecil avgick 
år 1927 av missnöje med regeringens utrikespolitik och lord Birkenhead 
följande år för att ägna sig åt affärsverksamhet.

En majoritet sådan som högerns kunde icke väntas vara homogen. Redan 
tidigt framträdde två huvudriktningar inom partiet. Högerflygeln ville till 
det yttersta utnyttja situationen och påyrkade vittgående lagstiftningsåtgärder 
i strängt konservativ anda, såsom tullreform, begränsning av strejkrätten 
och revision av 1911 års parlam entslag; inom denna riktning hade partiets 
aristokratiska element starkt inflytande. De ”nykonservativa”, till stor del 
yngre, nyvalda representanter, företrädde en mera moderat åskådning med 
utpräglat intresse för socialreformatorisk politik. Vid flera tillfällen var 
friktionen mellan de båda grupperna skarp och påtaglig, men den blev dock 
aldrig ett akut hot mot partiets enhet. Baldwin, som ofta åberopade Disraeli 
och sade sig representera de torydemokratiska traditionerna, avvisade under 
första delen av regeringsperioden extremisternas anspråk och syntes över
huvud luta åt den moderata riktningen, men sedermera genomdrev han åtgär
der, vilka icke utan skäl kunde betecknas som eftergifter åt de reaktionära.

Inom arbetarpartiet gjorde sig en liknande motsättning gällande. Den 
moderata politik, som arbetarregeringen fört, väckte bland de mera radikala 
missnöje, och man krävde, att arbetarpartiet antingen icke skulle taga rege
ringsmakten, förrän det ägde m ajoritet i underhuset, eller ock i regerings
ställning konsekvent utnyttja möjligheterna till socialistisk propaganda. Det 
yrkades också på, att arbetarpartiets opposition mot den konservativa rege
ringen skulle givas en mindre konventionell karaktär; på vissa håll föreslog 
man systematisk obstruktion i underhuset, på andra användning av strejken 
som politiskt vapen. Vid fackförbundens och arbetarpartiets årliga kongresser 
ledde meningsskiljaktigheterna gång efter annan till konflikter. Den mode
rata gruppen, till vilken MacDonald nu utan tvekan räknades, lyckades 
i stort sett hemföra segern, men i vissa fall fann man sig tvungen att utlova 
en mera radikal politik under en kommande arbetarregering; så t. ex. för
band sig MacDonald vid 1927 års partikongress att i regeringsställning 
upptaga frågan om socialisering av gruvorna. Betecknande är, att Independent 
labour party, vars ledare MacDonald varit, desavouerade honom och ut
talade sig för en mera radikal politik än den av det förra kabinettet för
ordade och av arbetarpartiets m ajoritet godkända. Inom vissa fackföreningar, 
särskilt bland gruvarbetarna, vann kommunismen insteg, men arbetarpartiet
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vägrade fortfarande —  år 1926 med 3,400,000 röster mot 200,000 -— att på 
något sätt samarbeta med kommunisterna.

På några punkter bröt den nya regeringen omedelbart med den föregåendes 
politik. Den ryska regeringen underrättades om, att en ratifikation av han
delsfördraget icke kunde komma i fråga. Arbetet på byggandet av en flottbas 
i Singapore, som arbetarregeringen avbrutit, återupptogs. I tullfrågan fö r
klarade sig regeringen icke vilja förorda någon generell reform, men den 
införde ett system med prövning av frågan om tullskydd från fall till fall. 
Enligt detta system skulle industrier, som ansåge sig vara i särskilt behov 
av tullskydd, kunna göra framställning hos handelsdepartementet. Efter ut
redning av en kommitté skulle sedermera förslag om införande av tull för 
vederbörande varor kunna framläggas för parlamentet. Livsmedelstullar 
skulle icke under några förhållanden ifrågasättas. Oppositionen, som befa
rade, att man på detta sätt steg för steg skulle genomföra ett fullständigt 
skyddstullsystem, kritiserade på denna punkt regeringen, under det att extre- 
misterna inom det konservativa partiet voro missnöjda med regeringens mode
ration. Under den följande liden infördes genom i anslutning till regeringens 
system beslutade speciallagar tullskydd i åtskilliga fall, som dock icke utgjorde 
mer än en obetydlig bråkdel av de industrigrenar, i vilka företagarna begärde 
tullskydd. Flera andra frågor ledde under 1925 års parlamentssession till 
sammanstötningar mellan regering och opposition, varvid i allmänhet libe
ralerna helt eller på vissa punkter samverkade med arbetarpartiet. Regeringen 
anklagades för att i allt för hög grad låta sin utrikespolitik påverkas av den 
franska ståndpunkten; invändningar restes mot dess bestämda avstånds
tagande från Genéveprotokollet. Skarp kritik väckte de begränsningar av 
arbetslöshetsunderstöden, som regeringen genomdrev. Det av Churchill ut
arbetade budgetförslaget, som bland annat sänkte inkomstskatten och extra- 
beskattningen av högre inkomster, införde tull på silke och nedsatte tullarna 
på från kolonierna importerade varor av vissa slag — såsom frukt, tobak 
och socker — karakteriserades av Snowden som den värsta rikemansbudget 
under senare tid".

Inom det konservativa partiets högra flygel framställdes krav, som rege
ringen icke ansåg sig kunna biträda. Sålunda föreslogs av en enskild med
lem, att lagen av år 1913 om rätt för fackföreningarna att anslå medel till 
politiska ändamål skulle ändras i sådan riktning, att ett fackföreningsbeslut 
av nämnda art icke skulle förpliktiga den enskilde fackföreningsmedlemmen 
utan dennes särskilda medgivande. Inom arbetarpartiet och inom arbetarrörel
sen överhuvud väckte förslaget den starkaste opposition och regeringen 
begagnade sitt inflytande för att hindra dess antagande. Likaså avvisade 
regeringen krav på ett generellt inskridande mot den kommunistiska propa
gandan. Detta hindrade den dock icke att med stöd av en upprorslag från
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1797, som under ett århundrade varit ur bruk, låta häkta ett antal kom
munister för landsförrädisk propaganda; långa fängelsestraff ådömdes.

I början av år 1926 skärptes de politiska motsättningarna genom en arbets- 
konflikt av större omfattning än någon tidigare. Kolgruvindustriens läge hade 
alltsedan krigets slut varit svårt och direkta statssubsidier hade beviljats för 
att möjliggöra driftens fortsättande. Gruvornas fördelning på ett flertal före
tagare försvårade notoriskt en rationell skötsel; socialiseringskravet hade 
därför av arbetarpartiet framförts med särskild styrka i fråga om denna 
industri. På förslag av en för frågans utredning tillsatt kommission beslöt 
regeringen i mars 1926, att efter den 30 april samma år inga statssubsidier 
skulle utgå. Gruvägarna sågo sig då nödsakade att sänka arbetslönerna, redan 
förut lägre än de genomsnittliga. Efter långa förhandlingar, i vilka rege
ringen utan framgång ingrep, nedlades den 30 april arbetet på samtliga 
gruvfält. För att stödja gruvarbetarna beslöt den centrala fackförbunds- 
organisationens råd att även arbetarna på en rad andra områden —  jä rn 
vägar och transportföretag överhuvud, tryckerier, järn- och byggnadsindustri
erna — skulle träda i strejk, och detta skedde den 3 maj. Den sålunda an
ordnade generalstrejken syntes ett ögonblick hota att lamslå samfärdseln, 
men regeringen och enskilda organisationer ingrepo med stor energi; 1920 
års emergency-lag utnyttjades såsom stöd för de extraordinära åtgärder, rege
ringen vidtog. Arbetarnas ledning anklagades för att genom strejken vilja 
utöva tvång på regeringens handlande eller till och med framkalla en våld
sam omvälvning; det stora flertalet arbetarledare ansträngde sig emellertid
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för att hålla konflikten inom fredliga gränser, och i stort sett upprätthölls 
ordningen. Redan inom en vecka avblåstes generalstrejken; gruvstrejken 
fortsatte däremot omkring sju månader, varefter arbetarna blevo tvungna 
att giva vika. Den oro, som under strejken gripit de borgerliga klasserna, 
framkallade emellertid krav på lagstiftningsåtgärder, och ett bittrare skede 
i den sociala kampen inleddes. Regeringens politik förändrades i den av 
partiets extremister krävda riktningen. F lertalet liberala ledare, såsom lord 
Oxford, Grey och sir John Simon, ställde sig under strejken solidariska med 
regeringen, varemot Lloyd George kritiserade dess uppträdande.

Under den följande tiden genomdrevos av regeringen flera lagar, som 
från arbetarhåll häftigt bekämpades. Arbetstiden i gruvorna, som förut på 
grund av arbetets svåra beskaffenhet varit bestämd till sju timmar, utsträcktes 
till åtta. I april 1927 framlades för parlamentet ett vittgående förslag till 
lagstiftning om arbetskonflikter och fackföreningar. Enligt detsamma för
klarades vissa strejker olagliga, nämligen sådana, som hade annat syfte än 
att inverka på en uppgörelse inom vederbörande yrke, och som tillika avsågo 
att utöva påtryckning på regeringen eller fram kalla oro inom samhället eller 
någon större del av detsamma. Nya bestämmelser meddelades mot försök 
att förmå personer till strejk. Fackföreningsbeslut om upptagande av avgifter 
för politiska ändamål skulle icke äga giltighet mot medlemmar, som icke 
genom särskild förklaring biträdde dem; på denna punkt intog regeringen 
alltså en annan ståndpunkt än två år tidigare. Slutligen förbjödos fack
föreningar av statsanställda att tillhöra någon utomstående federation av 
fackföreningar och att associera sig med något politiskt parti. Förslaget 
bekämpades ursinnigt av arbetarpartiet, som vid ett tillfälle lämnade sam- 
manträdessalen, och av flertalet liberaler, men genomvoterades under flitig 
användning av ’’giljotinen".

I fråga om överhusreformen tog regeringen vid 1927 års session, efter 
många påtryckningar från partiets extrema grupper, ett initiativ, men något 
positivt resultat nåddes icke. Lordkanslern meddelade i överhuset, att rege
ringen tänkt sig en reform av husets sammansättning, enligt vilken flertalet 
lorder skulle utses för viss tid, en del av kronan och en del av samtliga 
rikets pärer. Det sålunda sammansatta huset skulle få väsentligt vidgad 
kompetens: dels skulle i andra frågor än finansfrågor meningsdivergenser 
mellan kamrarna leda till nyval, dels skulle huset ha absolut veto i frågor, 
som rörde dess egen sammansättning. Regeringens utkast mötte opposition 
icke blott från liberalerna och arbetarpartiet utan också från många moderata 
högermän; det påpekades, att även efter den föreslagna reformen högern 
skulle vara försäkrad om en stark m ajoritet i överhuset och sålunda givas ett 
konstitutionellt företräde av stor betydelse framför andra partier. Rege-
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ringen beslöt att avstå från fullföljandet av sitt projekt och överhusfrågan 
bordlädes ännu en gång.

Striden mellan regering och opposition fortsatte med oförminskad hetsighet 
vid 1928 års parlamentssession. Churchills originella budgetförslag, enligt 
vilket omkring 20 millioner pund skulle anslås för att lindra den jordbruket 
och industrien åvilande kommunala beskattningen, förklarades vara till för
del huvudsakligen för de större inkomsttagarna. Ett stort anlagt förslag 
om revision av lagstiftningen om kommunal självstyrelse blev likaledes före
mål för opposition. Framför allt anklagades regeringen för att icke göra 
något verkligt försök att lösa arbetslöshetsfrågan; de arbetslösa beräknades 
vid denna tid till omkring en och en halv m illion. Enighet nåddes däremot, 
bortsett från några konservativa extremister, om ett lagförslag, enligt vilket 
kvinnor liksom män blevo röstberättigade vid 21 års ålder. Redan tidigare 
hade en annan konstitutionell reform, som berörde valen, beslutats, nämligen 
att parlamentsledamöter, som inom nio månader efter ett val blevo ministrar, 
icke av denna grund skulle behöva ställa sig under omval.

I början av år 1929 meddelade premiärministern, att parlamentet inom 
kort skulle upplösas, och valkampanjen började. Den 30 maj ägde nyvalen 
rum. Regeringen hänvisade i sin propaganda till den lugna utveckling, som 
ägt rum under den konservativa regimen, och utmålade farorna av ett socia
listiskt styre; några nya programpunkter av större betydelse framlades icke. 
Det liberala partiet, som under den förflutna parlamentsperioden vid några 
tillfällen hotats av splittring —- särskilt hade meningsskiljaktigheter mellan 
Lloyd George och lord Grey (förut sir Edward Grey) förekommit —  upp
trädde nu enigt under Lloyd Georges ledning och markerade bestämt sin 
självständighet både mot höger och vänster; för att häva arbetslösheten före
slogs upptagande av ett lån, som uteslutande skulle användas för nödhjälps- 
arbeten. Arbetarpartiet hade vid 1928 års partikongress antagit ett program, 
som var mera fullständigt än något tidigare; efter att ha understrukit sin 
principiellt socialistiska ståndpunkt uttalade sig partiet för en rad omedel
bara reformer, såsom avskaffande av 1927 års lagstiftning om fackföreningarna, 
högre arbetslöshetsunderstöd, socialisering av kolgruve-, transport-, livför
säkrings- och kraftföretag samt av all jordegendom, stabilisering av priserna 
genom statsinköp av livsmedel och införande av en extra beskattning på 
inkomster över femhundra pund.

I valstriden deltogo över sjuttonhundra kandidater och antalet trekantsval 
var exceptionellt stort. En väsentlig omsvängning i opinionen kunde kon
stateras. Den starkaste frammarschen gjorde denna gång det liberala partiet; 
även arbetarpartiet gick kraftigt framåt, under det att högerns procentuella 
röstetal väsentligt minskades. Yid ett valdeltagande av nära 80 procent 
erhöll högern 8,660,000, arbetarpartiet 8,360,000 och liberalerna 5,300,000
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röster. Lyckan gynnade arbetarpartiet, som, trots sitt lägre röstetal, besatte 
287 platser, mot högerns 261. Liberalerna erhöllo endast 59 platser, trots 
att deras röstetal var 60 procent av arbetarpartiets. Ingen av de 25 kommu
nistiska kandidaterna blev vald, partiets totala röstsiffra var endast 50,000. 
Baldwin avgick omedelbart, och MacDonald bildade, utan att ha försäkrat 
sig om understöd av de liberala, den nya ministären.

MacDonalds andra regering fick till stor del samma sammansättning som 
den första, även om ministerposternas fördelning väsentligt ändrades; Hen
derson blev utrikesminister, Snowden finansminister; bland andra m inistrar 
märktes Thomas, Clynes, Shaw och Webb (inom kort överflyttad till över
huset som lord Passfield). I viss motsättning till det radikala valprogrammet 
visade regeringen lika stor, måhända än större moderation än 1924; den 
utformade sina förslag under tydlig hänsyn till det liberala partiet, vars 
medverkan var nödvändig för uppnående av positiva resultat, och accepterade 
i många fall av liberalerna begärda ändringar. Bland de utrikespolitiska 
åtgärderna av mera omstridd karaktär var återupptagandet av de diplom a
tiska förbindelserna med Ryssland; beslut härom fattades likväl först sedan 
underhusmajoritetens gillande inhämtats och sovjetregeringen avfordrats löfte 
att icke driva kommunistisk propaganda i England. Av de talrika, men icke 
synnerligen vittgående sociala lagförslagen genomfördes en del i modifierat 
skick med de liberalas understöd; sålunda ökades arbetslöshetsunderstöden 
och vissa andra lättnader för de arbetslösa meddelades. En lag rörande kol- 
gruveindustrien medförde sänkning av arbetstiden (till sju och en halv timme) 
och stadgade om statlig medverkan för rationalisering av gruvdriften; bl. a. 
skulle fusioner av gruvföretag kunna framtvingas. Väsentliga modifikationer 
föreslogos i 1927 års lagstiftning om arbetskonflikter och om fackföreningar
nas ställning, men då överenskommelse med de liberala ej uppnåddes, fick 
frågan förfalla. I några fall begagnade överhuset sin vetorätt och avgjorde 
härigenom i realiteten förslagens öde. De av Snowden framlagda budget
förslagen innefattade visserligen betydande ökningar av de direkta skatterna, 
men befunnos i huvudsak antagbara även inom konservativa kretsar.

Inom arbetarpartiet fram trädde inom kort en radikal opposition mot rege
ringen, särskilt bland de skotska fackföreningarna och inom Independent 
labour party. Linder hänvisning till valprogrammet krävde man, att rege
ringen skulle taga mera radikala initiativ och bl. a. driva fram socialiserings- 
problemet. Betecknande är att MacDonald, som under årtionden hört till de 
ledande männen inom Independent labour party, i början av år 1930 fann 
sig föranlåten att utträda ur organisationen. En utanför kabinettet stående 
regeringsmedlem, sir Oswald Mosley, påyrkade i samförstånd med en grupp 
inom partiet utomordentligt genomgripande åtgärder till arbetslöshetens
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bekämpande; genom upptagande av stora lån skulle väldiga nödhjälpsarbeten 
möjliggöras och alla arbetare över sextio år skulle erhålla pension. Då 
kabinettet avvisade dessa förslag, avgick Mosley (maj 1930); på arbetar
partiets senare hållna kongress segrade regeringens linje, men ett utbrett 
missnöje med dess moderation kunde konstateras. I december 1930 publicerade 
Mosley jämte 16 andra medlemmar av partiet ett förslag, enligt vilket ett 
kabinett på fem medlemmar skulle utrustas med nära nog diktatoriska fu ll
makter för att reorganisera den nationella ekonomien; detta förslag vann 
ringa understöd. Den ekonomiska krisen blev em ellertid allt svårare; antalet 
arbetslösa, som vid årsskiftet 1929 till 1930 varit 1,300,000, steg under det 
följande året till 2,500,000 och ökades ytterligare under den följande tiden.

Oppositionsställningen accentuerade högerns tullvänlighet liksom den förut 
stärkt arbetarpartiets socialiseringsvilja. Kritiken av frihandelsdoktrinen 
skärptes, då vid 1930 års rikskonferens en rad representanter för dominions 
ånyo uttalade sig för ett tullförbund utan att vinna gehör inom regerings
kretsarna. Baldwin, vars ledning av oppositionen var föga aggressiv och som 
ställde sig reserverad mot tanken på att även införa livsmedelstullar, blev 
föremål för en del angrepp från de extremare riktningarna inom partiet; 
tidningslorderna Beaverbrook och Rothermere gjorde ett uppmärksammat men 
icke synnerligen framgångsrikt försök att skapa ett nytt nationellt och protek
tionistiskt parti. Baldwin och de mera moderata högermännen bevarade emel
lertid ledningen.

Från liberalt håll framfördes gång efter annan partiets gam la fordran på 
en revision av valsättet, helst genom införande av proportionalisin. I februari 
gav regeringen vika för detta krav såtillvida som den väckte ett lagförslag 
om s. k. alternativröstning. Enligt förslaget skulle varje väljare kunna på 
röstsedeln angiva den eller — i tur och ordning —  de personer som han 
gåve företräde, därest den av honom i första hand föredragna kandidaten 
icke bleve vald; då absolut majoritet icke uppnåddes av någon i första 
rummet uppförd kandidat, skulle den kandidat förklaras vald, som erhållit 
en majoritet av rösterna i första och andra rummen. Praktiskt taget innebar 
lagen, på vars tämligen invecklade bestämmelser det skulle föra för långt 
att ingå, att under det rådande trepartisystemet en slags andra valomgång 
skulle äga rum, därest ingen kandidat uppnådde absolut m ajoritet i den 
första. För liberalerna skulle det härigenom bliva möjligt att genom allianser 
med de båda flygelpartierna tillförsäkra sig ett större antal mandat än enligt 
det gällande systemet. Regeringsförslaget betraktades också allm änt som det 
pris, varmed regeringen köpte fortsatt understöd av liberalerna. Under m ot
stånd från de konservativa antogs förslaget av underhuset, men överhuset 
inlade sitt veto, och frågan ställdes sålunda på framtiden.

21. — Vår egen tids historia. I.
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På sommaren 1931 inträdde tämligen oförmedlat en kris, som kom att i 
grunden förändra den partipolitiska situationen. Det statsfinansiella läget 
hade dels till följd av den allmänna depressionen, dels på grund av de ökade 
utgifterna, särskilt till sociala ändamål, försämrats; balanseringen av nästa 
års budget väntades möta utomordentliga svårigheter. En för undersökning 
av hithörande frågor tillsatt kommitté, bestående av representanter för alla 
partierna, avlämnade i slutet av ju li 1931 ett betänkande, enligt vilket nästa 
budget, om ändringar ej vidtoges, skulle uppvisa ett underskott av 120 
millioner pund. Kommitténs borgerliga ledamöter föreslogo, utom andra be
sparingsåtgärder, en minskning av arbetslöshetsunderstöden, under det att 
arbetarpartiets representanter yrkade på åtgärder av annan art, framför allt 
skärpt beskattning. Några dagar senare förklarade cheferna för Englands 
bank för regeringen, att de stora uttagen av i banken insatt utländskt kapital 
visade ett försvagande av Englands kredit, och att energiska åtgärder vore 
nödvändiga för att återställa förtroendet och säkra pundet. Regeringen tog då 
energiskt itu med budgetarbetet och satte sig härvid i förbindelse med opposi
tionspartiernas ledare för att om möjligt vinna enighet; parlamentet hade 
i juni ajournerats. Under dessa förhandlingar, som fördes i nära kontakt med 
ledande finansmän, uppnåddes på vissa punkter av alla godtagna resultat, 
men på andra, och framför allt i fråga om regleringen av arbetslöshetsunder
stöden, visade sig motsättningarna oförsonliga. Flertalet medlemmar av rege
ringen vägrade att medverka till någon eller i varje fall någon väsentlig 
reduktion av understöden; oppositionsledarna åter krävde, att understöden 
skulle minskas med minst tio procent, och lyckades vinna MacDonald, Snow
den och Thomas för sin mening. MacDonald ingav då regeringens avskeds
ansökan (24 aug.) och bildade omedelbart en ny regering med högerns och 
de liberalas stöd; av det till tio medlemmar reducerade kabinettet voro fyra 
medlemmar av arbetarpartiet (bland dem Snowden och Thomas), fyra av det 
konservativa partiet (bland dem Baldwin och Neville Chamberlain) och två 
liberaler, sir Herbert Samuel och lord Reading. Det visade sig snart, att endast 
få medlemmar av arbetarpartiet voro beredda att följa sin ledare; redan under 
de förhandlingar som föregingo regeringskrisen hade fackföreningarnas och 
parlamentspartiets exekutiva organ tagit avstånd från tanken på en minskning 
av arbetslöshetsunderstöden. Det beslöts nu att opponera mot koalitionsrege
ringen, och för krisens lösning uppställdes ett program, i vilket ingick en 
utomordentligt stark ökning av de direkta skatterna. MacDonald ansågs ha 
blivit överrumplad av storfinansen, som genom en konstlad skärpning av 
krisläget velat fram kalla en minskning av de sociala utgifterna och samtidigt 
komma arbetarpartiet till livs. I stället för MacDonald, som jämte de med 
honom samgående uteslötos ur partiet, blev Henderson arbetarpartiets ledare.
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Då parlamentet sammanträdde den 8 september, var omgrupperingen fu ll
bordad. MacDonald framträdde som ledare för en koalition, som till över
väldigande flertal bestod av konservativa, och till vilken endast ett tiotal 
medlemmar av arbetarpartiet anslöto sig; med 311 röster mot 251 fick rege
ringen förtroendevotum. Bland de få liberala opponenterna mot regeringen 
märktes Lloyd George. En lag, som åsyftade att trygga budgetens balansering, 
antogs. Denna innebar betydande reduktioner av utgifterna, bland annat 
genom minskning av lönerna och arbetslöshetsunderstöden, men den skärpte 
också såväl den direkta som den indirekta beskattningen. Redan innan dessa 
beslut fattades, hade det visat sig nödvändigt att övergiva guldmyntfoten. 
Debatterna i underhuset fingo sin prägel av de hetsiga uppgörelserna mellan 
den gamla arbetarregeringens medlemmar; MacDonald, Snowden och Thomas 
förklarades gå högerns och storfinansens ärenden och anklagade i sin tur 
sina förra kolleger för att ha ställt sin politiska ställning före rikets välfärd.

Då den s. k. nationella regeringen i början av oktober genomfört sitt 
arbetsprogram, skulle den, enligt tidigare utfästelse, ha avgått. Koalitionen 
hade emellertid redan förvärvat en viss hållfasthet. Den svåra situationen 
ansågs kräva ett fortsatt samgående; regeringen beslöt att sitta kvar och att 
genom upplösning av parlamentet förskaffa sig en fullmakt av folket. Visser
ligen förekommo inom koalitionen slitningar mellan protektionister och fri
handlare, men dels visade sig många av de senare redo att modifiera sin 
ståndpunkt, dels beslöt man att vid valet avstå från uppställandet av ett 
enhetligt program ; man skulle, som det sades, helt enkelt begära en doktors 
fullmakt, d. v. s. rätt att behandla nationens sjukdomar, intill dess patienten 
vore utom fara. Valen ägde rum den 27 oktober. Regeringens anhängare 
bestodo av fyra grupper, de konservativa, två liberala organisationer (ledda 
av Samuel, respektive Simon) och det nationella arbetarpartiet. För högern 
var en protektionistisk tullreform den centrala programpunkten, under det att 
flertalet liberaler, om också med starka reservationer, uttalade sig för fri
handel; MacDonald personifierade ståndpunkten, att regeringen borde få 
majoritet för att göra vad den ansåg lämpligt. I det stora flertalet valkretsar 
uppställdes endast en regeringsvänlig kandidat, men på några håll förekom 
konkurrens inom koalitionen. Till oppositionen hörde, utom arbetarpartiet, ett 
fåtal av Lloyd George ledda liberaler. A rbetarpartiet framförde ett klart socia
listiskt program, som särskilt underströk kravet på statskontroll över bankerna. 
Situationen erinrar i många avseenden om den, som förelåg vid valen på 
hösten 1918. Propagandan nådde en liknande intensitet. Resultatet blev en 
överväldigande seger för koalitionen; den uppnådde omkring fjorton och en 
halv millioner röster mot oppositionens sex och en halv millioner och 558 
mandat av 615. Den huvudsakliga vinsten tillföll högern, som med elva 
millioner röster vann 471 platser, alltså en än större majoritet än 1924. Av
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koalitionens övriga anhängare voro 68 liberaler och 13 tillhörande Mac 
Donaldgruppen. Oppositionen bestod av omkring femtio medlemmar av arbe
tarpartiet samt en av Lloyd George och tre nära släktingar bestående liberal 
grupp, vartill kommo några vildar och irländare. Regeringen ombildades; 
kabinettet kom att bestå av tjugu medlemmar.

Å T E R B L I C K  O C H  S A M M A N F A T T N I N G .

Englands författningspolitiska utveckling under det senaste halvseklet ka
rakteriseras av en demokratiseringsprocess, som försiggått utan våldsamma 
brytningar eller plötsliga förändringar, men vars resultat innebära en om
vandling av statsskicket. Vissa stadier av denna utveckling markeras klart 
genom konstitutionella reformer. Rösträttsutvidgningarna 1884, 1918 och 
senast 1928 ha mångdubblat elektoratet; under det att de röstberättigade 1880 
voro omkring 10 procent av befolkningen, äro de 1931 omkring 70 procent. 
Förhållandet, att en del väljare äga två röster, är den enda fortfarande 
existerande inskränkningen i den demokratiska valprincipen, och detta för
hållande är i praktiken av ringa betydelse, allra helst som valen förlagts 
till en enda dag. Genom 1911 års parlamentsreform ändrades själva repre- 
sentationssystemet, det av aristokratien behärskade överhuset fick oför
ändrat stå kvar, men dess kompetens inskränktes i hög grad. Monarkens be
fogenhet har icke på någon punkt legalt beskurits, men det står utom tvivel, 
att hans inflytande faktiskt reducerats. Drottning Victorias i ett privatbrev 
gjorda uttalande, att hon icke ville vara ”suverän i en demokratisk monarki”, 
skulle säkerligen icke underskrivas av Georg V.

Makten har sålunda koncentrerats hos tre organ: elektoratet, det folkvalda 
underhuset och den ur detta framgångna ministären. Om man bortser från 
utvecklingen under de senaste åren, har tendensen till försvagande av under
husets självständiga betydelse varit uppenbar. Valorganisationerna ha blivit 
alltmer effektiva, propagandan har koncentrerats hos de stora tidningarna och 
de nationellt kända politiska ledarna, och valen ha fått karaktären av omröst
ningar om partiprogram , vilkas innebörd populariserats i lättfattliga slagord; 
ett partis eller en koalitions seger har uppfattats som en fullmakt åt led
ningen att styra landet och förverkliga vissa bestämda krav. Parlamentsmajo- 
ritetens medlemmar ha i främsta rummet känt sig som folkopinionens ombud 
med skyldighet att understödja den genom valen designerade regeringen, 
deras omval har varit beroende av den under regeringens inflytande stående 
valorganisalionen. Regeringens ledning, redan före den här behandlade 
periodens början stark, har sålunda blivit än mera utpräglad. Kabinettet
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har lagit initiativet till alla viktigare reformer, uppgjort det parlam entariska 
programmet och i detalj bestämt rörande underhusets arbete. Inrättandet av 
några få ständiga utskott för vissa grupper av ärenden har icke väsentligt 
kunnat rubba denna ledning. Kabinettsskiftena ha så gott som undantagslöst 
försiggått efter nyval eller ock omedelbart följts av nyval.

Denna s. k. kabinettsparlamentarism var mest framträdande under tiden 
närmast före samt under världskriget. I arbeten från denna period påstås 
ständigt, att det engelska systemet innebure en kabinettets eller prem iär
ministerns ” faktiska diktatur”, att underhuset vore blott en ” inregistrerings- 
apparat för regeringsbesluten” ; Low, som 1912 (i en reviderad edition av 
ett äldre arbete) söker ge en realistisk skildring av engelsk parlamentarism, 
uttalar, att premiärminister välj es genom ett slags plebiscit och att läget 
ej skulle väsentligt förändras, om parlamentet avskaffades. Uttalanden som 
dessa giva, bokstavligt fattade, en skev bild av läget; man har slagit över 
i sina försök att genom de legala fiktionernas dimmor tränga fram till 
verkligheten. Att den engelska regeringen utövat en stark ledning innebär ej, 
att den varit oberoende av underhusmajoriteten. Det bar ständigt gällt att 
tillfredsställa skilda önskemål, att medla mellan olika fraktioner, även 
då regeringen ej, som så ofta varit fallet, byggt på en av två eller till och med 
tre partier (Asquith 1910— 14) bildad majoritet. Men kompromisserna och p ar
lamentsgruppernas påtryckning ha i regel ägt rum bakom kulisserna och illu 
sionen av enhetlighet har därför bevarats; svårigheter, som i Frankrike, där 
varje regering stöder sig på en rad partier, leda till parlamentariska debatter 
och regeringsskiften, ha under det engelska systemet kunnat ordnas genom hem
liga förhandlingar mellan några fä politiker. Även hänsyn till oppositionen 
och fruktan för att vid ett kommande val förlora majoritetsställningen ha 
angivit en klar demarkationslinje för det engelska kabinettets möjligheter.

Efter världskriget, då trepartisystemet fullt utbildats, har regeringarnas 
ställning i viss mån blivit en annan. Även de konservativa majoritetsrege
ringarna ha ägt stöd blott hos en minoritet av väljarkåren, och man kan 
i deras uppträdande skönja en härav betingad moderation. De socialistiska 
minoritetsregeringarna ha varit beroende av liberalernas stöd och ha icke 
kunnat tänka på att genomföra huvudpunkterna i partiets program. Under 
deras tid har icke initiativet till. men väl ledningen av lagstiftnings
arbetet legat hos underhuset, eller riktigare hos det liberala mellanpartiet. 
Beaktansvärt är, att även dessa regeringar lyckats i stort sett behålla den 
mera formella ledningen av underhuset, såsom i avseende å arbetsprogram 
mets fastställande. Skulle trepartisystemet bli mera varaktigt och minoritets
regeringar vanliga, synas ändringar i underhusets arbetssätt, fram för allt 
en reorganisation av utskottsväsendet, knappast kunna undvikas.1

1 Vi bortse här från 1931 års omgruppering, vars betydelse ännu ej kan bedömas.
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VALKRETSARNAS POLITISKA FÄRG I ENGLAND 1885— 1910.
Do ljust streckade partierna beteckna kretsar, som i regel valt liberalt, de mörkt streckade 

sådana, som i regel valt konservativt, de vita växlande.
Denna och närmast följande bilder äro hämtade ur The Geographical Review 1916. II.

På en punkt har regeringens —  formellt sett kronans — rättsliga kom
petens utvidgats under senare år. I allt större utsträckning ha lagarna med
delat monarken befogenhet att i förordningsväg reglera vissa mera speciella 
rättsområden. Parlamentets växande arbetsbörda har framtvingat denna för
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skjutning i kompetensför
delningen; tidigare har 
förordningsrätten i Eng
land varit ovanligt snävt 
begränsad, och den är fort
farande långt mindre vid
sträckt än t. ex. i Frank
rike och Tyskland. Under 
världskriget gavs exekuti
ven här, liksom i de flesta 
andra krigförande stater, 
provisoriskt en mera gene
rell legislativ befogenhet; 
en anspråkslös fortsättning 
på denna fullmaktslagstift- 
ning är emergencylagen av 
år 1920, som ger regering
en rätt att i kritiska situa
tioner överskrida sin nor
mala kompetens men stad
gar garantier för effektiv

VALKRETSARNAS POLITISKA FÄRG I IRLAND p a r lam en ta r isk  kontro ll .
1885— 1910.

De ljust streckade partierna beteckna kretsar, som i regel Den engelska politikens 
valt nationalister, de mörkt streckade sådana, som i regel utveckling avsneglas i 

valt konservativa, de vita växlande.
part iväsende ts  om dan ing .

Under perioden 1868— 1880 förelåg ett tvåpartisystem; de konservativa och 
liberala partierna voro de enda av betydelse. Med bildandet av ett någor
lunda talrikt, med effektiva metoder arbetande irländskt parti rubbades vid 
1880 års val detta system, och det avvecklades helt, då 1885 irländarna fingo 
en utslagsgivande ställning och följande år home-rule-principens motståndare 
bröto sig ut ur det liberala partiet. Under de följande tjugu åren växla vid 
makten icke två partier, utan två koalitioner, den ena bestående av höger 
och liberalunionister, den andra av liberaler och nationalister. 1886 och 
1892 bildades visserligen enhetliga partiregeringar, men dessa voro beroende 
av utanför regeringen stående allierade. Home-rule-frågan, som för massan 
av engelska folket hade föga omedelbar betydelse, var den främst parti- 
skiljande. Märkligt är, att under denna tid, 1886— 1905, valen icke utvisa mera 
betydande förskjutningar i folkopinionen, ehuruväl, delvis på grund av majo- 
ritetsvalsprincipens slumpvisa resultat, partiställningen i underhuset gång efter 
annan väsentligt förändras. Att av växlingarna i underhusmajoritetens samman
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sättning under denna tid 
sluta sig till djupgående 
förändringar i den allm än
na opinionen, är sålunda 
oriktigt. Än mindre rim 
ligt är det stundom gjorda 
påståendet, att massan av 
engelska folket skulle va
rit partilöst och vid varje 
val låtit sin röstning be
stämmas av hänsyn till det 
förhandenvarande läget. 
Dylika konstruktioner för
klaras av okunnighet om 
röstsiffrorna, vilka tyda på 
en märklig stabilitet i par
tiernas styrkeförhållanden.

Med 1906 års val inträ
der en väsentlig förskjut
ning. Den politiskt med
vetna arbetarklassen fram 
träder som avgörande 
maktfaktor, och under dess 
påverkan driver för för
sta gången en liberal rege
ring en systematisk social

■i /  '* 1 /  s

.... v. —

VALKRETSARNAS POLITISKA FÄRG I SKOTTLAND  
1885— 1910.

De ljust streckade partierna beteckna kretsar, som i regel 
valt liberalt, de mörkt streckade i regel konservativt, de 

vita växlande.

och ekonomisk reformpolitik. Det nya läget blir beståndande till världskrigets 
början; liberalismen är i regeringsställning, med arbetare och irländare 
såsom pådrivare. Efter världskrigets slut kommer nästa stadium i denna 
utveckling; den irländska frågan avföres från dagordningen, arbetarrörelsen, 
som växt sig stark under den liberala betäckningen, identifierar sig i allt 
högre grad med det självständigt uppträdande arbetarpartiet, och detta blir, 
i stället för det liberala, det ledande vänsterpartiet. I det trepartisystem, som 
uppstår, intar liberalismen en stundom utslagsgivande centerställning mellan 
de båda starkare ytterlighetspartierna; i många frågor intar den en medlande 
ståndpunkt, men dess självständighet markeras därav, att den med arbetar
partiet är mot högerns tullprogram  och med högern mot arbetarpartiets 
socialiseringsplaner. Den ekonomiska intressekonflikten, intensifierad genom 
världskrigets efterverkningar, blir den avgörande faktorn i partistriden.

Därmed är naturligtvis ej sagt, att partiernas klientel skulle vara helt 
socialt bestämt. Då över halva Englands befolkning kan räknas till
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stadsarbetarklassen, är det tydligt att en icke ringa del av arbetarna röstar 
med högern eller de liberala, och även i övrigt sammanfalla ej, här lika litet 
som annorstädes, partierna med samhällsklasserna. Påtagligt är likväl, att 
högern har sitt starkaste stöd hos jordbrukarna samt de mera välsituerade 
grupperna inom industri och handel, att liberalerna främst kunna räkna på 
röster inom medelklassen och bland de frireligiösa, samt att majoriteten av 
industriarbetarna röstar med arbetarpartiet. Det har sitt intresse att konstatera, 
att i universitetskretsarna, där endast personer med akademisk examen äga 
valrätt, vid 1929 års val 48,000 röster avgåvos på högern, 20,000 på libera
lerna och endast 5,000 på arbetarpartiet.

Kampen om statsmakten har i England hittills icke nått samma intensitet 
som i de stora kontinentala staterna. Parlamentarismen, som här uppbäres 
av traditionens makt och som sedan årtionden i litteratur och press framställts 
som den bästa, den enda för ett kultiverat folk passande styrelseformen, har 
bevarat sitt fäste i den allmänna opinionen. De stora partierna ställa sig 
utan tvekan på det rådande systemets grund och avvisa alla revolutionära 
metoder, till och med varje genomgripande författningspolitisk nydaning. 
Anmärkningsvärd är arbetarrörelsens moderation. Den kommunistiska rik t
ningen synes i England vara svagare än i alla andra europeiska demokratier. 
Arbetarpartiet uttalar sig i 1928 års stora principprogram  icke för någon 
väsentlig förändring av statsskicket; det kräver icke överhusets, långt mindre 
monarkiens avskaffande, utan endast en del partiella reformer av valsättet 
och upprättande av legislativa församlingar i England, Skottland och Wales, 
med kompetens i lokala frågor. Partiets till för kort tid sedan ledande poli
tiker, MacDonald, har i skrifter, som kunna antagas vara representativa för 
meningen inom partiet —  såsom ’Socialism and Government*’ och ”The socia
list movement” —  helt accepterat den parlamentariska demokratien, sådan 
den för närvarande är beskaffad. De krav på en provisorisk ökning av rege
ringsmakten, som urgerats inom en fraktion av partiet, ha icke vunnit anklang, 
och synas för övrigt icke utgå från mera principiella diktaturtendenser.

D E  S J Ä L V S T Y R A N D E  K O L O N I E R N A S  

( D O M I N I O N S )  O C H  I N D I E N S  F Ö R F A T T 

N I N G  S P O L I T I S K A S T Ä L L N I N G .

De under den brittiska kronan lydande områdena utanför Storbritannien 
styras enligt skilda principer. Vissa områden äro helt underlagda den engelska 
regeringen och det engelska parlamentet och sakna alltså varje spår av själv
styrelse. Inom andra (t. ex. Malta och Ceylon) äro en del inre ärenden i
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princip underställda en delvis folkvald legislatur, men de engelska myndig
heternas avgörande inflytande är garanterat; man kan här tala om en form 
av begränsad lokal autonomi. De självstyrande kolonierna (dominions) kunna 
däremot numera betraktas som självständiga, med moderlandet sidoordnade 
stater inom imperiet. De äldre dominions äro fem, Kanada, Australien, Syd
afrika, New Foundland och New Zeeland; den irländska fristaten har tillfö r
säkrats samma ställning som dominions och räknas legalt till dessa. I vissa 
avseenden har även Indien en liknande ställning, ehuru den nationella själv
styrelsen här är mindre utvecklad.

De egentliga dominions självständighet gentemot moderlandet har successivt 
ökats. Genom av det engelska parlamentet beslutade, ehuru i överensstämmelse 
med inhemska krav utformade författningslagar meddelades bestämmelser rö
rande självstyrelsens organisation; Kanada fick sin i huvudsak ännu gällande 
författning år 1867, den australiska unionen skapades 1900, den sydafrikanska 
1909. Genom dessa lagar upprättades representationer på två kamrar med 
vanliga legislativa befogenheter; såsom den engelska kronans representant 
tjänstgjorde en av den brittiska regeringen utnämnd generalguvernör. I samt
liga dominions utbildades en parlamentarisk praxis efter engelskt mönster. 
Vid generalguvernörens sida ställdes en regering, vars sammansättning blev 
beroende av den av kamrarna, som närmast motsvarade det engelska under
huset, och åt denna regering överlämnades i huvudsak den verkställande 
makten. I princip led likväl den självstyrelse, som sålunda kom till stånd, 
av mycket avsevärda begränsningar. Det engelska parlamentet ägde fortfarande 
befogenhet att lagstifta även för dominions; rikslagstiftning bröt kolonial
lagstiftning. Generalguvernören, som handlade enligt det engelska kabinettets 
instruktioner, kunde vägra stadfästa av dominionpariamentet antagna och av 
regeringen förordade lagförslag. Vidare representerades dominions utåt av 
den engelska regeringen; de av denna avslutade fördragen voro, oberoende 
av dominions’ hörande, bindande för hela imperiet. På denna och andra 
punkter vidgades emellertid efter hand dominions’ självstyrelse- och med
bestämmanderätt. Det engelska parlamentet begagnade icke sin rätt till riks
lagstiftning, generalguvernörerna beordrades alltmera sällan att motsätta sig 
dominionregeringen, i utrikespolitiska frågor åvägabragtes på olika sätt kom
munikation med dominionregeringarna. Betydelsefulla för samarbetet mellan 
moderlandet och de självstyrande kolonierna ha varit de rikskonferenser, 
som från och med 1887 i regel hållits vart fjärde år, och vid vilka repre
sentanter för de olika regeringarna offentligt dryftat frågor av gemensamt 
intresse. Under världskrigets sista år intogos statsmän från dominions i det 
s. k. rikskrigskabinettet. Vid fredsförhandlingarna deltogo företrädare för 
dominions, och i Nationernas förbund ingingo dominions såsom självständiga 
medlemmar.
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Helt naturligt uppstod ett behov att form ellt fixera det nya förhållande 
mellan England och dominions, som sålunda faktiskt utbildats. Denna fråga 
har upptagits på de senare rikskonferenserna. Förslag om antagande av en 
formlig riksförfattning har härvid avvisats; i stället enade man sig 1926 
om en resolution och denna blev 1930 på vissa punkter fullständigad. (Dessa 
överenskommelser ha i december 1931 givits legal form; i ”Statute of West
minster act” .)

I 1926 års resolution karakteriseras Storbritannien och dominions som 
”självstyrande samhällen inom det brittiska riket, med jäm lik ställning, på 
intet sätt över- och underordnade i förhållande till varandra ur någon syn
punkt, vare sig i fråga om yttre eller inre angelägenheter, men förenade i 
gemensam trohet mot kronan och fritt förbundna såsom medlemmar av det 
brittiska riket (the British Commonwealth of N ations)” . Fram för allt på 
tre punkter dragas konsekvenserna av denna principförklaring. Det engelska 
parlamentet skall icke kunna stifta lagar för dominions; rikslagstiftning skall 
icke kunna komma till stånd annat än genom ömsesidig överenskommelse. 
Generalguvernörerna i dominions skola visserligen fortfarande utnämnas av 
kronan, ehuru det betraktas som självklart, att vederbörande dominionregering 
tillfrågas, men han skall icke instrueras av den engelska regeringen, utan 
intaga samma ställning som en parlam entarisk monark, d. v. s. vara pliktig 
att följa sina ministrars råd; med rätta har det sagts, att guvernören blir 
uteslutande ställföreträdare för monarken, d. v. s. en slags vicekonung. Även 
ur utrikespolitisk synpunkt blir dominions’ självstyrelserätt fullständig; varje 
riksdel kan självständigt sluta fördrag, och av England avslutade fördrag gälla 
för dominions endast då de av dessa ratificerats. Dominions’ redan tidigare 
i praktiken erkända rätt att hålla särskild diplomatisk representation blir 
uttryckligen fastslagen; begagnas icke denna rätt, äro Storbritanniens repre
sentanter befullmäktigade för dominions. Beträffande förda fördragsförhand- 
lingar är varje regering skyldig att lämna underrättelse till övriga regeringar 
för att möjliggöra för dessa att deltaga eller på annat sätt göra sina intressen 
gällande. För lösande av tvister mellan riksdelarna har man tidigare föreslagit 
inrättande av en permanent domstol, men 1930 års rikskonferens förordade 
i stället, att i varje särskilt fall, då så vore nödigt, en skiljedomstol skulle 
tillsättas genom överenskommelse. —  Av det sagda fram går att dominions 
efter 1926 kunna betraktas som självständiga stater, i personalunion förenade 
med varandra och med Storbritannien. Det är på frivillig samverkan, icke 
på legalt tvång, som det brittiska imperiet, vad dominions angår, för när
varande är grundat.

I det följande skall en redogörelse lämnas för några huvudpunkter i de 
större dominions’ samt Indiens styrelsesätt.



KOLONIERNAS FÖRFATTNINGSPOLITISKA STÄLLNING 333

Kanada är, liksom Australien och Sydafrika, en förbundsstat; i de nio 
provinserna finnas legislaturer, parlam entariska regeringar och av general
guvernören utnämnda underguvernörer. Förbundsstatens senat består av 96 
medlemmar, som utses av regeringen för livstid, varvid ett bestämt antal 
senatsplatser skall komma på varje provins. Underhuset består av 245 genom 
majoritetsval med allmän rösträtt utsedda medlemmar; valperioden är fem 
år, men regeringen har upplösningsrätt. Överhusets befogenhet i finansfrågor 
är legalt starkt begränsad, och i praktiken är dess inflytande överhuvud 
obetydligt. Kanadensiskt statsliv har fått sin prägel av tvåpartisystemet; de 
konservativa och liberala partierna ha regelmässigt växlat vid makten; endast 
under en kort period (1921— 1925) uppnådde ett tredje parti, det radikala 
progressistiska partiet, en mera betydande representation. Det konservativa 
partiet har varit protektionistiskt och energiskt arbetat för nära anknytning 
till moderlandet, under det att det liberala partiet företrätt frihandelsstånd- 
punkten och visat en viss benägenhet att i ekonomiska frågor söka anslutning 
till Förenta staterna.

I Australien, där delstaterna ha jämförelsevis vidsträckt kompetens, är 
senaten en representation för dessa; oberoende av folkmängd utses i var och 
en av de sex staterna genom folkval sex senatorer; valperioden är sex år med 
successiv förnyelse vartannat år. Representanthuset består av 76 ledamöter, 
som utses genom majoritetsval för en period av tre år. Beträffande represen
tanthuset är regeringens upplösningsrätt obegränsad; senaten kan däremot 
upplösas endast då motsättning mellan husen föreligger, och då upplöses även 
representanthuset. Om efter dylik upplösning husen ej kunna enas i veder
börande fråga, skall denna avgöras genom gemensam omröstning. I finans
frågor är representanthuset bestämmande. För beslut om författningsändring 
fordras folkomröstning; i flera fall har parlamentet jämväl föranstaltat kon
sultativa omröstningar. De dominerande partierna under senare år ha varit 
det konservativa nationella partiet och det socialistiska arbetarpartiet. Då 
delta senare parti bildat regering, ha m inistrarna valts av partistyrelsen 
och regeringen har stått i synnerligen intim förbindelse med denna. Den 
1929 bildade arbetarregeringen störtades efter en kris, som i mycket erin
rar om den senare engelska krisen; flera av arbetarpartiets ledare allie
rade sig med det nationella partiet, som vid nyval vann en överväldigande 
seger.

Av den sydafrikanska senatens 40 medlemmar utses 8 av generalguvernören 
och 32 väljas av de fyra provinsråden, 8 i varje provins; mandaten gälla i 
princip för livstid. Deputeradekammarens 148 medlemmar väljas genom 
majoritetsval i enmansvalkretsar för en tid av fem år; i huvudsak ha endast



334 ENGLAND

de vita, som utgöra något mer än tjugu procent av befolkningen, valrätt. 
Beträffande upplösning av kamrarna och förfarandet vid ihållande konflikt 
dem emellan gälla ungefär samma regler som i Australien. Vid de första 
valen till parlamentet framträdde två större partier, boerpartiet, som arbetade 
för frigörelse från England, och unionisterna, som försvarade den gällande 
ordningen. Det förstnämnda partiet fick majoritet, men splittrades snart i 
två riktningar; nationalisterna stodo fast vid självständighetskravet, under 
det att en annan grupp uppgav detta krav och efter ett årtionde förenades 
med unionisterna till det sydafrikanska partiet. Ledare för de båda partierna 
blevo gamla hoergeneraler, för det nationalistiska partiet Hertzog, för det 
sydafrikanska Smuts och Botha. Ett socialistiskt arbetarparti har endast 
erövrat ett fåtal platser (maximum 21 år 1920). Sedan 1920 ha nationalisterna 
behärskat regeringen och sedan 1929 ha de majoritet i representanthuset. 
Premiärministern Hertzog och partiets ledande män ha i huvudsak varit till
freds med den faktiska självständighet, som under senare år ernåtts, och 
arbeta icke längre på upprättandet av en sydafrikansk republik.

1922 års författning för den irländska fristaten blev i viktiga punkter revi
derad år 1928. Enligt gällande bestämmelser utses de 153 ledamöterna i 
deputeradekammaren för fem år med allmän rösträtt och enligt proportionell 
metod, under det att senatens 60 medlemmar väljas för nio år, med successiv 
förnyelse vart tredje år, av fungerande senatorer och deputerade (en tredjedel 
av senaten och två tredjedelar av deputeradekammaren). Det parlam entariska 
systemet fastslås i författningen. Ministerpresidenten nomineras av deputerade
kammaren och utnämnes av generalguvernören; övriga medlemmar av kabi
nettet utnämnas på förslag av regeringschefen. Deputeradekammaren besitter 
i princip ensam finansmakten och kan i övriga frågor bryta senatens veto; 
på regeringens förslag kan deputeradekammaren upplösas. I författningens 
ursprungliga lydelse stadgades om fakultativt referendum och folkinitiativ 
men dessa bestämmelser borttogos 1928. — Från början förelågo starka mot
sättningar inom den nybildade fristaten. Ett starkt, av de Valera lett parti 
hade uppträtt som motståndare till uppgörelsen med England och fordrade 
fullständig irländsk oavhängighet. Anhängarna av uppgörelsen lyckades emel
lertid efter svåra inre strider besegra sina motståndare och vunno i de första 
valen till deputeradekammaren år 1923 en knapp seger; regeringspartiet eröv
rade 67 platser mot republikanernas 44, under det att återstående mandat 
tillf öllo tre mindre grupper (av vilka ett arbetar- och ett bondeparti), 
som under vissa betingelser voro benägna att stödja regeringen. Situationen 
förblev i huvudsak oförändrad till i början av år 1932, då vid nyvalen 
republikanerna blevo kammarens starkaste parti och deras ledare de Valera 
bildade regering.
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Tidigare styrdes kejsardömet Indien uteslutande av brittiska myndigheter; 
det engelska parlamentet var högsta lagstiftningsmyndighet, en medlem av 
den engelska regeringen, statssekreteraren för Indien, övervakade landets för
valtning och hade på vissa områden beslutanderätt, den av kronan tillsatte 
vicekonungen av Indien ledde, biträdd av ett av kronan tillsatt råd, förvalt
ningen. I olika etapper ha bestämmelser givits om rätt för grupper av den 
inhemska befolkningen att medverka vid styrelsen, men om någon självstyrelse 
i egentlig mening kan ännu ej vara tal. Enligt lagstiftning 1915 och 1919 
har vid vicekonungens sida ställts en representation på två kam rar för hand
läggning av inhemska lagstiftningsfrågor, som icke ankomma på de särskilda 
provinsstyrelserna. Den ena kammaren består av 60 medlemmar, av vilka 27 
utses av generalguvernören och de återstående genom indirekta val framgå 
ur en trång krets av valberättigade. Av den andra kammarens 145 medlem
mar utser generalguvernören 41; av de övriga väljas 20 av i Indien bosatta 
engelsmän och 84 av den inhemska befolkningen. De sistnämnda mandaten 
äro fördelade på olika religiöst och socialt avgränsade grupper; i det hela 
ha bortåt en million personer, d. v. s. omkring en procent av de myndiga 
männen, rösträtt. Genom skilda bestämmelser givas möjligheter att helt 
eludera representationens principiella lagstiftningskompetens. Generalguver
nören kan förbjuda behandling av lagförslag, som han finner farliga, han 
kan till lag upphöja förslag, som av representationen förkastats, och han äger 
att bevilja anslag, som representationen vägrat. Båda kam rarna kunna upp
lösas av generalguvernören, som likaledes äger rätt att förlänga deras val
period. Generalguvernören är underkastad kontroll av ministern för Indien 
och det engelska kabinettet överhuvud. —  Berörda bestämmelser gälla icke 
för de av inhemska furstar formellt styrda stater, som omfatta över en femtedel 
av Indiens befolkning.

Under senare år har i Indien en stark självständighetsrörelse fram trätt; 
såsom minimum kräves, att Indien skall få samma ställning som dominions. 
En s. k. nationalistkongress har uppträtt som extremisternas språkrör. Den 
engelska regeringen har i princip ställt sig förstående till detta krav; vid 
flera tillfällen har officiellt förklarats, att Indiens likställande med dominions 
vore ett slutmål för den konstitutionella utvecklingen. T illika ha emellertid 
de utomordentliga svårigheter, som möta realiserandet av en dylik plan, 
understrukits; massan av den infödda befolkningen anses icke vara mogen 
för politisk verksamhet och motsättningarna mellan olika sociala och religiösa 
grupper (särskilt mellan hinduer och muhammedaner) är utomordentligt 
stark. Vid en år 1930 i London hållen kongress, i vilken representanter för 
den engelska regeringen och skilda indiska riktningar (dock ej de egentliga 
nationalisterna) deltogo, uttalade man sig i princip för Indiens förvandling
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till en federativ stat med ökad självstyrelse. Vid senare hållna förhandlingar, 
i vilka även nationalistledaren Gandhi tagit del, ha emellertid de positiva 
resultaten blivit obetydliga; de indiska representanternas meningar ha skarpt 
brutit sig.

Indien deltager numera i rikskonferensen och är medlem av Nationernas 
förbund. Det är emellertid engelska ministrar eller av engelska myndigheter 
utsedda hinduer, som tjänstgöra som representanter för Indien.



ABRAHAM  LINCOLN PA VAG TILL CAPITOLILM  I W ASHINGTON FÖR ATT  
TILLTRÄDA PRESIDENTSK APET 1861.

F Ö R E N T A  S T A T E R N A .

I N L E D N I N G .

Den demokratiska principen var den självklara utgångspunkten för ameri
kansk författningspolitik efter frigörelsen från det engelska väldet. Föreställ
ningar om folksuveränitet och samhällsfördrag hade föresvävat redan de första 
invandrarna i Nya England, dessa idéer hade mångenstädes hållits vid liv 
genom mer eller mindre utpräglad folklig medverkan vid avgörandet av sam
hälleliga angelägenheter och de hade under 1700-talet utformats och befästs 
genom Lockes och Rousseaus i Amerika väl kända rättsfilosofiska doktriner. 
I och med revolutionen accepteras dessa teorier som de första normerna för 
politiskt handlande. I 1776 års självständighetsförklaring säges det vara en 
självklar sanning, ”att alla människor ha skapats jämlika, att de av sin ska
pare utrustats med vissa oförytterliga rättigheter . . .  att för att skydda dessa 
rättigheter statsstyrelser ha inrättats bland människorna samt att dessa styrelser 
härleda sin makt från de styrdas samtycke”. Och i Massachusetts’ under kriget 
antagna författning heter det, i nära nog ordagrann anslutning till Rousseau, 
att ”staten uppstår genom individernas frivilliga sammanslutning, d. v. s. 
genom ett samhällsfördrag, genom vilket hela folket avtalar med varje med
borgare och varje medborgare med hela folket, att alla skola styras av vissa 
lagar för det allmänna bästa” .

22. — Vår egen tids historia. I.
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Demokratiens grundsats kan sägas ha blivit mest fullständigt förverkligad 
under självständighetsperiodens första skede. De till stater upphöjda kolonierna 
bildade då ett löst statsförbund; det gemensamma organet, kongressen, i vilken 
varje stat ägde en röst, hade synnerligen begränsade befogenheter. Inom de 
enskilda staterna var makten koncentrerad bos legislaturen; det verkställande 
organet, guvernören, utsågs i allmänhet av legislaturen och var helt under
ordnad denna. Flertalet vuxna män voro röstberättigade, och legislaturerna 
behärskades i stor utsträckning av småbrukarklassen, i flertalet stater den 
ojäm förligt talrikaste befolkningsgruppen.

Emot denna ordning uppstod snart en stark reaktion. Framför allt de fö r
mögnare, i handel och industri intresserade folkgrupperna krävde en starkare 
unionsmakt, som kunde reglera handeln, upprätta ett stabilt unionelit penning
väsen, införa skyddstullar gentemot utlandet och ordna betalningen av de stora 
lån, som de enskilda staterna upptagit under revolutionskriget. Dessa folk
grupper, representerade av män såsom Washington, Hamilton och Madison, 
lyckades genomdriva, att ett författningskonvent sammankallades år 1787, de 
dominerade helt konventets arbete och förmådde de särskilda staterna att 
antaga dess förslag. Genom den 1787 antagna, från år 1789 tilläm pade fö r
fattningen förvandlades statsförbundet till en förbundsstat; unionen övertog 
en rad viktiga befogenheter, som tidigare tillkommit delstaterna. I bestäm
melserna om unionella statsorgan och i regleringen av deras inbördes ställning 
utgår författningen från den demokratiska principen, men den söker skapa 
garantier för, att det ohämmade legislaturvälde, som förelegat i delstaterna, 
icke skall bli rådande i unionen.

Huvudpunkterna i den lösning av det federala problemet, som 1787 års för
fattning innefattade, voro följande: Unionen fick exklusiv befogenhet över 
utrikespolitiken och med oväsentliga undantag över försvarspolitiken. Den 
fick rätt att reglera såväl handeln med utlandet som den mellanstatliga handeln, 
att upptaga tullar och pålägga skatter — varvid direkta skatter måste i bestämd 
proportion fördelas på staterna — samt att "betala Förenta staternas skulder . 
Postväsendet föll under unionen, likaså i huvudsak penning- och bankväsendet. 
Enhetliga lagar på konkursrättens, sjörättens, patenträttens och den litterära 
och artistiska äganderättens område samt bestämmelser om mått och vikt skulle 
beslutas av de unionella organen. Bestämmelser om immigration kunde med
delas av unionen. I övrigt tillföll lagstiftningsmakten på viktigare rättsområden 
de särskilda staterna. Så hade dessa, med vissa undantag, att stifta straff- och 
civillagar; rätten att lagstifta på de socialpolitiska och andra angränsande 
områden tillhörde likaledes i huvudsak delstaterna — den s. k. police power 
(politim akten). Författningen utgår från att sådana befogenheter, som icke 
uttryckligen tillädes unionen, tillhöra de särskilda staterna.
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Författningen betecknar, såsom antytts, en reaktion ej blott mot den tidigare 
unionens löslighet och ineffektivitet, utan även mot de överdrifter i den demo
kratiska principens tillämpning, som ansågos karakterisera delstaternas stats
skick. Grundlagsstiftarna ansågo en obegränsad demokrati ägnad att leda till 
majoritetsförtryck och ville därför, under godtagande av folkstyrelsens grund
sats, begränsa dess betydelse genom att uppdela statsmakten på olika organ. 
Demokrati och maktfördelning blev lösen för författningsverket. Under det att 
maktfördelningsteorien i Europa haft sin spets riktad mot den absoluta kunga
makten och i en beskärning av denna sett sin främsta praktiska konsekvens, 
tillämpades samma teori i Amerika för att begränsa demokratien, maktdel
ningen blev ett värn mot majoritetsväldet. Det gällde, enligt The Federalist, 
vari Hamilton och Madison utvecklade sina idéer, att avvärja den fara, som 
representationens maktutvidgning kan medföra, och som, genom att samla all 
makt i samma händer, måste leda till samma tyranni, som hotar genom 
exekutivorganets maktutvidgning“ . Vad man över allt annat fruktar är m ajori
tets- och klassvälde, och det är uppenbart, att den ”majoritet eller klass , 
som i realiteten avses, är de fattiga eller egendomslösa, den minoritet, om 
vars skydd det ständigt talas, de förmögna och bildade, överklassen.

Grunddragen i det sinnrika maktfördelningssystem, som från dessa prin 
ciper utformades, äro följande: Den exekutiva makten överlämnas åt en presi
dent, som väljes för fyra år av inom de särskilda staterna utsedda elektorer, 
till antalet motsvarande statens representation i kongressen; en på samma 
sätt vald vicepresident, samtidigt ordförande i senaten, inträder, 0111 presidenten 
avgår under perioden, i hans ställe. Presidenten leder utrikespolitiken — dock 
beslutar kongressen krig och medverkar senaten vid fördrag — han är över
befälhavare över armé och flotta och utnämner ämbetsmän. Han kan inlägga 
veto mot kongressens lagstiftningsbeslut: om kongressen med två tredjedels 
majoritet inom båda husen ånyo bekräftar ett dylikt beslut, blir det dock 
lag oberoende av presidentens samtycke. Presidenten har ej initiativ i lag
frågor och icke befogenhet att upplösa kongressen. Den lagstiftande makten 
utövas av en kongress på två kamrar, senaten och representanthuset. Med
lemmar av senaten väljas av statslegislaturerna för sex år med successiv för
nyelse på så sätt, att en tredjedel av senaten omväljes vartannat år. Senaten 
utgör delstaternas speciella representation, i det att varje stat, oberoende av 
folkmängd, utser två senatorer. Representanthuset väljes för två år av staternas 
röstberättigade medborgare, varvid inom varje stat antalet representanter ställes 
i förhållande till statens folkmängd; rösträtten blev under den närmast följande 
tiden genom delstatsbeslut utsträckt till alla vuxna män. I princip äro de båda 
kam rarna likställda, men vardera har sina särskilda prerogativ. Senaten har 
viss delaktighet i den exekutiva makten, i det att presidenten måste inhämta 
dess samtycke vid utnämnandet av högre ämbetsmän och vid avslutandet av



340 FÖRENTA STATERNA

fördrag med främmande makter — i sistnämnda fall kräves två tredjedels 
majoritet inom senaten för positivt resultat. Representanthuset har, om ingen 
kandidat till presidentposten erhållit majoriteten av alla avgivna röster, att välja 
mellan de tre kandidater, som erhållit de högsta röstetalen; denna bestäm
melse, som fick sin återgivna lydelse år 1804, har blott två gånger tillämpats. 
Huset har också företrädesrätt i fråga om framläggande av inkomstförslag. 
Alla dessa statsorgan utgå alltså från folket, men de utses på olika sätt. Genom 
denna anordning trodde man sig kunna förebygga, att statsstyrelsen helt 
bleve behärskad av en viss folkklass. "Då representanthuset utses omedelbart 
av folket, senaten av statslegislaturerna och presidenten av elektorer, valda 
av folket för detta ändamål, finnes ringa sannolikhet för ett gemensamt in 
tresse, som sammanför dessa skilda styrelseorgan i förkärlek för en särskild 
välj arklass”, skriver Hamilton i The Federalist. Samma tankegång ligger bak
om principen, att de särskilda statsorganen skola utses för olika tidsperioder, 
samt den egenartade bestämmelsen, att statsorganen skola träda i funktion 
först en längre tid efter valen; presidentelektorer och kongressledamöter väl
jas på hösten (i regel i november) men vederbörande poster tillträdas först 
i mars följande år.

Till de väsentliga konservativa momenten i det amerikanska statsskicket 
hör också domstolarnas maktställning. Ehuru någon uttrycklig bestämmelse 
icke gavs på denna punkt, förutsatte med all sannolikhet grundlagsstiftarna, 
att de unionella domstolarna —  vilkas medlemmar tillsättas på livstid av 
presidenten — skulle äga befogenhet att pröva lagar och andra beslut, vare 
sig unionella eller statliga, ur synpunkten av deras förenlighet med författ
ningen. Man utgick härvid ifrån, att då i författningen folkets suveräna vilja 
kommit till uttryck, alla mot densamma stridande statsakter vore att betrakta 
såsom obefintliga. Sålunda uttalar Hamilton i The Federalist, att varje stats
organs befogenhet grundar sig på en delegation från det suveräna folkets 
sida, att gränserna för denna delegation äro fastslagna i författningen, och 
att varje handling, som innebär ett överskridande av dessa gränser, alltså är 
ogiltig. Det vore domstolarnas främsta skyldighet att å folkets vägnar tillse, 
att övriga statsorgan, och då särskilt kongressen, hölle sig inom författningens 
ram. Att förneka detta, uttalar Hamilton, är att påstå, ”att den fullmäktige 
har större makt än sin principal, att tjänaren står över sin herre, att folkets 
representanter äro överlägsna folket självt” . I det rykthara målet Marbury 
mot Madison år 1803 godtogs denna uppfattning av den högsta unionsdom- 
stolen, och den har alltsedan dess utgjort en av huvudprinciperna i amerikansk 
statsrätt. Domstolarna äga, då frågan aktualiseras genom en process, att bortse 
från, d. v. s. i realiteten ogiltigförklara varje författningsstridigt beslut.

Betydelsen av denna domstolarnas rätt, populärt kallad den judiciella veto
rätten, sammanhänger därmed, att författningen, sådan den ursprungligen
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förelåg och framför allt genom 1791 beslutade tilläggsbestämmelser, inne
håller begränsningar av såväl unionens som staternas lagstiftningsmakt; dessa 
begränsningar avse i regel att skydda de enskilda medborgarna mot beslut 
om inskränkningar av den personliga fribeten och äganderätten. Bland annat 
stadgas om religions-, tryck-, yttrande- och församlingsfrihet. Viktigast av alla 
bestämmelser av denna art är stadgandet, att ingen person skall berövas liv, 
frihet eller egendom utan ”due process of law” . Det för amerikansk rätt 
egendomliga begreppet ”due process of law” innebär icke blott, såsom orda
lydelsen närmast ger vid handen, ” i överensstämmelse med lagen” , d. v. s. 
att den åtgärd, varigenom en person berövas liv, frihet eller egendom, skall 
vara lagenlig, eller att lagen skall ha tillkommit i stadgade konstitutionella 
former. Det innefattar fastmera även fordran på att själva lagen skall vara 
av ett visst innehåll, icke strida mot vissa rättsliga grundsatser. I själva 
verket har man i begreppet inlagt rent naturrättsliga föreställningar; man 
utgår från förefintligheten av vissa eviga rättsgrundsatser, som oberoende av 
lagstiftningsorganens skiftande viljeyttringar måste hävdas, och som det är 
domstolarnas plikt att såsom rättens högsta vårdare upprätthålla. I ett dom
slut talas sålunda om de frihetens och rättvisans fundamentala principer, 
som ligga till grund för våra medborgerliga och politiska institutioner”, och 
det betonas ofta, att genom due-process-begreppet fordran uppställes, att la
garna skola vara uttryck för en ”förnuftig” och ” legitim” statsvilja. Stadgan
det, som under olika tider tolkats på skilda sätt, har därför blivit av en 
utomordentlig betydelse för domstolarnas lagprövning och har möjliggjort på 
allmänna lämplighetssynpunkter fotade utslag.
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Systemet av konservativa garantier fulländas av bestämmelser om författ
ningsändring av ytterligt restriktiv karaktär. Två metoder för författnings
ändring finnas, men blott den ena har i praktiken använts. Enligt denna kan 
förslag om författningsändring framställas genom beslut av unionskongres- 
sens båda kamrar, varvid två tredjedels majoritet är erforderlig. Detta förslag 
skall sedermera hänvisas till staterna; för dess antagande fordras, att tre 
fjärdedelar av staterna genom beslut av legislaturer eller särskilt valda kon
vent givit sitt bifall.

Bakom den konservativa inriktning, som kännetecknade författningsarbetet, 
låg den principiella uppfattningen, att staten så litet som möjligt borde in
gripa i de enskilda medborgarnas liv. Statsmakterna borde icke ingripa regle
rande i konflikter mellan skilda sociala och ekonomiska intressen. Dess 
mål borde framför allt vara att upprätthålla äganderättens och avtalsfrihetens 
absoluta okränkbarhet, vilken betraktades som den av naturen givna lagen 
för mänsklig sammanlevnad. ’ Förbundsförfattningen var väsentligen ett eko
nomiskt dokument, grundat på uppfattningen, att de fundamentala privata 
rättigheterna äro äldre än statsmakten och moraliskt stå utom räckhåll för 
folkmajoriteten"’, skriver Charles Beard i sin undersökning av författningens 
tillkomsthistoria. Statsmaktens mål var huvudsakligen negativt: att upprätt
hålla de principer, som bildade grundvalen för individernas och klassernas 
fria tävlan. Laissez-faire var den ledande politiska principen.

Den misstro mot statsmakten och den ovilja mot statsingripande, som 
präglar 1787 års förfaltningsverk, förblev länge dominerande i amerikansk 
politik. För nybyggarna, som förde unionens gräns allt längre mot väster, 
var individualismen den naturliga statsåskådningen. Teorien om en svag sty
relse och en stark individ, om oförytterliga rättigheter och frihet från stats
ingripande, var den självklara bakgrunden för pioniärernas demokrati. ” 1 
dessa dagar kunde en stark stat icke ha vetenskapligt dirigerat kontinentens 
exploatering . . . Den okända kontinenten kunde ej hava kuvats, ty inga lag
stiftare kunde ha förutsett den utveckling, som millioner av okontrollerade 
pioniärer skulle framtvinga. För att nybyggaren skulle kunna gå ut i skogarna 
utan bundna händer, begärde han en stat, för svag att ingripa men stark nog 
att beskydda äganderätten. Om genom hoppet av varaktig vinning män skulle 
lockas att erövra vildmarken, var det mest absoluta skydd för äganderätten 
nödvändigt” (W ey 1).

Det amerikanska statsskicket har — vi avse här närmast tiden intill in
bördeskriget 1861— 1865 — på viktiga punkter utvecklats genom praxis. 
Uppkomsten av ett fast organiserat tvåpartisystem förde tidigt med sig, att 
det formellt indirekta valet av president i praktiken blev ett direkt folkval, 
såtillvida nämligen, som de i varje stat av folket utsedda elektorerna av
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instruktioner bundos att rösta 
på den kandidat, som det parti, 
de tillhörde, utkorat; elektors
valet blev avgörande, det föl
jande presidentvalet en tom 
formalitet. Varje stat har vid 
presidentvalet fungerat som 
en valkrets och medlemmarna 
av dess elektorsförsamling ha 
sålunda, då majoritetsvalsyste
met tillämpats, kommit att 
tillhöra samma parti. Det har 
blivit tradition, att omval till 
presidentposten icke äger rum 
mer än en gång. På grund av 
ämbetets utomordentliga bety
delse har det politiska arbetet 
koncentrerats till de vart fjärde 
år (varje skottår) återkom
mande elektorsvalen.

Redan den förste presidenten Washington, införde systemet att i vik
tigare ärenden rådföra sig med de högsta ämbetsmännen, departementschefer
na. Till en början voro dessa endast fem (utrikesministern eller statssekrete
raren, finansministern, försvarsministern, justitieministern eller generaladvo
katen samt postm inistern); deras antal har sedermera successivt ökats till tio. 
Departementscheferna kommo sålunda att vid presidentens sida bilda ett slags 
statsråd, ett rådgivande kabinett. Detta kabinett har likväl icke, som i parla
mentariskt styrda stater, blivit den verklige makthavaren, presidenten har 
principiellt förblivit den bestämmande, även om han i särskilda fall kunnat 
påverkas av kabinettets råd. En energisk president har, kan det sägas, förenat 
en konstitutionell monarks formella befogenheter med en parlamentarisk 
premiärministers faktiskt ledande ställning. Medlemmarna av kabinettet äro 
icke ministrar i europeisk mening; de få ej — vilket för övrigt gäller alla 
ämbetsmän — vara medlemmar av kongressen och kunna överhuvud icke 
officiellt kommunicera med denna. Till departementschefer har presidenten 
i regel utsett framstående medlemmar av sitt eget parti.

Förhållandet mellan president och legislatur har i stort sett blivit det i 
författningen förutsedda. Maktdelningsprincipen har icke blott formellt, utan 
även i realiteten kommit att känneteckna det amerikanska statsskicket. Dock 
ha aktiva och populära presidenter, såsom Jackson (1829— 1837) och Lincoln 
(1861— 1865), kunnat utöva en viss ledning av kongressens arbete; de ha i
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avgivna budskap fäst representatio
nens uppmärksamhet på ärenden, 
som enligt deras mening bort upp
tagas, och stundom ha de genom 
närstående kongressledamöter fram 
fört utarbetade förslag. Rätten atl 
inlägga veto mot av kongressen 
fattade lagbeslut begagnade presi
denten under tiden före inbördes
kriget endast i undantagsfall, sam
manlagt 46 gånger 1789— 1860. 
Utvecklingen av förhållandet mel
lan kongressens båda hus har 
snarast varit till fördel för den 
övre kammarens maktställning. Se
natens befogenhet att medverka 
vid avslutandet av fördrag och dess 
meddelaktighet i utnämningsrätten 
ha varit av stor vikt; representant
husets särskilda rättigheter —  i 
fråga om val av president och 

initierande av inkomstförslag — ha däremot i praktiken blivit så gott som 
betydelselösa. Utmärkande för båda kam rarna är det starkt utvecklade ulskotts- 
väsendet; då någon dirigerande regerimg icke funnits, har ledningen av lag
stiftningsarbetet överlämnats åt de måinga utskotten, vilkas uppfattning i det 
stora flertalet frågor blivit bestämmand e. Under det att utskotten alltid valts i 
senaten, utsågos de tidigare i representanthuset av den av huset valde ta l
mannen; denne erhöll härigenom, och genom andra bestämmelser i husets 
arbetsordning, en utomordentlig maktställning. Antalet medlemmar i senaten, 
som 1789 var 26, hade år 1867 stigit t i l l  74 och utgör för närvarande 96; mot
svarande siffror för representanthuset äiro 65, 293 (1870) och 435.

Delstaternas författningsutveckling under 1800-talet utmärkes väsentligen 
därav, att statslegislaturernas befogenheter förminskades, under det att andra 
statsorgan fingo ökad betydelse. I de första statsförfattningarna var makt
fördelningstanken visserligen form ellt förhärskande, i det man, liksom i 
unionsförfattningen, skilde på lagstiftamde, verkställande och dömande makt. 
men i själva verket var, såsom föruit betonats, makten koncentrerad hos 
representationen. I regel — numera undantagslöst — bestod denna av två 
kamrar, vilkas sammansättning motsvarade de unionella husens. Legislaturen 
utsåg i allmänhet såväl guvernör som domare, stundom även andra ämbets
män, och guvernören ägde endast i två  stater suspensivt veto i lagstiftnings-

ABRAHAM  LINCOLN
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frågor. Genom en över hela unionen enhetlig, 0111 också ej i alla stater lika 
påtaglig utveckling har sedermera maktbalansen inom statslivet ändrats. 
Guvernören har fått ungefär samma ställning i staten som presidenten i 
unionen; han väljes av folket, äger suspensivt veto och utser flertalet stats- 
ämbetsmän. Folkval har även i det stora flertalet stater införts i fråga om 
medlemmar av statsdomstolarna. Mera genomgripande författningsändringar 
ha utarbetats av för detta ändamål särskilt tillsatta representationer, s. k. 
författningskonvent. Det har blivit vanligt, att författningsändringsförslag, 
vare sig utarbetade av konvent eller legislaturer, måste föreläggas valmännen 
vid allmän folkomröstning; s. k. obligatoriskt författningsreferendum har alltså 
införts. Bakom reformer av denna art har ofta legat misstro mot statslegisla- 
turerna, vilkas kompetensnivå varit låg och som icl^e sällan visat tillgäng
lighet för korruptiva inflytelser. Denna misstro har än klarare kommit till 
uttryck i mera direkta inskränkningar av legislaturernas befogenhet. Stundom 
uppräknas i författningen en mängd ämnen, beträffande vilka lagstiftning 
ej får förekomma; även frågor av icke konstitutionell natur behandlas i 
grundlagarna och undandragas sålunda representationens självständiga av
görande. I många stater ha bestämmelser införts, enligt vilka legislaturen 
sammanträder endast vartannat år och då förblir samlad blott under viss 
kortare tid. Genom särskilda beslut av kongressen ha nya stater upptagits 
i unionen; antalet stater, ursprungligen 13, hade år 1867 stigit till 37 och 
utgör nu 48.
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Det partisystem, som för närvarande råder, förelåg redan före inbördes
kriget fullt utbildat. De amerikanska partierna hade, i högre grad än i något 
annat land, blivit essentiella faktorer i statsskicket.

Det har med rätta sagts, att de amerikanska partierna äro av författningen 
framkallade och för den nödvändiga” . Detta nämligen såtillvida, som det 
i realiteten direkta folkvalet av president nödvändiggör unionella partibild
ningar. Och detta förhållande har visat sig vara av den vikt, att det tryckt 
sin prägel på hela det amerikanska partiväsendet. Följden har blivit att icke 
blott hela det unionella partisystemet uppbyggts främst med hänsyn till 
presidentvalet, utan även att de kommunala och de statliga valen blivit under
ordnade de unionella; de partiorganisationer, som bildats för de senare, ha i 
stort sett behärskat även de förra. Presidentvalets övervägande betydelse har 
därjämte haft till följd bildandet av endast två stora partier; ty då partiernas 
verksamhet väsentligen går ut på väljandet av en enda person, leda självklara 
praktiska krav till uppkomsten av ett tvåpartisystem.

De amerikanska partierna grupperade sig ursprungligen kring frågan om 
unionens och staternas inbördes maktställning, en fråga, som i sig inneslöt 
viktiga sociala oeh ekonomiska motsättningar, främst mellan handels- och 
finansintressena i nordost oeh de agrara intressena i södern. Ur de grupper, 
som stått bakom författningsverket och krävde extensivt utnyttjande av unio
nens kompetens enligt författningen, framväxte det federalistiska partiet, 
som intill 1801 innehade makten; till dess ledare hörde den förste pre
sidenten, Washington, oeh Alexander Hamilton, som i egenskap av finans
minister genomdrev unionens övertagande av krigsskulderna och upprättan
det av en nationalbank. I reaktion mot den federalistiska politiken bildades 
det ännu fortlevande demokratiska partiet, som i Thomas Jefferson fick 
sin förste store ledare. Partiet, som främst stödde sig på jordbrukare i 
södern och västern, arbetade för utvidgning av delstaternas självständighet 
och företrädde en utpräglat individualistisk åskådning. Är 1801 erövrade 
partiet makten och Jefferson blev president, men unionens högsta domstol, i 
vilken federalisterna besutto majoriteten, fortsatte, under ledning av Thomas 
Marshall, att utveckla den offentliga rätten i riktning mot starkare unions- 
makt. Under en period på 1810- och 1820-talen voro partilinjerna helt u t
suddade, men omkring 1830 uppstod ånyo en klar klyvning i partier, i det 
att de federalistiska principerna upptogos av det nybildade whigpartiet i 
strid mot det av Andrew Jackson ledda demokratiska partiet. Whigpartiet 
efterträddes sedermera, år 1854, av det republikanska partiet. Vid denna 
tid hade frågan om unionens och staternas inbördes ställning koncentrerats i 
en brännpunkt, slavfrågan. Det demokratiska partiet hade sitt starkaste 
fäste i den slavägande södern, för vilken staternas fria bestämmanderätt i 
slaverifrågan utgjorde ett minimikrav; det republikanska partiet stödde sig
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på den abolitionistiskt färgade norden, som krävde unionella ingripanden. 
Då republikanen Lincoln år I860 valdes till president, beslöto de egent
liga sydstaterna, I I  till antalet, att utträda ur unionen och bilda Amerikas 
konfedererade stater; de stödde sig härvid på en statsrättslig teori, enligt vilken 
unionen var ett fritt förbund av självständiga stater, vilka ensidigt kunde 
besluta att utträda ur densamma. Följden blev inbördeskriget, som från början 
fördes icke för att avskaffa slaveriet utan för att trygga unionens bestånd.

Yid denna tid hade de båda partiorganisationerna nått en oerhörd omfatt
ning och styrka. Icke minst hade härtill bidragit det sedan 1829 systematiskt 
praktiserade spoilssystemet. Detta innebar, att det vid ett presidentval segrande 
partiet avskedade huvudmassan av de av motpartiet tillsatta ämbetsmännen och 
besatte platserna med sina egna anhängare. Namnet härleder sig från den be
kanta frasen ”the spoils belong to the victor” , bytet tillhör segraren, med vilken 
en medlem av det segrande demokratiska partiet nämnda år försvarade syste
met. Detta, som snart utbredde sig även till staterna och kommunerna, har 
haft en oerhörd betydelse för partilivets utveckling. Genom den möjlighet till 
utdelning av partibelöningar, det medförde, skapades förutsättningen för 
partiernas utbildning till ofantliga, affärsmässigt uppbyggda organisationer, 
behärskande det politiska livet i union, stat och kommun.

Det förnämsta organet för partiernas verksamhet är sedan 1830-talet det 
s. k. nationalkonventet. Detta består av delegationer för vederbörande partis 
statliga organisationer — i regel bestående av dubbelt så många medlemmar 
som statens kongressrepresentation — och sammanträder under sommaren de 
år, då val av presidentelektorer skall äga rum, för att fastställa partiets pro
gram och utse kandidater till president- och vicepresidentposterna. På grund 
av huvudpartiernas dominerande ställning bli deras kandidatval av utom
ordentlig betydelse; det följande valet står i regel mellan de av de stora 
partierna nominerade, folket har endast att välja mellan två personer. 1 
grunden har alltså, kan det sägas, presidentvalet blivit indirekt, ehuru pä 
ett helt annat sätt än det av grundlagsstiftarna avsedda.

Under tiden efter inbördeskriget inträda djupgående förändringar i politik 
och samhällsliv. I det följande skola några huvuddrag i denna utveckling 
beröras, med särskilt avseende på perioden 1865— 1885. Det bör förutskickas, 
att under denna tid det republikanska partiet, vars maktställning befästs 
genom sydstatsupprorets undertryckande, dominerade. Sedan Lincoln mördats 
i början av sin andra presidentperiod (april 1865), blev vicepresidenten 
Andrew Johnson president. Han efterträddes 1869 av nordstaternas mest 
kände fältherre, general Grant, som under två perioder (1869— 1877) inne
hade presidentposten. Är 1876 var valresultatet omstritt, men den republi
kanske kandidaten general Hayes förklarades vald. Är 1881 tillträdde en tredje
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republikansk general, Garfield, presidenturen; han blev inom kort mördad och 
ersattes av vicepresidenten Arthur. Under större delen av perioden ägde re
publikanerna majoritet i såväl senaten som representanthuset.

Det unionella statslivet under denna tid utmärktes av presidenlmaktens 
nedgång och kongressledarnas välde. Starkast framträdde denna tendens under 
Johnsons presidentur. Johnson ville i överensstämmelse med Lincolns planer 
följa en försonlig politik mot de besegrade sydstaterna men kom härvid i 
konflikt med de härskande grupperna inom det republikanska partiet, de 
s. k. radikala republikanerna. Presidenten kunde icke göra sin uppfattning 
gällande; mot hans veto fattades beslut, som reglerade förhållandet till syd
staterna på det sätt kongressmajoriteten önskade, genom lagar av år 1867 
begränsades presidentens prerogativ, i det han förbjöds att utan senatens 
samtycke avskeda ämbetsmän och faktiskt fråntogs sin makt som överbefäl
havare över armén. Är 1868 kulminerade konflikten i ett riksrättsåtal, d. v. s. 
på beslut av representanthuset anklagades presidenten inför senaten såsom 
domstol; endast kravet på kvalificerad majoritet för fällande dom räddade 
Johnson från avsättning. Johnsons efterträdare Grant bevarade visserligen 
det goda förhållandet till majoritetspartiet, men han saknade politiska kun
skaper och erfarenhet, och även under hans presidentur dominerade därför 
kongressledarna. Under de följande republikanska presidenterna förblev 
situationen i huvudsak oförändrad. Tendensen belystes i ett av den blivande 
presidenten Wilson år 1885 utgivet arbete, ”Kongresstyrelse” , vari förklarades, 
att presidenten och kabinettet sjunkit till kongressens tjänare och verktyg 
och den verkliga makten utövades av kongressens viktigaste utskott. I ett 
annat ungefär samtidigt arbete uttalas, att det icke finnes anledning att sätta 
framstående män på presidentposten, "ty man sätter icke en man att utföra 
ett barns arbete”. Även om dessa uttalanden innehålla påtagliga överdrifter, 
äro de likväl karakteristiska för situationen.

Under den egentliga s. k. rekonstruktionsperioden (1865— 1877) domine
rades partistriden av frågan om sydstaternas ställning. Den av de radikala 
republikanerna behärskade kongressen beslöt att vägra de stater, som deltagit 
i upproret, att återinträda i unionen, innan vissa villkor uppfyllts. Med stöd 
av unionella trupper upprättades i de besegrade staterna republikanska styrel
ser. Dessa leddes av från norden inresta republikanska partiledare och 
stöddes av negrerna; de infödda vita berövades inflytande genom bestämmel
ser, som från rösträtt och valbarhet uteslöto deltagare i upproret. Under 
medverkan av sydstatslegislaturerna genomdrevo därefter de republikanska 
partiledarna en rad unionella författningsändringar, som avsågo att, såsom 
en av deras ledare, Thaddeus Stevens, uttalade, ”säkra ständigt herravälde 
åt unionens parti” , d. v. s. republikanerna. Sålunda infördes förbud 
mot att beröva någon rösträtt på grund av ras eller färg — negrerna fingo
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alltså generellt rösträtt — och i anslutning till det tidigare givna stad
gandet rörande unionens kompetens infördes en bestämmelse, enligt vilken 
staterna icke fingo beröva någon liv, frihet eller egendom utan ”due process 
of law” ; denna bestämmelse, som ursprungligen väsentligen avsåg att garan
tera de frigivna negrernas rättsställning, har sedermera blivit den viktigaste 
grundvalen för de unionella domstolarnas prövning av den statliga lagstift
ningen överhuvud.

Det republikanska väldet i sydstaterna kännetecknades av korruption och 
slöseri; i många statslegislaturer voro flertalet medlemmar negrer, som varken 
kunde läsa eller skriva och som efter bestämda taxor höllo sin röst till salu. 
Den infödda vita befolkningens reaktion framtvingade en ändring. Den hem
liga föreningen Ku Klux Klan arbetade genom våld och hot systematiskt 
för att hålla negrerna borta från det politiska livet. Inom nordstaterna fram 
trädde en allt starkare opposition, även bland republikanerna, mot parti
männens brutala utnyttjande av segern. I början av 1870-talet kommo demo
kraterna till makten i flertalet sydstater; då Hayes 1877 blev president, drogos 
alla unionella trupper tillbaka från södern och de republikanska styrelser, 
som fortlevde i några få stater, föllo samman. Under den följande tiden be
rövades negrerna allt politiskt inflytande; i regel diskvalificerades de genom 
legala stadganden, t. ex. om inför valmyndigheten dokumenterad läskunnig
het såsom villkor för rösträtt. Negrerna, som för närvarande utgöra nära en 
tredjedel av sydstaternas till tjuguåtta millioner uppgående befolkning, och
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som i två stater, South Carolina och Mississippi, äro talrikare än de vita, ha 
sedermera icke spelat någon politisk roll. I norden ha ofta protester höjts mot 
det kringgående av unionsförfattningen, som faktiskt ägt rum, men något försök 
att ingripa har icke gjorts.

Med rekonstruktionsperiodens slut upphörde frågan om förhållandet mellan 
union och delstater att vara en skiljelinje av större betydelse. Motsättningar, som 
legat till grund för de båda stora partiernas bildande, tillhörde historien, icke 
den praktiska politiken. Partierna fortsatte sin verksamhet, trots att de syften, 
för vilka de ursprungligen kämpat, förlorat sin aktualitet, men de förvandlades 
alltmera till rena valorganisationer, utan fasta principer eller program, med 
den politiska maktens erövring såsom mål. 1 grunden framstå de såsom lösliga 
kombinationer av skilda befolkningsgrupper och intressen, vilka vid de 
unionella valen bilda tillfälligt samverkande koalitioner; de kunna också karak
teriseras som valtekniska instrument, som organisatoriska mellanled mellan 
folket och statsorganen, vilka möjliggöra för de heterogena folkgrupperna att 
genom en serie kompromisser nå fram till politiskt handlande. ’’Intetdera partiet 
har”, skriver Bryce år 1888, ”några klara principer, några utformade grund
satser. Båda hava traditioner. Båda göra anspråk på att representera vissa 
tendenser. Båda hava vissa fältrop, organisationer, intressen, enrollerade i 
sin tjänst. Men dessa intressen äro i stort sett intressena av att få och behålla 
styrelsens ämbetstillsättningsrätt. Klara grundsatser och politiska principer, 
säregenheter i politisk doktrin och politisk praktik ha praktiskt taget för
svunnit . . . Allt har förlorats utom ämbetena eller hoppet om dem.” De ofta 
förekommande uttalandena av denna art innefatta visserligen påtagliga över
drifter och få alltså ej tagas på ordet, men de äro belysande för de egen
artade drag, som det amerikanska partilivet, sett från europeisk synpunkt, 
företer.

Av de båda partierna har det demokratiska varit det mest heterogena. Det 
har bibehållit sin hegemoni i sydstaterna, där motsättningen mellan vita och 
negrer förblivit den bestämmande faktorn; den ”trogna södern” , staterna 
söder och öster om Maryland, Kentucky och New Mexico, ha så gott som 
undantagslöst röstat på demokraternas kandidater och i flera stater, där neger
befolkningen är stark och rasfrågan särskilt framträdande, har i realiteten 
enpartisystem förelegat. Men därjämte har arbetarbefolkningen i nordösterns 
storstäder, i opposition mot det härskande, av de förmögna folkklasserna och 
jordbrukarna uppburna republikanska partiet, traditionellt organiserats under 
den demokratiska etiketten. Dessa båda fraktioner, den agrara, protestantiska 
och nationellt amerikanska sydstatsfraktionen, och den till stor del av nyligen 
inflyttade katolska arbetare bestående nordstatsfraktionen ha i många punkter 
haft divergerande intressen; endast i,v issa  frågor, såsom i tullfrågan, har 
relativ enighet förelegat. Det republikanska partiet har haft sitt starkaste stöd
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hos österns finans-, handels- och industriintressen, men det har i regel vunnit 
även jordbrukarnas röster i norr och väster. I regel ha republikanerna varit 
i majoritetsställning; det demokratiska partiet, som vid val av kandidater 
och utformande av program varit inriktat på att vinna de partipolitiskt labila 
folkgrupperna, särskilt västerns bönder, har kunnat påräkna seger endast 
i sådana fall, då av särskilda anledningar missnöje rått med det republikanska 
styret.

Det är uppenbart, att på detta sätt sammansatta partier icke kunnat verka 
för klara och principiellt lagda program. ”De ansvariga ledarna av de stora 
partierna” , skriver Holcombe i sitt arbete om partiväsendet, ”äro mycket mera 
angelägna om att utjämna konflikter mellan de olika intressen, som stå bakom 
respektive partikombinationer, än att utforma klara skiljelinjer mellan de båda 
partierna. ’ I kongressen ha båda partierna upplösts i en rad intressegrupper, 
vilkas verksamhet ofta främst varit inställd på tillgodoseende av för ett visst 
område eller en viss näring speciella krav; den utvecklade kohandeln mellan 
dylika grupper har givit det parlamentariska arbetet i Amerika dess särprägel. 
Endast i vissa avseenden kunna mera permanenta tendenser hos partierna 
konstateras; så ha republikanerna, med sina starka förbindelser med industri- 
och finansintressena, varit mera protektionistiskt inriktade och företrätt en 
mera utpräglad imperialism samt överhuvud framstått som en nyans mera 
konservativa, mindre benägna för statsingripande och sociala reformer än 
demokraterna. Inom den delstatliga politiken ha partietiketterna i regel saknat 
all reell innebörd.

I grunden äro båda de stora partierna, som av det sagda framgår, av ut
präglat konservativt kynne. Det ligger dessa partiers verksamhet fjä rran  att 
söka genom agitatorisk verksamhet aktualisera och vinna majoritet för nya 
reformkrav. De upptaga på sina program endast önskemål, som antagas vara 
omfattade av en utbredd folkmening och som icke kunna väntas stöta bort 
någon fraktion av de med partiet lierade väljarna. Partierna söka icke, 
generellt sett, skapa resonans för bestämda krav, men de upptaga och för
verkliga sådana krav, som redan vunnit en betydande anslutning. Den opinions
bildande och politiskt uppfostrande verksamheten har väsentligen utövats dels 
av mera tillfälligt uppträdande minoritetspartier, dels av organisationer utanför 
partierna. Det är sammanslutningar av denna art, som fört fram nya frågor och 
genom propaganda lett in opinionen på nya banor; på detta sätt aktualiserade 
frågor ha, när de ansetts mogna för lösning, fått plats på endera av eller 
båda de stora valpartiernas program.

Amerikanskt samhällsliv under 1800-talets sista årtionden kännetecknas av 
den väldiga expansionen på alla områden. Befolkningen steg från 31 millioner 
år 1860 till 50 millioner år 1880 och 76 millioner år 1900. Från Europa
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invandrade under denna tid mer än 14 millioner personer. Särskilt inom 
industrien var utvecklingen utomordentligt snabb; det årliga produktionsvärdet 
av fabricerade varor sexdubblades mellan 1860 och 1900. Antalet fabriks
arbetare steg från 1,3 till 5,3 millioner under samma tid. Redan på 1870- 
talet förmärktes en sedermera stadigt stegrad tendens till trustbildning; under 
den fria konkurrensens hägn grundades sammanslutningar, som på bestämda 
produktionsområden tillvällade sig en faktisk monopolställning och härigenom 
blevo i stånd att inom vissa gränser fritt bestämma priserna. Det system av höga 
skyddstullar, som infördes under inbördeskriget, var säkerligen av betydelse 
för denna trustbildning. Transportsystemet utvecklades av järnvägsbolag, som 
frikostigt understöddes av staten, men icke voro underkastade statlig kontroll. 
Redan år 1873 kunde en av kongressen tillsatt undersökningskommitté konsta
tera, att "landet fylles snabbt av gigantiska bolag, som äga och behärska 
oerhörda kapital och därför utöva utomordentlig makt"’. Även inom jordbruket 
försiggick en liknande, ehuru ej så kraftig expansion. I enlighet med den år 
1862 antagna koloniseringslagen utdelades under 1870- och 1880-talen omkring 
en halv million hektar om året åt nybyggare. Är 1890 förklarade chefen för 
folkräkningsbyrån, att man icke längre kunde tala om någon kolonisations- 
gräns, ty på de förut obebyggda områdena hade överallt isolerade nybyggen 
uppstått. I kolonisationsgränsens försvinnande har en grupp amerikanska 
historiker, vars främsta namn är Frederick Turner, velat se huvudorsaken till 
den socialreformatoriska tendensens framträngande i modern amerikansk po
litik. Denna synpunkt är visserligen icke avgörande, ty även om koloniserings- 
gränsen försvunnit, har fri jord fortfarande funnits att tillgå, men den inne
håller en kärna av sanning; det dynamiska draget i amerikanskt samhällsliv 
försvagas, nybyggarindividualismen blir icke längre det bestämmande draget 
i nationens mentalitet.

Med kapitalismens och industriens frammarsch följde en utbredd korruption. 
De stora möjligheter till ekonomisk vinning, som inflytande på statsstyrelsen 
kunde medföra, blevo av de stora bolagen snabbt insedda och hänsynslöst 
utnyttjade. Genom direkta mutor och genom understöd åt partiorganisationer
nas valkassor lyckades storfinansen påverka den unionella, men fram för allt 
den statliga och kommunala politiken. Under Grants presidentur blottades en 
rad häpnadsväckande skandaler, i vilka såväl ministrar och andra höga ämbets
män som medlemmar av kongressen voro inblandade; de klarlagda försnillning
arna uppgingo till minst 75 millioner dollars. Vid denna tid blev attributet 
"hederlig t en verklig kvalifikation för en amerikansk politiker. En av förut
sättningarna för den utbredda korruptionen var att energiska och dugliga per
soner hellre ägnade sig åt affärer än åt politik. ”Allteftersom landets ekono
miska utveckling fortskred och de exempellösa möjligheterna till vinnande av 
ekonomisk makt blevo insedda, drogos de dugliga till industriell företagar-
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verksamhet, och perso
ner av relativt under
målig karaktär började 
besätta de politiska 
platserna, i synnerhet 
i statslegislaturerna” , 
skriver en amerikansk 
historiker. Politiken 
ansågs knappast ’’fit 
for a gentleman'’; det 
väckte förvåning inom 
New Yorksocieteten, då 
den unge aristokraten 
Roosevelt år 1881 kan
diderade till statslegis- 
laturen. Inom den stat
liga politiken var det 
framför allt järnvägs
bolagen, som gjorde 
sitt inflytande gällan
de, inom den kommu
nala politiken, trans
port-, belysnings-, vat
tenlednings- och där
med jämförliga företag. Under 1800-talets sista årtionden avslöjades i en rad 
stater och städer de intima förbindelserna mellan storfinans och politik. På vissa 
håll kunde det konstateras, att de stora bolagen i realiteten helt behärskade en
dera av eller till och med båda partiernas lokala organisationer. Bland de många 
belysande och i viktiga punkter påvisbart sanna litterära och journalistiska 
skildringar, som givits av dessa förhållanden, kunna nämnas Norris, The 
Octopus, som behandlar Southern Pacific Railway Companys glansperiod 
i California, Dreisers romaner om politiken i Philadelphia och Illinois och 
framför allt Steffens’ väldokumenterade redogörelser i ”The Shame of the 
cities” och ”The struggle for selfgovernment”. De sistnämnda på grundliga 
verklighetssludier byggda skildringarna verka kanske än mer fantastiska än 
romanerna.

Antydda förhållanden, särskilt det finansiella fåtalsväldet, industrialise
ringen, och bolagens inflytande på politiken, utgöra förutsättningarna för de 
reformtendenser, som mot slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet allt 
starkare göra sig gällande. Dessa tendenser, som kunna sammanfattas under

23. — Vår egen tids historia. I.

KO R R U PTIO N EN  UN D E R  G RANTS PR ESID E N TSK A P. 
Viskyfabrikanterna, som genom mutor åt Grants privat
sekreterare undandragit sig beskattning, tvingas elter be

drägeriets avslöjande att fullgöra skatteplikten.
Efter Harper’s W eekly, nov. 1875.

f  U-S.TRtASVRY.
X C .  B R I S T O W .
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beteckningen radikalism — ehuru detta ord är föga populärt i Amerika och 
sällan användes av reformvännerna själva — ha innefattat en reaktion mot 
iaissez-fairesystemet; staten, förut blott den ram, inom vilken individernas 
tävlan fritt fått fortgå, har åberopats som hjälpare och skiljedomare. S trä
vandena ha väsentligen gått ut på begränsning eller undertryckande av trust- 
väsendet, statlig kontroll över företag av mera direkt och påtaglig betydelse 
för samhällslivet, såsom transportföretag, och socialpolitiska reformer till den 
industriarbetande klassens förmån. Kampen mot trusterna har huvudsakligen 
utkämpats inom unionspolitiken, de socialreformatoriska kraven ha däremot 
främst aktualiserats i delstaternas politik. Med dessa strävanden förenas 
kravet på demokratisering av statsmaskineriet: inom unionen fordrar man 
folkval av förbundssenatorer och reglering av partiernas verksamhet vid 
president- och kongressvalen, inom staterna direkt folklig medverkan vid 
lagstiftningen och andra långt gående reformer.

Den amerikanska radikalismen har icke varit en samlad och enhetlig rörelse, 
den har ej, såsom motsvarande strömningar i europeisk politik, identifierats 
med ett eller flera politiska partier. Samlingspunkter för de radikala strävan
dena ha varit utanför partierna stående organisationer —- dels sammanslut
ningar av sociala grupper, såsom hönder och arbetare, dels föreningar, som 
bildats för att propagera för bestämda åtgärder — av de härskande partierna 
oberoende, i regel av europeiskt påverkade intellektuella ledda tidskrifter, så
som The Nation och The New Republic, och sporadiskt uppträdande minoritets- 
partier, såsom populister och progressister. Radikalismen har gjort sig gällande 
inom båda de stora partierna, men den har icke behärskat någotdera, även om 
den i det hela haft starkare fäste inom det demokratiska partiet; av de stats
män, som inom unionspolitiken med den största energien företrätt reform- 
viljan, ha Bryan och Wilson varit demokrater, Roosevelt och La Follette re
publikaner. Att i en sammanträngd redogörelse som denna fastställa vilka 
krafter, som under skilda perioder stått bakom de radikala kraven, är icke 
m öjligt; något försök att ingående belysa dessa förhållanden har för övrigt 
ännu icke gjorts i amerikansk vetenskap. Det väsentliga är att fasthålla, att 
motsättningen konservatism kontra radikalism under den behandlade perioden 
ständigt föreligger, även om den ofta undanskymmes av de partipolitiska for
mationerna.

Många representanter för den amerikanska radikalismen ha krävt förstat
ligande eller kommunalisering av företag av den art, som i de flesta europeiska 
länder äro socialiserade, såsom järnvägar, telefon- och telegraf-, belysnings- 
och vattenverk. Den principiellt socialistiska doktrinen har emellertid i Amerika 
vunnit långt färre anhängare än i andra ur ekonomisk och social synpunkt 
jämförliga länder. På 1870-talet bildade socialistiska organisationer, av vilka 
en, Socialist labor party, efter 1888 deltog i unionsvalen, vunno ingen nämn
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värd anslutning; röstsiffran för Socialist labor party vid 1896 års val var 
36,000. Det på 1900-talet uppträdande socialistpartiet har visserligen vunnit 
större framgångar, men det har ej lyckats samla mer än en bråkdel av arbetar
klassens röster. De fackliga arbetarföreningarna ha, med få undantag, ställt sig 
avvisande eller tveksamma till socialiseringsprincipen. Den 1881 grundade 
amerikanska arbetarfederationen, som är den ojämförligt största och bäst 
organiserade av förbunden — dess medlemssiffra översteg på 1920-talet fyra 
millioner —- har rekryterats bland de yrkesskickliga och högt betalda arbetarna; 
federationen har, liksom dess lokala avdelningar, propagerat för socialpolitiska 
och demokratiska reformer, men har icke understött de socialistiska partierna 
eller accepterat deras program. De lågt betalda, icke yrkesskickliga arbetarna, 
av vilka en stor del äro immigranter, ha i regel icke organiserat sig vare sig 
fackligt eller politiskt. Den inom denna klass sedan början av 1900-talet ver
kande syndikalistiska sammanslutningen I. W. W. (International Workers of 
the World) har tilldragit sig uppmärksamhet genom våldsaktioner vid strej
ker, men den har samlat endast få anhängare och saknat allt politiskt in
flytande.

Orsaken till alt den amerikanska arbetarklassen icke orienterat sig mot 
socialismen ha blivit livligt diskuterade. På några huvudpunkter torde enighet 
råda. Rikedomen på naturtillgångar och främst på fri eller så gott som fri 
jord har medfört höga arbetslöner; arbetarnas genomsnittliga levnadsstandard 
har varit betydligt högre än de europeiska arbetarnas. Åtminstone de mera 
burgna arbetarna ha assimilerat sig med medelklassen och tillägnat sig dess i 
grunden konservativa, mot utopier och revolutionära omvälvningar misstrogna 
livssyn. För de mera aktiva och energiska ha möjligheter förelegat dels till 
socialt avancemang i ett av konventionella ståndsgränser relativt obundet sam
hälle, dels till förvärv av jordegendom och övergång till den självägande 
bondeklassen. De fattigare arbetarna ha till stor del varit immigranter, som 
saknat de kunskaper och den ambition, som politiskt handlande förutsätter, 
och för vilka dessutom livet i Amerika tett sig mindre hårt än livet i Europa. 
Den optimistiska, av drömmar om snabba framgångar präglade individua
lism, som, jämte en viss känsla för social jämlikhet, så länge karakteriserat 
amerikansk mentalitet, har till en viss grad även fängslat den nybildade 
industriarbetarklassen.
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Med Hayes’ presidentur kunna, som nämnt, de motsättningar mellan par
tierna, som voro förbundna med inbördeskriget, sägas ha förlorat sin aktualitet. 
Hayes återkallade de sista unionstrupperna från södern och markerade sin 
strävan till utjämning genom att upptaga en politiker, som deltagit på syd
staternas sida i inbördeskriget, i kabinettet. Genom sistnämnda åtgärd och 
genom vissa försök till reformer inom förvaltningen stötte sig Hayes med 
ledarna av det republikanska partiet i kongressen och förlorade möjligheten 
att än en gång nomineras till presidentkandidat.

Under Hayes’ administration stod frågan om penningväsendets ordnande i för
grunden. Under kriget hade sedlar till ett nominellt värde av 100-tals millioner, 
men utan täckning, utgivits, och dessa sedlar hade starkt depricierats. Är 
1879 inlöstes sedlarna (greenbacks) i guld. Bakom beslutet härom, som 
fattats redan några år tidigare, stodo båda de stora partierna, men deflationen 
väckte missnöje bland bönderna, vilka tjänat på inflationen, och ett radikalt 
bondeparti, greenbackers, uppträdde med krav på ökad sedelutgivning; partiet 
vann ringa understöd, men dess program, som innefattade bland annat stats
kontroll över transportväsendet och införandet av en progressiv inkomstskatt, 
är av intresse såsom föregångare till senare radikala program. Vid samma 
tid blev frågan om myntfoten aktuell. Tidigare hade dubbel myntfot —  guld 
och silver i förhållandet 16: 1 — varit rådande, men 1873 hade bestämts, att 
silvermyntningen skulle upphöra. Sedermera sjönk silvret stadigt i värde, till 
stor del på grund av den väldiga ökningen av silverproduktionen i väststaterna. 
Starka intressegrupper, dels de av gruvdriften beroende, dels jordbrukare, som 
önskade inflation, krävde emellertid den dubbla myntfotens återinförande. 
Genom en lag av år 1878 gick kongressen såtillvida dessa intressen till mötes, 
som det stadgades skyldighet för finansministeriet att månatligen inköpa minst 
två millioner dollars i silver, varvid värdet skulle beräknas till en sextondel 
av guldets. Det sålunda inköpta silvret, som i marknaden var värt långt 
mindre än den erlagda betalningen, myntades men utsläpptes ej i rörelsen. 
1878 års beslut utgör förutsättningen för den konflikt i myntfrågan, som 
aderton år senare kom att dominera politiken.

Hayes’ efterträdare Garfield mördades redan några månader efter sitt 
ämbetstillträde av en person, som utan framgång sökt plats i den unionella 
förvaltningen. Genom detta mord blev kravet på en reform av förvaltningen, 
sedan länge propagerat av en Civil service league, föremål för allmän upp
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KROPP OCH SKUGGA.
Satirisk bild över förhållandet mellan guldmyntet och 

”greenbacks” före 1879 års deflationsbeslut.
Efter Harper’s W eekly, dec. 1875.

märksamhet. Under med
verkan av presidenten 
Arthur genomfördes år
1883 den s. k. Pendleton- 
lagen. Denna lag stadgade, 
att vissa grupper av äm
beten, de s. k. klassifice
rade ämbetena, skulle be
sättas efter prövning, utan 
politiska hänsyn; närmare 
bestämmelser om sådan 
prövning och andra hit
hörande frågor skulle be
slutas av presidenten med 
biträde av en särskild kom
mission. Direkt gällde lagen 
endast relativt få ämbeten, 
men det bestämdes, att dess 
regler även skulle tillämpas 
i fråga om sådana ämbeten, som i framtiden bleve klassificerade; lagen har 
härigenom blivit grundvalen för av skilda presidenter beslutade reformer.

Under Hayes’ samt Garfields och Arthurs presidenturer hade endast i 
undantagsfall motsättningen mellan partierna fram trätt i lagstiftningsarbetet.
1884 års presidentval koncentrerades helt kring personfrågan. Republikanerna 
nominerade James Blaine, under många år en av partiets ledare i kon
gressen och framstående folktalare, men icke utan skäl misstänkt för tvivel
aktiga förbindelser med storfinansen. En fraktion inom partiet beslöt pä 
grund härav att rösta på demokraternas kandidat, Grover Cleveland, som 
varit guvernör i New York och gjort sig känd för energi och rättrådighet. 
Valet resulterade i den första demokratiska segern sedan inbördeskriget; 
Clevelands röstsiffra översteg visserligen Blaines med blott 20,000, men han 
vann majoritet i flera av de osäkra öststaterna, såsom New York och Indiana.

Clevelands presidentur betecknas ofta som det första stadiet i den expansion 
av presidentmakten, som kännetecknar amerikansk författningspolitik under 
de senaste årtiondena. Cleveland var energisk och självständig och han uttalade 
sig programmatiskt för en ökning av presidentmakten; sedan han dragit 
sig tillbaka från politiken, utvecklade han sin uppfattning om förhållandet 
mellan exekutiv och legislatur i arbetet ”Presidential problems”. Cleveland kom 
likväl icke att intaga tillnärmelsevis samma dominerande ställning som senare 
Roosevelt och Wilson. Han saknade den förres förmåga att vinna gehör hos 
folket och den senares genomtänkta åskådning. Hans möjlighet att påverka lag-
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stiftningsarbetet var under den första presidentperioden ytterst begränsad, ty 
republikanerna bevarade sin majoritet i senaten, och den knappa demokratiska 
majoriteten i representanthuset var splittrad i flera fraktioner, som icke voro 
villiga alt underordna sig presidentens ledning.

Cleveland hade under valkampanjen uttalat sig för fortsatt avpolitisering 
av förvaltningen. Såtillvida infriade han sina löften, som åtskilliga tusen 
ämbeten på hans beslut fördes under Pendletonlagens bestämmelser. Men i 
stort sett måste han giva vika för den ämbetshunger, som efter tjugufem års 
utestängning från makten behärskade de demokratiska politikerna. Successivt 
och med tydlig motvilja, som väckte missnöje bland hans anhängare, ersatte 
han republikanska ämbetsmän med demokrater. Vid slutet av hans presidentur 
hade av 58,000 högre ämbeten, som icke föllo under förtjänstprincipens 
tillämpning, icke mindre än 45,000 bytt innehavare. Den år 1867 antagna lag, 
eidigt vilken senatens samtycke fordrades icke blott vid utnämning, utan även 
vid avskedande av ämbetsmän, hade sedan länge icke haft praktisk betydelse 
och blev 1886, efter en långvarig konflikt mellan presidenten och senaten, av
skaffad.

På andra områden förde Cleveland en kraftig reformpolitik. Lagstiftningen 
om utdelning av fri jord hade möjliggjort svåra missbruk. Så hade, med kring
gående av lagens bestämmelser, enskilda personer i sin hand samlat ett flertal 
lotter, och bolag hade erhållit jord för järnvägsbyggnad och sedermera 
begagnat den till andra ändamål; i många fall hade korruption av unionella 
ämbetsmän förekommit i samband med dylika transaktioner. Genom Clevelands 
ingripande återställdes väldiga landområden till staten. Mera omstridd, ehuru 
grundad på samma motiv, var presidentens politik i fråga om utdelning av 
statspensioner. Trots de frikostiga lagar om pensionering av deltagare — på
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nordstaternas sida — i inbördeskriget, 
som kongressen antagit, var det van
ligt, att enskilda folkrepresentanter 
drevo igenom speciallagar om ytter
ligare pensioner; att missbruk härvid 
i stor utsträckning förekommo var 
notoriskt. Cleveland inlade sitt veto 
mot flera hundra dylika speciallagar 
och även mot en pensionslag av mera 
allmän karaktär; i det hela begagnade 
han vetorätten flitigare än någon 
annan president.

Presidentens positiva insatser i lag
stiftningsarbetet voro icke betydande. I 
ett 1886 avgivet budskap ingick han — 
vilket ingen president förut gjort — 
på frågan om industriarbetarnas ställ
ning och rekommenderade införandet 
av ett statligt skiljedomsförfarande vid 
arbetstvister, men de resultat, hans 
förslag ledde till, voro obetydliga. Ehuru icke frihandlare, och såvitt kan 
bedömas utan någon principståndpunkt i tullfrågan, föreslog presidenten 1885 
en tullrevision nedåt, särskilt med hänsyn till att de höga tullarna lämnade 
ett kolossalt överskott i statskassan, för vilket man icke hade användning. 
Hans rekommendation blev denna gång icke följd, men upprepades 1887 och 
ledde då till resultat, såtillvida som representanthuset antog ett förslag om 
måttlig nedskärning av tullarna. Den republikanska senaten reste bestämt 
motstånd. Härigenom hade en plattform skapats för 1888 års valkampanj.

Vid 1888 års nationalkonvent beslölo demokraterna att ånyo nominera 
Cleveland och uttalade sig för en försiktig nedskärning av tullarna. Re
publikanerna nominerade, då Blaine icke kandiderade, efter många voteringar 
Benjamin Harrison från Indiana, en respekterad, men föga betydande 
politiker, som med utmärkelse deltagit i inbördeskriget; han hiev den siste 
av de många generaler, som efter kriget avancerat till presidentposten. I 
sitt program anklagade republikanerna motpartiet för att vilja införa frihandel 
och förklarade sig ”utan tvekan för det amerikanska skyddstullssystemet” . 
Båda partierna uttalade sig, under trycket av en utbredd folkopinion, för 
kontroll över trustväsendet. I övrigt voro båda partiprogrammen som vanligt 
fulla av bombastiskt skryt, hänsynslösa angrepp på motpartiet och tvetydiga 
utfästelser om framtida reformer. Vid valen segrade Harrison, trots att 
Cleveland ökade sin majoritet bland väljarna, ty New York övergick med några

GROVER CLEVELAND.
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tusen rösters majoritet till republikanerna. Det segrande partiet vann majoritet 
såväl i senaten som representanthuset.

Harrison var icke sitt partis verklige ledare, och hans självständiga 
insatser som president voro icke stora. Blaine, som hlev utrikesminister. 
Thomas Reed, som blev talman i representanthuset, och W illiam Mc Kinley 
från Ohio, ordförande i det utskott av representanthuset, som behandlade 
tullfrågan, voro de stora politiska namnen under Harrisons presidentur. Den 
viktigaste lagstiftningsåtgärden var 1890 års tullreform, som innefattade väldiga 
höjningar av tullsatserna såväl på industrivaror som livsmedel; då emeller
tid landet importerade blott obetydliga kvantiteter livsmedel, var tullreformen 
på denna punkt utan praktisk betydelse och betraktades av många såsom 
blott ett försök att dupera de med de höga industritullarna missnöjda jord  
brukarna. Kritiken av trustväsendet ledde till antagandet av Shermanlagen a\ 
år 1890, som förbjöd sammanslutningar med syfte att begränsa den mellan- 
statliga handelns frihet, men denna lag blev under det följande decenniet 
endast i undantagsfall åberopad; domstolarnas tillämpning av lagen ansågs 
av många vara partisk till trusternas förmån. En av republikanernas mest 
aktiva yngre politiker, Henry Cabot Lodge från Massachusetts, föreslog, 
att unionen genom m ilitär skulle tillse, att negrerna finge möjlighet att utöva 
sin rösträtt i sydstaterna, men förslaget rönte det mest ursinniga motstånd 
från demokratiskt håll och gick ej igenom i senaten. j

Republikanernas protektionistiska politik, som ledde till höjda priser på 
många nödvändighetsartiklar, väckte ett utbrett missnöje, och vid 1890 års 
kongressval vunno demokraterna en överväldigande seger. Vid 1892 års 
presidentval uppträdde partierna med samma kandidater och ungefär samma 
program  som 1888; demokraterna gingo likväl denna gång längre i tullfrågan, 
i det att de förklarade sig vilja begränsa tullarna till det ur finansiell 
synpunkt nödvändiga och stämplade den republikanska Protektionismen som 
”ett bedrägeri, en plundring av majoriteten av det amerikanska folket till 
förmån för ett fåtal” . Cleveland segrade med en röstövervikt av nära
400,000 — i Illinois, Indiana och New York hade partiställningen förändrats 
— och det demokratiska partiet erhöll majoritet både i senaten och repre
sentanthuset.

Vid 1892 års val gjorde sig ett tredje parti starkt gällande. Flera bonde
organisationer, som under de föregående åren fram trätt i den delstatliga 
politiken i västern och södern och 1890 lyckats invälja några representanter 
i kongressen, sammanslöto sig till ett People’s party, i allmänhet kallat 
populistpartiet, uppsatte en kandidat, Weaver, till presidentposten, och 
antogo ett ytterligt radikalt program. Huvudpunkterna i detta voro kraven 
på dubbel myntfot, med silvrets värde bestämt som 1 : 16, samt ökad sedel
utgivning; härigenom ville man, liksom tidigare greenbackpartiet, åstadkomma
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en för de av inteckningar 
tyngda jordbrukarna för
månlig inflation. Järnvä
garna, liksom telefon- och 
telegrafföretagen, borde bli 
unionens egendom: ”Vi
tro”, heter det i program 
met, ”att den tid är kom
men, då antingen järnvägs
bolagen komma att äga fol
ket eller också folket måste 
äga järnvägarna.” Vidare 
fordrades införandet av en

progressiv inkomstskatt, KARIKATYR ÖVER SITUATIO NEN VID VALEN 1896. 
lagstiftning till industriar- M iss Demokrati tvekar inför vägarna: — Till guld eller 

betarnas förmån, bl. a. be- tiU silver- Efter The Advertiser.

gränsning av immigrationen, samt konstitutionella reformer, såsom direkt folk
val av förbundssenatorer; folkomröstningsinstitutet i dess schweiziska former 
— fakultativt referendum och initiativ — förordades. Populisterna allierade 
sig i västern med demokraterna, i södern med republikanerna; i några väst
stater, där demokraterna icke uppsatte egna kandidater, uppnåddes populistisk 
majoritet. Partiet erhöll mer än en million röster, men denna siffra kan. 
på grund av valallianserna, icke tillm ätas någon större betvdelse.

Under Clevelands andra presidentur inträdde väsentliga förändringar i 
den politiska situationen. Sociala och ekonomiska frågor trädde i förgrunden 
och ledde till en ny partipolitisk formering. Det demokratiska partiet rönte 
ett allt starkare inflytande av det missnöje bland jordbrukarna, som tagit sig 
uttryck i den populistiska partibildningen, och trädde sålunda i motsats
förhållande till den relativt konservative presidenten. Cleveland, vars ställning 
inom partiet aldrig varit dominerande, hade, då presidentperioden utgick, 
helt förlorat ledningen.

Några månader efter presidentens ämbetstillträde utbröt en av de svåraste 
finanskriserna i landets historia. Guldreserven i statskassan reducerades snabbt, 
bl. a. på grund av minskning i tullinkomsterna. Cleveland ansåg det då nöd
vändigt att upphäva den lag, enligt vilken staten var skyldig att månat
ligen inköpa stora mängder silver, och sammankallade för detta ända
mål kongressen till extra session. Med hjälp  av republikanerna och en mi
noritet av demokrater lyckades han genomdriva sitt förslag, men det väckte 
den starkaste opposition bland det flertal demokrater, som voro anhängare 
av dubbel myntfot. Jordbrukarna i västern, som genom ökad silvermynt- 
ning hoppades på inflation, och de i silvergruvor direkt intresserade voro
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naturligtvis särskilt missnöjda. Även 
andra finansiella åtgärder, som presi
denten ansåg nödvändiga för valutans 
stabilitet och ett ordnat affärsliv, 
ledde till skarpa angrepp, och Cleve
land stämplades i den radikala demo
kratiska pressen som ”ett Wall Street’s 
lydiga redskap” . Med finanskrisen 
följde störningar i industrien, arbets
löshet, lönenedsättningar och strejker. 
Då en järnvägsstrejk utbröt i Chicago, 
lät Cleveland, trots protester från den 
demokratiske guvernören i Illinois, 
Altgeld, unionella trupper inrycka i 
staden för att säkra postgången, och 
framtvingade härigenom strejkens in
ställande. Denna energiska åtgärd, vars 
författningsenlighet var tvivelaktig, öka
de oppositionen mot presidenten bland 
de radikala.

Är 1894 genomfördes en tullreform, som innefattade nedsättning av en del
tullsatser, men ieke på långt när var så genomgripande som presidenten
önskade; ett antal demokratiska senatorer från öststaterna hade i samförstånd 
med republikanerna hindrat en grundligare revision. På denna punkt stod 
presidentens åsikt alltså i samklang med de radikala demokraternas. I sam
band med tullreformen beslöt kongressen, att en direkt skatt skulle påläggas
inkomster över 4,000 dollars; detta beslut var en direkt följd av den popu
listiska agitationen. Republikanerna motsatte sig beslutet och det väckte den 
starkaste opposition inom österns tongivande finanskretsar. Följande år drogs 
frågan om inkomstskattens förenlighet med unionsförfattningen inför högsta 
domstolen och denna förklarade, trots att den under inbördeskriget godkänt 
liknande beslut, skatten inkonstitutionell. Domstolens utslag framkallade en 
storm av förbittring bland de radikala och det antyddes t. o. m., att korruption 
förekommit; angreppen fingo särskild styrka därav, att utslaget fattats med 
fem röster mot fyra oeh att en av domarna under målets behandling ändrat 
åsikt.

Nämnda förhållanden, oeh framför allt den ekonomiska krisen, hade till 
följd, att vid 1896 års presidentval partistriden fick en ny innebörd, såtillvida 
som redan tidigare existerande tendenser inom båda partierna accentuerades 
långt starkare än förut. Republikanerna uttalade sig för guldmyntfot oeh 
högre tullar samt motsatte sig kravet på inkomstskatt. De valde till kandidat

WILLIAM  MC KINLEY.
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protektionisten Mc Kinley 
och deras valkampanj led
des av Mark Hanna, en rik 
affärsman, som insamlade 
oerhörda summor till pro
pagandasyften: affärsmän
nen i östern, som mer än 
allt annat fruktade en de
preciering av valutan, vi
sade sig ytterst liberala vid 
utbetalningen av dylika 

försäkringspremier". Inom 
det demokratiska partiet 
segrade den radikala, po- 
pulisterna närstående fly
geln, och partiet uttalade 
sig för dubbel myntfot, var
vid silvrets värde skulle be
stämmas som 1 : 16 — trots 
att det i handeln var 1 : 22 
— avskaffande av skydds
tullarna, införande av in
komstskatt, kontroll över 
trusterna och socialpolitiska
reformer. Till kandidat valdes den trettiosexårige William j. Bryan, som under 
de föregående åren fram trätt som silverintressets främste målsman och som i 
ett tal, utmärkt av religiöst patos och målande bilder, manade till ett korståg 
för ”de förtryckta och de arbetande” ; i hans kritik av guldmyntfoten ingick 
den ryktbara punkten: ” Ni skall ej trycka ned denna törnekrona på arbetets 
panna, ej korsfästa mänskligheten på ett kors av guld. Populisterna beslöto 
att understödja den demokratiske kandidaten.

För första gången sedan rekonstruktionsperiodens slut företrädde sålunda par
tierna klart skilda ståndpunkter i en rad aktuella frågor. Ett resultat härav blev, 
att ur båda partierna icke obetydliga fraktioner bröto sig ut; en del silverrepub
likaner förklarade sig för Bryan och gulddemokraterna uppsatte egen president
kandidat. Valpropagandan, som fördes med ovanlig våldsamhet, koncentrerades 
till myntfrågan. Demokraterna sade sig företräda jordbrukarnas och industri
arbetarnas behov och utmålade motpartiet såsom behärskat av österns finans
magnater. ”1 denna kampanj äro rikedomens och bolagsväldets makter samlade 
mot folket. De klasser, som ha blivit rika genom unionslagstiftningen och guld
myntfoten ha allierat sig för att än fastare trycka sina bojor på folket” , uttala-
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des i en programförklaring. 
Den socialreformatoriska entu
siasmen förkroppsligades av 
Bryan, vars primitiva och pate
tiska vältalighet hänförde väs
terns bönder, men gjorde föga 
intryck på den mera kräsna pu
bliken i storstäderna. Republika
nerna betecknade sina motstån
dare som förstuckna revolutionä
rer, talade om ett ”sunt penning
väsen” och framhöllo orimlighe
ten av att Förenta staterna ensi
digt, utan internationell överens
kommelse, skulle bestämma silv
rets värde till ett helt annat än 
det faktiskt rådande; resultatet 
måste bli guldexport och dol- 

WILLIAM J. BRYAN. larns depreciering till silver
dollarns nivå (60 cent).

Trots den klasskampsanda, som livade den folkliga agitationen, blevo de 
traditionella partibanden i stort sett bestämmande för röstningen. Söderns 
démokrater följde Bryan, ehuru de i stor utsträckning med all säkerhet icke 
gillade hans radikalism. Men i flertalet av österns industristater, såsom 
Massachusetts och New York, uppnåddes väldiga republikanska majoriteter, 
och väststaterna delades mellan de båda partierna. Republikanerna segrade 
med omkring 7,100,000 röster mot 6,700,000, varav blott omkring 200,000 
avgåvos på de populistiska listorna.

Den fråga, som stått i förgrunden vid valen, avfördes snart från dag
ordningen; år 1900 lagfästes guldmyntfoten och agitationen för dubbel mynt
fot avstannade inom kort. 1896 års val är av betydelse icke främst med hänsyn 
till de speciella frågor, som avgjordes, utan på grund av att för första 
gången de radikala socialreformatoriska tendenserna framträdde som en viktig 
faktor i unionell politik. Samma av social oro betingade tendenser, som 
uppburo Bryans kandidatur, bildade några år senare grundvalen för Roosevelts 
och Wilsons reformpolitik.

Ären efter ”silverkampanjen” blevo den amerikanska kapitalismens gyllene 
tid. Mc Kinley identifierade blomstrande affärer med allmän välfärd. I vården 
av industriens och storfinansens intressen understöddes han av sin vän Hanna, 
senator från Ohio, och andra rika statsbossar i senaten, såsom Quay från 
Pennsylvania och Platt från New York; representanthuset dominerades av
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talmännen, under den 
första tvåårsperioden 
Reed, sedan Hender
son, vilka likaledes till
hörde den konservativa 
och protektionistiska 
majoriteten inom par
tiet. 1898 års val resul
terade i republikansk 
seger. Redan föregåen
de år hade en ny tu ll
reform, som slog re
kord i fråga om höga
tullsatser, genomförts.
Kriget med Spanien 
och den därmed in
ledda imperialistiska 
politiken möjliggjorde 
även ekonomisk expansion. En rad nya truster uppstodo, som behärskade 
handeln med vissa förnödenheter: koppartrusten 1899, sockertrusten 1900, 
ståltrusten 1901. I en undersökning från år 1905 uppräknades mer än 300 
truster med sammanlagt sju m illiarder dollars i kapital. Det industrialistiska 
system, som utbildats efter inbördeskriget, konsoliderades. Då goda tider
inträdde och priset på jordbruksprodukter steg, minskades missnöjet bland
jordbrukarna och det populistiska partiet förlorade snart all betydelse.

Reformtendenserna vunno likväl ökad styrka. Inom delstater och kom
muner inleddes vid denna tid en reorganisationspolitik, som gick ut på kon
troll över bolagen, demokratisering av samhällsskicket och socialpolitiska 
åtgärder. Sammanslutningar av olika slag verkade inom partierna för radikala 
reformer och gjorde sig även vid de unionella valen starkt gällande. Den 
amerikanska arbetarfederationen, som år 1897 hade endast 260,000 medlemmar, 
räknade år 1902 över en million, år 1903 nära en och en halv million. 
Det växande missnöjet bland arbetarna utgjorde förutsättningen för den 
fusion av åtskilliga socialistiska grupper, som år 1897 verkställdes; det 
nybildade ”Socialist party of America” uppnådde vid 1900 års val nära
100,000 röster. Partiet utgjorde, ehuru utan direkt inflytande, ett memento 
—  bland andra —  för de härskande partiernas ledare om nödvändigheten 
av en politisk nyorientering.

GULDM YNTFOTEN FASTSLÅS 1900. 
Efter New York Herald.
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R E F O R M P O L I T I K  U N D E R  R O O S E V E L T  
O C H  W I L S O N .

Vid 1900 års presidentval uppsatte partierna samma kandidater som 1896, 
men mynt- och tullfrågorna spelade icke samma roll i valagitationen; Brvan 
angrep främst republikanernas imperialistiska utrikespolitik, under det att de 
republikanska ledarna hänvisade till det välstånd, som medföljt Mc Kin leys 
regim. Den republikanska majoriteten ökades väsentligt, endast den trogna 
södern och några få väststater röstade för Bryan. Till icke ringa del berodde 
säkerligen valets utgång på, att den republikanska propagandan anförtroddes 
åt vicepresidentkandidaten Theodore Roosevelt, som representerade den reform
vänliga riktningen inom partiet och med framgång tävlade med Bryan 
om de radikala bondegruppernas röster. Redan ett halvt åt efter den nya 
presidentperiodens början mördades Mc Kinley av en anarkist och Roosevelt 
övertog presidenturen. Med detta oväntade presidentskifte inträder det pro- 
gressistiska skedet i modern amerikansk politik.

Roosevelt tillhörde, i motsats till flertalet av sina föregångare efter 
inbördeskriget, en gammal förmögen släkt; hans sociala intresse och hans av 
frisk optimism burna verksamhetslust förde honom tidigt in i det politiska 
arbetet, men omväxlande med detta ägnade han sig åt historiskt författarskap 
och åt jordbruk och jakt i västern. Vid krigsutbrottet 1898 avgick han från 
sin post i sjöministeriet och gick ut som frivillig; då han i spetsen för ett 
nyss uppsatt kavalleriregemente (Rough Riders) stormade San Juanhöjden 
blev han nationellt ryktbar. Vid sin återkomst valdes han till guvernör i 
New York och befäste ytterligare genom ingripande mot korruptionen, viktiga 
lagstiftningsinitiativ och en folklig, av starkt moraliskt patos färgad vältalighet, 
sin popularitet. Är 1900 föreslogs han allmänt av mera framstegsvänliga 
republikaner till vicepresidentkandidat, och de mera konservativa, särskilt 
New Torkbossen Platt, sågo gärna, att han överflyttades till denna förnämliga, 
men föga betydande post; deras beräkningar korsades genom McKinleys
död.

Då Roosevelt vid 43 års ålder blev president, var han sålunda mindre 
beroende av partiledningen än sina föregångare, och det var för honom en 
självklar sak att till det yttersta begagna de möjligheter till självständig
maktutövning, som presidenturen erbjöd. Presidenten borde, enligt hans mening, 
kunna ingripa, så snart icke författningen lade direkta hinder i vägen härför, 
han borde vara en folktribun, som i egenskap av folkmajoritetens förtroende
man gåve sin mening till känna i olika frågor och härigenom i stort ledde
den politiska utvecklingen — "the steward of the public welfare”. Makten
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borde koncentreras hos unionen 
och inom denna hos exekutiven, 
för att enhetlig och snabb hand
ling skulle bliva möjlig.

N åg on  u tfo rm ad  po li t isk  p r in 
c ipåskåd n ing  hade  Roosevelt k n a p 
past , h ans  h a n d lan d e  h a r  p rä g e ln  
av im p u ls  och im provisa tion .  M en 
i sin s trävan  att u p p n å  s törsta  m ö j 
liga effektivitet i fö rvaltn ingen ,  
att h ä vd a  statens överhöghet över 
ensk ilda  intressen och att genom  
lags ti f tn ing  inskrida  m ot a ll t ,  som 
för h o no m  tedde sig såsom m iss
fö rhå l lan den ,  blev h an  en m o d era t  
m å lsm an  för den progressis tiska, 
m ot la issez-faireprincipen reag e 
ran d e  rik tn ingen . F ö r  h ans  p r a k 
tiska  verksam het var  det ti ll  
fö rdel,  a tt han  icke bestäm des 
av d o k tr in ä r  rad ik a l i sm ;  h an  kom prom issade  u tan  svårighet och ingav icke 
de konservativa  in tressena a l l t fö r  s tark  oro. I avgörande  p un k te r  överens
stäm de  hans u p p fa t tn in g  m ed det rep u b l ikan sk a  p art ie ts :  han  v a r  im 
peria lis t ,  a rbe tade  fö r  ökade  rus tn in ga r ,  hö ll  i p r in c ip  på  Protektionism en, 
och va r  l ika  f ientl ig  mot socialistiska tendenser som någon  av de konservativa 
ledarna .

Såsom innehavare av den exekutiva makten utvecklade Roosevelt en utom
ordentlig aktivitet. Hans utrikespolitik var energisk och självständig: utan 
senatens hörande avslutade han en rad diplomatiska överenskommelser, som 
i realiteten fingo samma betydelse som i vaidig form med senatens samtycke 
uppgjorda fördrag. Ett stort antal ämhetsmannagrupper fördes in under för
tjänstsystemet; inom post- och jordförvaltningen igångsattes undersökningar, 
som blottade svåra missförhållanden, främst en utbredd korruption. Då en 
stor gruvstrejk utbröt 1902, tog presidenten, vilket aldrig tidigare förekommit, 
initiativet till medling och lyckades genom personlig påtryckning åstadkomma 
en uppgörelse. Denna åtgärd, som på vissa håll ansågs ligga helt utom 
exekulivmaklens sfär, hälsades särskilt av arbetarparten med glädje. Större 
uppmärksamhet än alla andra åtgärder väckte likväl presidentens inskridande 
mot trusterna. Redan kort efter sitt ämbetstillträde förklarade han, att 1890 
års antitrustlag, som under Mc Kinley varit en död bokstav, strängt borde 
tillämpas, och i början av 1902 beslöts åtal mot en nyligen bildad samman

THEODORE ROOSEVELT.
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slutning av järnvägsbolag; i detta, liksom i en rad senare anhängiggjorda 
mål, uppnåddes fällande dom och vederbörande ”holding company” upplöstes 
—• ett förhållande, vars praktiska betydelse visserligen torde ha varit proble
matisk. Denna aktion mot trusterna, som ackompanjerades av en rad upp
seendeväckande tal av presidenten, var icke uttryck för någon önskan att komma 
trustväsendet och de ekonomiska monopolen överhuvud till livs; presidenten 
betonade, att endast ”skadliga” trustbildningar borde bekämpas, och förordade 
alltså en politik från fall till fall.

Roosevelt sökte med växlande framgång påverka kongressens lagstiftnings
arbete. I sina budskap, som ofta voro synnerligen omfattande, rekommenderade 
han skilda reformer utan att i regel framlägga utformade förslag. Bland 
annat förordade han en ändring av trustlagen i riktning mot skärpt kontroll 
och ökade möjligheter till statsingripande; i enstaka punkter av icke synner
ligen stor betydelse lyckades han år 1903 få ändringar till stånd. Samma år 
upprättades på hans förslag ett nytt statsdepartement, för handel och industri 
(år 1913 delat i två departement) och en del bestämmelser beslötos angående 
offentliga undersökningar på dessa områden. Roosevelt ifrågasatte också en 
revision av tullagstiftningen, enligt vilken tullsatserna genom beslut av en 
särskild kommission skulle kunna anpassas efter förändrade förhållanden, 
men på denna punkt vann han icke kongressens understöd.

De åtgärder Roosevelt vidtog och de lagstiftningsbeslut, som han rekom
menderade, voro kanske mindre betydelsefulla än de ständiga vädjanden till 
folket, med vilka han beledsagade sina beslut. Under det att tidigare presiden
ter sällan uttalat sig offentligt, försummade Roosevelt intet tillfälle till pro
paganda. Hans korta energiska tal, i vilka tämligen vaga synpunkter fram 
fördes med stor aplomb, samtidigt humoristiskt och passionerat, bidrogo i 
hög grad till skapandet av en aktiv opinion i politiska frågor. Presidentens 
från all exklusivitet fria livsföring —  hans djärva jakter, hans privata 
boxningsmatcher, hans vänskapsförhållanden till cowboys och farm are — 
gjorde honom till en legendarisk gestalt. Hans handlingar omgåvos med 
enorm publicitet, de många slående fraser, han myntade, ingingo i vardags
språket.

Roosevelts förhållande till det republikanska partiets politiker var i stort 
sett gott, men en del av de mera konservativa ledarna oroade sig över hans 
radikala tendenser och ville framföra Hanna som kandidat vid 1904 års val. 
Hanna dog emellertid några månader före kandidatnomineringen, och någon 
annan populär konservativ politiker fanns icke att tillgå. Republikanerna 
nominerade därför enhälligt Roosevelt och framgingo med ett program, vari 
presidentens politik gillades utan att hans reformkrav beaktades. Demokraterna 
följde en rakt motsatt taktik; i stället för Bryan nominerade de en jäm 
förelsevis konservativ New Yorkdomare Alton B. Parker, men uttalade sig i
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ROOSEVELT GÖR SIG REDO ATT BEM ÄSTRA TRUSTERNA. 
Karikatyr i Pioneer Press 1901.

programmet för nedsättning av tullarna och undertryckande av trustväsendet. 
Roosevelt hade efterträtt Bryan som progressismens banérförare och han 
vann vid valet en överväldigande seger —  över 7,6 mot 5,1 millioner röster. 
Det socialdemokratiska partiet uppnådde nu icke mindre än 400,000 röster; 
detta var första gången, som ett principiellt socialistiskt parti uppnått en 
avsevärd röstsiffra vid ett amerikanskt val.

Under sin andra presidentperiod lyckades Roosevelt, vars ställning stärkts 
genom folkets förtroendevotum, genomdriva åtskilliga reformer av betydelse. 
Den viktigaste av dessa var en lag av år 1906; enligt denna fick en kom
mission för den mellanstatliga handeln, som inrättats redan år 1887, befogenhet 
att bestämma järnvägarnas taxor —  under förbehåll för judiciell prövning 
av kommissionens beslut -— samt rätt att i vissa andra avseenden utöva 
kontroll över järnvägsbolagens verksamhet. Ingen tidigare lag hade gått så 
långt i fråga om unionell uppsikt över enskild verksamhet. Samma år beslöts 
en lag, enligt vilken mellanstatliga transportföretag blevo skyldiga att betala 
ersättning åt sina anställda vid i arbetet timade olycksfall, men denna lag 
blev två år senare ogiltigförklarad av högsta domstolen, som ansåg att kon
gressen överskridit sin befogenhet att reglera den mellanstatliga handeln. På

24. — Vår egen tids historia. I.



370 FÖRENTA STATERNA

ROOSEVELT I OLIKA OFFENTLIGA SITUATIONER.

direkt rekommendation av presidenten genomfördes också lagstiftning om födo- 
ämneskontroll och om bevarande av landets naturtillgångar. I lagstiftnings
frågor rådförde sig presidenten med Cannon, som sedan 1903 var talman 
i representanthuset och vars inflytande där var dominerande; då talmannen 
ställde sig avvisande, lät Roosevelt i regel sina tilltänkta initiativ förfalla. 
Mot slutet av den andra presidentperioden försvagades Roosevelts ställning 
och spänningen mellan presidenten och de mera konservativa partiledarna 
blev påtaglig. Delvis berodde detta på att Roosevelt redan vid 1904 års val 
bestämt förklarat, att han icke komme att mottaga ännu en kandidatur. Inom 
radikala kretsar anklagades presidenten likväl för eftergivenhet mot de kon
servativa intressena; en grupp republikanska senatorer, ledd av den för sitt 
reformarbete i hemstaten kände Robert La Follette från Wisconsin, yrkade pa 
kraftigare inskridande mot trusterna, tullrevision och socialpolitisk lagstiftning 
av mera genomgripande art.

Vid 1908 års republikanska partikonvent lyckades Roosevelt genomdriva, 
att William Howard Taft, en av hans bästa vänner och under flera år 
krigsminister i hans regering, utsågs till presidentkandidat. Taft, som lovade 
att i allo fullfölja Roosevelts politik, besegrade med betydande majoritet 
Bryan, som nu för tredje gången kandiderade. Båda kandidaterna uttalade 
sig för skärpt kontroll över trusterna och för vissa sedan länge inom vida 
kretsar propagerade författningsändringar: direkt folkval av förbundssenatorer 
och införande av rätt för kongressen att pålägga inkomstskatt. Republikanerna 
utlovade, under påtryckning från de grupper inom partiet, som ansågo de
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höga tullarna vara ”trusternas moder” , 
en måttlig tullrevision, under det att 
demokraterna som vanligt krävde bety
dande nedsättningar.

Taft var liksom Roosevelt moderat 
reformvän och fortsatte i det hela sin 
företrädares politik. En rad åtal mot 
trusterna — flera än under Roosevelts 
presidentur — anhängiggjordes och upp- 
lösningsdomar fälldes av högsta dom
stolen mot bl. a. olje- och tobakstruster- 
na. De i valprogrammet utlovade för
fattningsändringarna rekommenderades 
varmt av presidenten och beslötos av 
kongressen för att några år senare de
finitivt antagas genom ratifikation av 
det erforderliga antalet statslegislaturer.
En del ändringar i trust- och järnvägs- 
lagstiftningen genomfördes på presiden
tens initiativ. Trots denna systematiska 
reformpolitik blev Taft snart identifierad med det republikanska partiets högra 
flygel. Anledningarna härtill voro flera. Taft ansåg, att presidenten ej borde 
i detalj påverka lagstiftningsarbetet ocb alt han ieke kunde ingripa på andra 
områden än dem, som enligt författningen föllo under hans kompetens. Hans 
uppfattning om presidentens ställning var alltså diametralt motsatt den av 
Roosevelt hävdade. Ledningen togs därför i många frågor av de konservativa 
kongressledarna. Under det att Roosevelt motiverade även anspråkslösa re
former med uppseendeväckande och aggressiva tal, voro Tafts offentliga an
föranden försiktiga och sakliga; han verkade utåt mindre reformvänlig än 
han var, under det att Roosevelts uttalanden gåvo intrycket av en mera ut
präglad radikalism än den han ådagalade i handling. Härtill kom, att under 
l afts presidentur den radikala fraktion inom partiet, som redan under Roose

velts tid framträtt, växte i styrka och kom i allt skarpare motsatsförhållande 
till den konservativa majoriteten; denna fraktion krävde mera långtgående 
reformer än de vare sig av Roosevelt —  vid denna tid — eller Taft förordade.

Redan vid kongressens första session framträdde splittringen inom det 
härskande partiet. Den utlovade revisionen av tullarna kom visserligen till 
stånd, men den dirigerades av de konservativa; en del tullsatser sänktes men 
långt flera höjdes. De radikala, ledda av La Follette, sågo häri ett brott 
mot givna vallöften och kritiserade presidenten, som icke sökt ingripa vid 
lagens utformning och ej begagnade sin vetorätt. Vid denna tid brukade man

WILLIAM HOWARD TAFT.
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indela det republikanska partiet i ”stand-patters” och insurgenter; de senare 
angrepo systematiskt presidenten och partiledningen. Särskilt riktades insur
genternas missnöje mot talmannen i representanthuset, Cannon, som vid 
utskottstillsättningar och på annat sätt tillgodosåg de konservativa intressena. 
I mars 1910 kom det till öppen konflikt, i det att de radikala republikanerna 
lierade sig med demokraterna för att bryta talmannens makt. Genom vid 
detta tillfälle och något senare fattade beslut bestämdes, att utskotten skulle 
utses av huset självt, och talmannens kompetens i fråga om arbetets ordnande 
blev väsentligt beskuren.

Vid 1910 års val vunno demokraterna för första gången på sexton år 
majoritet i representanthuset. I senaten behöllo republikanerna majoriteten, 
men det tiotal senatorer, som räknades till insurgentgruppen, utgjorde tungan 
på vågen. Vid 1911 och 1912 års sessioner drevo demokrater och insurgenter 
i samverkan igenom en rad beslut om väsentliga tullnedsättningar, men samt
liga föllo på presidentens veto. Även i andra frågor uppstodo slitningar 
mellan presidenten och kongressmajoriteten. Så vägrade Taft att godkänna en 
resolution om Arizonas upptagande som stat i unionen på den grund, att 
i den föreslagna författningen en bestämmelse var inryckt om revokation av 
domare. Överhuvud sympatiserade presidenten ej med den utveckling hän emot 
direkt folkstyrelse, som vid denna tid försiggick i delstaterna, fram för allt i 
västern; de ledande insurgenterna, såsom La Follette, Bourne från Oregon och 
Norris från Nebraska, hade däremot alla tagit del i det författningspolitiska 
reformarbetet i sina hemstater.

Redan i januari 1911 sammanslöto sig flertalet insurgenter till en National 
progressive republican league. Den nya organisationen upptog på sitt program 
skärpt trustkontroll och tullrevision, men också en rad konstitutionella reform 
krav, såsom direkta folkval av delegater till nationalkonventen och av partier
nas kandidater till kongressen, samt, för staternas vidkommande, initiativ och 
referendum. Ett ledmotiv i ligans propaganda var påståendet, att finansiella 
intressen, ofta genom direkt korruption, behärskade landets politik, och att 
verklig folkstyrelse måste återställas genom demokratisering av hela det poli
tiska maskineriet. Det främsta omedelbara syftet var att besegra Taft vid 
följande års republikanska konvent och uppsätta en progressist som kandidat. 
Det antogs allmänt, att La Follette, som på sommaren 1911 började en propa
gandaturné i västern, skulle erhålla kandidaturen.

Emellertid hade Roosevelt, som efter sin avgång från presidenturen före
tagit en mer än årslång resa i utlandet, på sommaren 1910 återkommit till 
Amerika och återupptagit sin politiska verksamhet. I en rad anföranden på 
hösten 1910 utvecklade han en långt radikalare uppfattning än tidigare. Så
lunda kritiserade han en del nyligen fällda domstolsutslag, i vilka statliga 
lagstiftningsåtgärder av socialpolitisk natur förklarats ogiltiga, och yrkade på
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att den ”skymningszon”, inom vilken varken unionen eller delstater hade rätt 
att lagstifta, skulle utplånas. I anslutning till kravet, att de unionella (natio
nella) organens kompetens skulle utvidgas, betecknade han sin åskådning som 
”den nya nationalismen” ; senare uttalade han sig också för demokratiska 
reformer av samma art som de av de ledande insurgenterna förordade. Hans upp
trädande hade till följd, att han av många radikala republikaner —  dock icke 
av La Follette och de ledande progressisterna i kongressen — uppmanades att 
konkurrera om den republikanska kandidaturen. Länge sade dock Roosevelt 
bestämt nej till dessa uppmaningar och undvek att direkt kritisera Tafts 
administration. Men i februari 1912 svängde han plötsligt om och sade sig vara 
beredd att kandidera. Det stora flertalet vänsterrepublikaner samlades kring 
hans namn och han blev, i stället för La Follette, Tafts egentliga medtävlare.

1912 års republikanska partikonvent valdes därför under en enastående livlig 
agitation. Roosevelt hade med all sannolikhet m ajoritet bland valmännen, men 
Taft, som genom sin ställning som president behärskade sydstaternas republi
kanska skenorganisationer, blev med tämligen knapp majoritet nominerad av 
konventet. Under det att La Follette och hans vänner underordnade sig kon
ventets beslut, bröto sig Roosevelts anhängare ut ur partiet och bildade i 
augusti 1912 The progressive party. Det nya partiets grundande känneteckna
des av religiöst färgad radikal entusiasm. Roosevelt, som omedelbart nominera
des till kandidat, utformade sitt programtal till en ”trosbekännelse” och för
klarade: ”Vi stå vid Armageddon och vi kämpa för Herran.” Taft och de re
guljära republikanerna, med vilka Roosevelt några år förut samarbetat, an
klagades för att vara marionetter i de stora finansmännens händer. Programmet 
blev ännu radikalare än Roosevelts tidigare tal givit anledning tro. Så krävdes 
en förenkling av reglerna för författningsändring, kvinnorösträtt, initiativ och 
referendum i delstaterna, förbud mot barnarbete, minimilön för kvinnor, arvs
skatt och progressiv inkomstskatt, strängare trustkontroll och tullrevision.

Efter det republikanska partiets sprängning syntes en demokratisk seger 
sannolik. Demokraterna nominerade efter 46 voteringar Woodrow Wilson, 
förut guvernör i New Jersey; han ansågs, ehuru långtifrån radikal, när
mast höra till partiets vänstra flygel och hade fått Bryans stöd mot den mera 
konservative medtävlaren Clark, talman i representanthuset. I sin valkam
panj stod Wilson i det hela på samma grund som progressisterna, men han 
uttalade sig mera vagt, då han icke ville stöta de konservativa inom partiet, 
och använde icke Roosevelts väckelsemötesmetoder. Gompers, arbetarfedera- 
tionens ordförande, uppmanade förbundets medlemmar att rösta på Wilson och 
betecknade det progressistiska partiet som endast en plattform  för Roosevelts 
cesaristiska tendenser. Vid valet erhöll Wilson 6,3, Roosevelt 4,1 och Taft 3,5 
millioner röster; elektorsrösternas fördelning var 435, 88 och 8. Socialisternas 
kandidat ökade sin röstsiffra till 900,000.



374 FÖRENTA STATERNA

Wilson hade som professor vid 
olika universitet länge sysslat med 
politikens teori, innan han ägnade 
sig åt praktiskt politiskt arbete. 1 
flera av sina vetenskapliga skrifter 
hade han, starkt påverkad av eng
elsk parlamentarisk doktrin, hävdat 
behovet av intim samverkan mel
lan regering och representation. I 
sitt 1885 utgivna arbete ”Kongress
styrelse’ betonade han, med ut
gångspunkt från de rådande förhål
landena, svagheten i presidentens 
ställning; han hoppades ej på en 
ändring härutinnan, men räknade 
med möjligheten att kabinettet, or
ganiserat som en ministär i euro
peisk mening och med rätt för mi
nistrarna att deltaga i kamrarnas 
förhandlingar, skulle få ledningen 

av representationens arbete. I den tjugutre år senare publicerade ’ Constitutio
nal Government ’ konstaterade Wilson den ökning av presidentmakten, som 
ägt rum, och uttalade sig för en fortsatt utveckling i denna riktning. Presidenten 
borde, omgiven av ett av partiets främsta män bestående kabinett, i realiteten 
leda kongressens lagstiftningsarbete, d. v. s. bliva en motsvarighet till den 
engelska premiärministern.

Helt oväntat fick Wilson tillfälle att omsätta sina idéer i praktiken. Är 1910, 
då han var rektor vid Princetonuniversitetet, utsågs han på förslag av personliga 
vänner till demokratisk guvenörskandidat i New Jersey, trots alt han tidigare 
föga fram trätt som partiman. Hans tvååriga guvenörsperiod utmärktes, liksom 
Roosevelts i New' York, av kraftigt ingripande mot korruptionen och överhuvud 
energisk reformpolitik. Under denna tid utvecklades Wilsons åskådning i 
radikal riktning, och år 1912 var han de reformvänliga demokraternas givna 
kandidat vid nomineringskonventet.

Wilsons politiska uppfattning överensstämde i väsentliga punkter med Roose
velts, men den var, såsom hans skrifter och hans insatser i lagstiftningsarbetet 
visa, mera genomtänkt och utformad. Han ansåg ökat statsingripande i olika 
avseenden nödvändigt, ville begränsa affärsintressenas inflytande och ivrade 
för en ytterligare demokratisering av de politiska institutionerna, särskilt i 
delstaterna, men han var motståndare till alla socialistiska tendenser och stod 
i grunden på en rent liberal ståndpunkt. Då han angrep trusterna i sin val-

WOODROW WILSON.
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WILSON MOTTAGER UNDERRÄTTELSEN OM SIN PRESIDENTUTNÄMNING.

kampanj, var det alltid under motiveringen, att de hämmade den fria kon
kurrensen, och i sin argumentation för socialpolitiska reformer utgick han 
från, att endast av alldeles särskilda skäl betingade ingripanden i samhälls
livet horde göras. I sitt uppträdande var Wilson en helt annan än Roosevelt. 
Han hade intet av Roosevelts aggressiva gemytlighet; hans vältalighet var 
akademisk, stundom pretiös, och hans kyliga värdighet uppmuntrade ej till 
intimitet.

Under de första åren av sin presidentur lyckades Wilson helt förverkliga 
den upplattning om presidentiell ledning, som han framlagt i sitt arbete ’Con
stitutional Government” . I jämförelse med Roosevelt framstod Wilson framför 
allt som parlamentarisk ledare, även 0111 han jämväl ofta sökte stöd hos den 
allmänna opinionen. Trots att demokraterna varit i minoritet vid 1912 års 
val, hade de erövrat majoritet i kongressens båda hus; den egentliga oppo
sitionen utgjordes av reguljära republikaner, ty progressisterna hade endast 
vunnit ett fåtal platser vid kongressvalen. Det demokratiska partiet var visser
ligen icke enhetligt — även inom detta skilde man på en konservativ och en 
radikal grupp — men presidenten förmådde samla partiet till handling. I sitt 
kabinett intog han företrädare för skilda riktningar. Bryan blev utrikes
minister. I sina budskap, som han, i motsats till alla föregående presidenter
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efter John Adams, personligen föredrog i kongressen, framlade Wilson ut
arbetade lagförslag; dessa framfördes sedan som motioner och genomfördes 
under intim inofficiell samverkan mellan presidenten och partiets ledande män 
i kongressen. Vid flera tillfällen tvungos dissentierande medlemmar av partiet 
genom hot om uteslutning att rösta med majoriteten. Genom denna kraftiga 
ledning, som möjliggjordes genom att presidenten i stort sett representerade 
den rådande opinionen inom partiet, blev Wilsons första presidentur rik på 
betydelsefulla, systematiskt utformade lagstiftningsbeslut. Redan i oktober 
1913 genomfördes en tullrevision, varigenom den lägsta tulltariffen sedan 
inbördeskriget fastställdes. I samma lag gåvos bestämmelser om progressiv 
inkomstskatt; den författningsändring, som beslutet förutsatte, hade strax förut 
trätt i kraft. Något senare beslöts en vittgående reform av banklagstiftningen, 
varigenom bankväsendet centraliserades och bankerna i vissa avseenden ställ 
des under kontroll av ett av presidenten utsett råd. Är 1914 stadfästes en ny 
trustlag, som innefattade väsentliga skärpningar av förut existerande bestäm
melser; bl. a. skulle ett av presidenten utnämnt råd (Federal trade commission) 
ha uppsikt över alla i mellanstatlig handel engagerade företag, med rätt att 
undersöka företagens ställning och förbjuda illojal konkurrens. I denna 
lag inrycktes också bestämmelser, vari arbetarnas strejkrätt uttryckligen 
erkändes, och som i av amerikanska arbetarfederationen önskad riktning 
reglerade fackföreningarnas rättsställning. På det socialpolitiska området 
märkas lagar om ersättning vid olycksfall i arbete för i unionens tjänst an
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ställda, om åtta timmars arbets
dag för järnvägsfunktionärer och 
om förbud mot mellanstatlig han
del med produkter från fabriker, 
i vilka barn under 14 år arbetade; 
sistnämnda lag, som avsåg att på 
en omväg förbjuda barnarbete, 
förklarades någon tid senare ogil
tig av högsta domstolen med mo
tiveringen, att lagen, ehuru sken- . 
bart gällande den mellanstatliga 
handeln, i realiteten inskränkte 
delstaternas bestämmanderätt i 
fråga om inomstatliga industrier.
En senare antagen lag, enligt vilken 
extra skatt pålades industriföre
tag, i vilka barnarbete förekom, 
blev likaledes annullerad av högsta 
domstolen.

Efter världskrigets utbrott trädde småningom de utrikespolitiska frågorna i 
förgrunden. Wilsons politik kritiserades från motsatta utgångspunkter; akti- 
vistiska ententevänner såsom Roosevelt anklagade presidenten för eftergivenhet 
mot Tyskland, under det att extrema pacifister fordrade en mera bestämt fred
lig hållning. På sommaren 1915 avgick Bryan, som representerade sistnämnda 
kategori, ur kabinettet. Vid 1916 års presidentval uppsatte emellertid Wilson, 
som enhälligt nominerades av demokraterna, fortsatt neutralitetspolitik som 
den dominerande punkten på sitt program; ”han har hållit oss utanför kriget 
blev lösenordet i den demokratiska propagandan. Det progressistiska partiet 
hade under de föregående åren avtynat, delvis på grund av att Wilson 
realiserat väsentliga punkter i dess program, och blev nu upplöst. Roose
velt, vars intresse helt koncentrerats på utrikespolitiken, uppmanade sina an
hängare att rösta på republikanernas kandidat Charles Evans Hughes, förut
varande guvernör i New York och medlem av högsta domstolen; Hughes 
uttalade sig för en kraftigare utrikespolitik, under principiellt godtagande av 
neutralitetsståndpunkten. För stora massor av väljare torde valet ha framstått 
som ett ställningstagande till frågan om krig eller fred, och häri låg säkerligen 
en väsentlig orsak till Wilsons seger, vunnen med omkring 9,1 mot 3,5 millioner 
röster. Valdeltagandet var ovanligt livligt; det stora flertalet väststater, där 
tyskamerikanerna voro talrika och motviljan mot en inblandning i den euro
peiska konflikten påtaglig, röstade för Wilson. För första gången sedan 1892

CHARLES EVA NS HUGHES.
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besegrade sålunda demokraterna 
vid ett presidentval ett enhetligt 
stridande republikanskt parti; de 
behöllo ledningen i både senaten 
och representanthuset. Den socia
listiske kandidaten samlade mindre 
än 600,000 röster.

Då några veckor efter den nya 
presidentperiodens begynnelse, deti 
6 april 1917, Förenta staterna in
trädde i världskriget, ajournerades 
partistriderna och man manifeste
rade nationens enighet. Det repub
likanska partiets ledning försäk
rade presidenten om understöd; 
kabinettet förblev likväl enhetligt 
demokratiskt. Den amerikanska 
arbetarfederationen ställde sig bak
om regeringen, och flera av dess 
ledande män mottogo på grund av 

kriget upprättade förvaltningsposter. Ett av den socialistiska partiledningen 
sammankallat konvent protesterade visserligen mot kriget, men detta hade 
till följd, att en betydande fraktion bröt sig ut ur partiet och deltog i krigs- 
agitationen. De befolkningsgrupper, som på grund av sin tyska börd eller av 
andra orsaker notoriskt voro mot kriget, kunde eller vågade i regel icke opponera 
mot den av en välorganiserad propaganda stimulerade nationella strömningen. 
Dissentierande meningar undertrycktes, dels genom inskränkningar i tryck- 
och yttrandefrihet, dels genom social ostracism.

Kriget ledde till en väldig expansion av statsverksamheten och koncentration 
av makten hos presidenten. Genom en serie på presidentens initiativ tillkomna 
lagar nedbrötos barriärerna mellan exekutiv och legislatur samt mellan union 
och delstater. Sålunda befullmäktigades presidenten under den tid, kriget varade, 
att reorganisera förvaltningen, att meddela bestämmelser rörande handel och in
dustri, även i avseende å löner och arbetstid, att för unionens räkning taga i be
sittning transportmedel, såsom järnvägar och fartyg, att fastställa priser på vissa 
varor och att reglera emigration och immigration. Den exekutiva kompetensen, 
som väsentligen utövades genom nybildade ämbetsverk, kom sålunda alt omfatta 
reglering av samhällsområden, som förut icke, eller endast i ringa grad, varit 
underkastade statlig kontroll. Vid genomförandet av hithörande lagar understöd
des presidenten i stort sett både av sitt eget parti och republikanerna. Enstaka 
politiker kritiserade exekutivmaktens expansion och talade om en despoti, jäm 

WILLIAM E. BORAH.
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förlig med den, som påstods råda i 
Tyskland — ”under det att vi rädda 
demokratien i Europa, förlora vi 
den hemma hos oss” , yttrade en 
talare i debatten om den viktigaste 
fullmaktslagen —  men den här
skande meningen såg i en proviso
risk presidentiell diktatur en förut
sättning för segern. Trots att flera 
av de beslutade lagarna stredo 
mot författningsbestämmelserna om 
statsorganens inbördes kompetens 
och tillika inkräktade på för del
staterna reserverade rättsområden, 
förklarades de av domstolarna 
under hänvisning till krigstillstån
det vara gällande rätt. Under kri
get hade Wilson, såväl rättsligt 
som faktiskt, större makt än någon 
tidigare amerikansk president.

Vid 1918 års val till kongressen blev motsättningen mellan partierna ånyo 
aktuell. Ententens seger var då tryggad, underhandlingar om vapenstillestånd 
hade ledan inletts. Wilson, som pläderat för en ”fred utan seger” och i de 
fjorton punkterna formulerat för centralmakterna relativt förmånliga freds- 
principer, och som ville sammankoppla fredsslutet med upprättande av ett 
nationernas förbund, anklagades av ledande republikaner, såsom Roosevelt 
och senator Lodge, för att icke vilja energiskt utnyttja segern och för att 
arbeta på Amerikas indragande i europeisk politik. Republikanerna fordrade 
Tysklands fullständiga underkastelse och en av alla permanenta allianser 
oberoende utrikespolitik. Denna linje vann valmännens understöd, republi
kanerna fingo bestämd majoritet i representanthuset och 49 av 96 senalsmandat.

Under den följande tiden skärptes partikonflikten, bland annat på grund 
av att Wilson icke insatte någon av de republikanska ledarna i fredsdelega- 
tionen och överhuvud skötte utrikespolitiken utan att rådföra sig med ledarna 
av kongressens majoritet. I ju li 1919 framlade presidenten fredstraktaten och 
den härmed sammanknutna pakten om Nationernas förbund för senatens rati
fikation. Den skarpaste opposition restes från skilda utgångspunkter av den 
republikanska senatsmajoriteten; konservativa politiker, såsom Lodge, ord
förande i utrikesutskottet, och radikaler såsom La Follette och William 
E. Borah från Idaho enades i sitt motstånd. Särskilt gjordes gällande, att 
förbundstraktatens godkännande innebar uppgivandet av landets självständig-

HENRY CA BOT LODGE.
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het och att enligt densamma under vissa förhållanden Amerika skulle tvingas 
att med vapenmakt ingripa i europeiska konflikter. I traktaten såg man alltså 
ej ett värn för freden utan en grundval för nya interventioner. Efter månads
långa förhandlingar förkastades ratifikationsförslaget i november, och senare 
gjorda kompromissförsök blevo resultatlösa. Efter denna tid rådde det mest 
spända förhållande mellan Wilson och de republikanska partiledarna. P re
sidenten, vars hälsa var bruten, sökte icke längre leda lagstiftningsarbetet.

Under senare delen av Wilsons presidentur genomfördes, vid sidan av parti
striden, två betydelsefulla författningsändringar: om rösträtt och valbarhet för 
kvinnor och om rusdrycksförbud. Den i mitten av 1800-talet organiserade 
rörelsen för kvinnorösträtt hade från början väsentligen inriktat sig på för
fattningsändringar i delstaterna, som i princip ägde, och fortfarande äga, att 
reglera rösträtten även vid unionsvalen. På 1890-talet och i början av 1900-talet 
hade kvinnorna fått rösträtt i ett stort antal stater, huvudsakligen i västern. 
Är 1919, då kvinnorösträtt fanns i sjutton stater, lyckades reformens anhängare 
genomdriva ett kongressbeslut, enligt vilket genom tillägg till författningen 
förbud skulle meddelas mot inskränkning av rösträtten på grund av kön. 1920 
ratificerades detta beslut av det erforderliga antalet delstater.

Förbudsrörelsens utveckling är i vissa avsenden likartad. Redan år 1872 hade 
ett unionelit parti, The Prohibition party, bildats, med införande av allmänt 
rusdrycksförbud som främsta programpunkt. Partiet hade sedermera uppsatt
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NORTH o a k o ta

C O L O R A D O

FÖRBUDSFR ÄG ANS LÄGE I FÖRENTA STA T ER N A  1 MARS 1917. 
De vita områdena torrlagda.

särskilda kandidater vid alla presidentval — liksom även vid en del kongress
val och statliga val — men uppnått endast obetydliga röstsiffror, högst 1—2 
procent av de vid ett presidentval avgivna. År 1893 grundades emellertid en 
organisation, Anti-Saloon league, som fullföljde samma syfte som prohibitio- 
nistpartiet, men tillämpade en annan taktik: organisationen bildade intet parti, 
men uppmanade vid valen partiernas kandidater att deklarera sin ställning i 
förbudsfrågan och understödde förbudsvänner mot antiprohibitionistiska eller 
obestämda kandidater, oberoende av partifärgen. I många fall blevo förbuds- 
vännerna, även då de voro relativt fåtaliga, tungan på vågen och kunde ut
verka löften om röstning för förbudet. I början arbetade man för lokalt veto 
och statsförbud; sedan seger vunnits i ett stort antal stater, inriktades ligans 
verksamhet på genomdrivande av unionsförbud. Är 1917, då statsförbud fanns 
i över hälften av staterna, antog kongressen en författningsändring om förbud 
mot ” tillverkning, försäljning och transport av rusdrycker , och denna rati
ficerades med stora majoriteter av legislaturerna i alla stater utom två. Seder
mera antogs en tillämpningslag, Volsteadlagen, vari den tillåtna alkohol
volymen fixerades till en halv procent.

Den utvidgning av statsverksamheten, som ägde rum under reformperioden 
1901— 1918, har här endast på några huvudsakliga punkter kunnat antydas. 
Dess omfattning åskådliggöres kanske bäst genom en hänvisning till ökningen
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av antalet i unionens tjänst anställda personer. Då Roosevelt blev president, 
var detta antal omkring 236,000, år 1917, före krigsbyråkratiens uppkomst, 
hade det stigit till mer än en halv m illion; av tjänstemännen föllo då endast 
10,000— 20,000 under spoilssystemet. Sedermera ha ytterligare ett stort antal 
unionella tjänster upprättats, särskilt i anslutning till lagstiftningen om rus- 
drycksförbud; av dessa nya tjänster tillsättas en väsentlig del efter parti
politiska synpunkter.

Den socialreformatoriska tendensen har ökat betydelsen av domstolarnas 
rätt att pröva lagars förenlighet med författningen. Före inbördeskriget hade 
endast två kongresslagar annulerats såsom inkonstitutionella; efter denna tid 
har antalet stadigt vuxit. Under perioden 1906— 1924 ogiltigförklarades tjugu- 
tre lagar, varav tretton under tiden 1918— 1924. I realiteten har ett domslut 
icke sällan drabbat flera lagar än den eller de, som utslaget direkt gäller, 
nämligen då samma skäl, som i det föreliggande fallet åberopats, gälla även 
i avseende å andra lagar. På radikalt håll har domstolarnas uppträdande ut
satts för skarp kritik. Det har framhållits, att domstolarna i själva verket 
fylla ungefär samma funktioner, som i vissa europeiska stater utövas av en 
konservativ övre kammare; de vaga konstitutionella bestämmelserna ha av dom
stolarna givits det innehåll, som svarar mot domarnas sociala och ekono
miska uppfattning, och lagprövningsrätten har blivit ett värn för individua
lismen och därmed för de ekonomiskt starkare folkklasserna. Förslag ha fram 
ställts, bland annat av den amerikanska arbetarfederationen, om begränsning 
av den judiciella vetorätten; man har tänkt sig, att en ogiltighetsförklaring 
skulle kräva kvalificerad majoritet inom högsta domstolen eller ock att kon
gressen skulle kunna votera ned ett domstolsveto på samma sätt som ett judi- 
ciellt veto. En överväldigande majoritet inom kongressen har emellertid hittills 
stått fast vid den gällande ordningen; härtill har bidragit, att en viss ’’liberali
sering'’ av högsta domstolens principer — delvis beroende på ändringar i dom
stolens sammansättning — kunnat konstateras under de senaste åren. På kon
servativt håll betecknas domstolarna som statsintressets vårdare; högsta dom
stolen förkroppsligar, enligt Irving Babbitt, ”mer än någon annan institution 
statens högre och eviga jag” .

D E L S T A T E R N A S  F Ö R F A T T N I N G S -  

U T V E C K L I N G .

Den radikala strömning, som präglade den unionella politiken under tiden 
efter sekelskiftet, hade redan förut gjort sig gällande inom delstaterna. Många 
av de reformkrav, som på radikalt håll uppställdes, föllo inom staternas
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kompetensområde; såväl 
utanför partierna stående 
organisationer, såsom arbe
tar- och bondeföreningar, 
och radikala minoritetspar- 
tier, särskilt populisterna, 
inriktade i första hand sina 
ansträngningar på delstats
politiken. Med 1890-talet 
börjar ett nvtt skede i del
staternas författningspoli- 
tiska utveckling. Tidigare 
under 1800-talet hade re
formsträvandena övervägan
de haft en negativ tendens, 
de hade gått ut på att kring- 
skära legislaturernas hand
lingsfrihet. Nu blir, då den 
socialreformatoriska syn
punkten är bestämmande, 
tendensen en annan; det gäller att säkra folkets makt över styrelsen och skapa 
förutsättningar för en aktiv politik. Starkast framträdde reformrörelsen under 
tiden 1900— 1914, sin kulmen nådde den 1912, då delstatsfrågor indrogos 
vid presidentvalet i långt större omfattning än tidigare förekommit.

Liksom i unionen kännetecknades ' ’reformperioderna i de olika staterna 
av en stark expansion av exekutivmakten. Populära och energiska statsguver- 
nörer lyckades, stödda av väljarkåren, att stävja missbruken inom legislaturerna 
och att genomdriva de av opinionen krävda reformerna. 1 Wisconsin 
uppträdde La Folletle, i California Hiram Johnson, i Missouri Joseph Folk, 
i New Jersey Wilson, för att nämna några av de märkligaste exemplen, 
såsom folkviljans exekutorer. Klyftan mellan den verkställande och den lag
stiftande makten överbyggdes genom guvernörernas initiativ; under guvernörs- 
kampanjen i New Jersey 1910 förklarade Wilson, att han, vare sig det vore för
fattningsenligt eller ej, i realiteten skulle söka leda representationens arbete. 
1 många stater, såsom i Ohio och Massachusetts, utarbetades nya radikala 
författningar av särskilt valda konvent.

Den märkligaste av de författningspolitiska reformtendenserna har avsett 
att i väsentlig utsträckning ersätta det representativa systemet med direkt folk
styrelse. I början av 1890-talet utkommo ett stort antal såväl vetenskapliga som 
populära journalistiska arbeten, i vilka redogörelser lämnades för det 
schweiziska statsskicket och särskilt för det i Schweiz praktiserade systemet

ROBERT LA FOLLETTE.
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med folkinitiativ och fakultativt lagreferendum. Reformvännerna inom skilda 
läger togo med iver del av dessa förut okända metoder för direkt folklig 
kontroll; de nya instituten tillgrepos, har det sagts, ”med samma feberaktigt 
hoppfulla förväntan, varmed en sjukling välkomnar en ny utländsk medicin” . 
Är 1896 bildades en National Direct Legislation League (sedermera ersatt av 
National Popular Government League) för att arbeta för införandet av direkt 
folkstyrelse enligt schweiziskt mönster, olika radikala småpartier togo upp 
frågan på sina program och bonde- och arbetarorganisationerna anslöto sig till 
den nya reformlinjen; redan år 1892 förklarade en av den amerikanska arbetar- 
federationen tillsatt kommitté sig anse ”principen om direkt lagstiftning genom 
initiativ och referendum, stadfäst genom erfarenheterna i Schweiz, som ett 
synnerligen värdefullt hjälpmedel för ernåendet av en ökning av de löne- 
arbetande klassernas möjligheter”. Initiativet vore, framhölls det, ägnat att rätta 
legislaturens underlåtenhetssynder, referendum legislaturens verksynder. ”För 
att komma till rätta med det onda, som trusterna innebära”, heter det i ett 
typiskt programuttalande, ”måste folket handla direkt utan mellankomst av 
representanter, som kunna vara styrda eller influerade av trusterna. Vi begära 
därför direkt lagstiftning, varigenom folket får lagstiftnings- och vetofullmakt 
förmedelst initiativ och referendum. En majoritet av folket kan aldrig influeras 
genom korruption.” År 1898 vann reformrörelsen sin första seger, då fakultativt 
lagreferendum och initiativ infördes i South Dakota; sex år senare genom
fördes en synnerligen radikal författningsrevision om folkomröstning i Oregon. 
Sedermera gjorde rörelsen snabbt nya landvinningar, framför allt i väst
staterna, men även i några stater i östern (såsom Maine och M assachusetts); 
år 1912, då Roosevelt och Wilson, som båda tidigare kritiserat de nya folk- 
omröstningsformerna, upptogo deras införande på sina program, blev refe
rendumfrågan en av de mest aktuella och mest diskuterade. Är 1918 hade 
tjugutvå stater infört folkomröstning i dess ”schweiziska” former, i regel såväl 
fakultativt lagreferendum som författnings- och laginitiativ. Folkomröstning 
skall alltså anordnas rörande en av legislaturen antagen lag, om detta begäres 
av visst antal väljare (i regel fem procent av hela valmanskåren) och rörande 
ett av vederbörlig väljargrupp (vanligen fem, åtta eller tio procent av val
manskåren) framställt lag- eller författningsförslag.

De nya folkomröstningsformerna ha i vissa stater kommit till livlig använd
ning. I den stat, där de mest begagnats, Oregon, föranstaltades under åren 1904 
till 1921 114 initiativ och 34 fakultativa referenda; i California voro under 
tiden 1912 till 1920 motsvarande siffror 40 och 22. I ett stort antal fall ha 
betydelsefulla konstitutionella och ekonomiskt sociala reformkrav, som av 
legislaturen ej beaktats, drivits igenom medelst folkomröstning. Betecknande 
är, att de politiska partierna tämligen sällan fram ställt begäran om folk
omröstning. Främst är det utanför partierna stående radikala organisationer,



DELSTATERNAS FÖRFATTNINGSUTVECKLIING 385

såsom bonde- och arbetarsammanslutningar, som varit verksamma. I vissa 
stater har den politiska striden, i vad den avser sak-, icke personfrågor, koncen
trerats kring folkomröstningarna. Den uppdelning av folket efter olika linjer, 
i konservativa och radikala, arbetare och företagare, förbudsvänner och anti- 
prohibitionister, som icke ligger till grund för partibildningen och därför ej 
avspeglas i representationen, har i stället kommit till uttryck vid folkomröst- 
ningsinstitutets användning. I vissa stater, såsom i Oregon, har detta för
hållande varit så påtagligt, att man kan tala om två skilda slag av politiska 
grupperingar. Den ena, som avser valen, har byggt på den, vad staterna be
träffar, rent artificiella uppdelningen i demokrater och republikaner; på dess 
grundval rekryteras legislatur och ämbeten, men i sakfrågor har den ringa 
eller ingen betydelse. Den andra har däremot utgått från de olika uppfattning
arna inom den statliga politiken, avspeglat mångfalden av skiftande intressen 
inom folket; det forum, inför vilket de olika riktningarna framlägga sina 
önskemål, är folket självt.

Man har också sökt att göra legislaturerna mera representativa, d. v. s. till 
mera trogna uttryck för folkmeningen. Den viktigaste reformen i detta samman
hang har varit införandet av s. k. direkta primärval. Tidigare utsågos par
tiernas kandidater undantagslöst genom särskilda konvent, valda av till veder
börande parti anslutna valmän. Detta system ansågs underlätta korruption 
och bossvälde; såväl valen till konventen som nomineringarna inom desamma 
omhänderhades ofta av några få politiska ledare, under det att partiernas breda 
lager faktiskt ägde ringa inflytande. Numera ha nästan alla unionens stater 
antagit lagar, enligt vilka nomineringarna inom partierna regleras ungefär på 
samma sätt som vanliga val; partiernas kandidater väljas under noggrann 
statlig kontroll. Härvid förekomma i princip två skilda system. Vid det öppna 
primärvalet, som endast införts i några få stater, behöver väljaren icke före 
valet deklarera sin partitillhörighet; han erhåller vid valet röstsedlar från alla 
partier, begagnar en av dessa och makulerar de övriga. Vid det slutna prim är
valet åter måste varje deltagare före eller vid valet uppgiva sin partitill
hörighet och eventuellt bevisa, att han verkligen tillhör vederbörande parti. 
Primärvalen förekomma icke blott i fråga om statsrepresentationen och stat
liga ämbeten, utan jämväl vid besättande av platser i Unionskongressen. I 
sådana stater, där traditionellt det ena av de stora partierna är härskande, är 
primärvalet inom detta parti viktigare än huvudvalet och blir i regel föremål 
för långt större intresse; så t. ex. uppnåddes 1926 vid primärvalet inom det 
demokratiska partiet i Georgia mer än fyra gånger så stort röstetal som vid 
det följande valet mellan demokratiska och republikanska kandidater. Vid 
primärvalen ha ofta mer eller mindre tillfälliga "partibildningar’’ framträtt, 
som i motsats till de egentliga partierna iöreträda skilda uppfattningar i 
delstatspolitiken. I en del stater har man även velat tilläm pa primärval-

25. — Vår egen tids historia. I.



386 FÖRENTA STATERNA

systemet vid utseende av presidentkandidater. Det har bestämts, att delegater 
till partiernas nationalkonvent skola utses genom ”folkval” inom partierna; 
stundom ha härvid väljarna rätt att samtidigt uttrycka sin önskan rörande val 
av presidentkandidat och i ett par stater är den sålunda uttryckta uppfattningen 
bindande för delegaterna. Hela systemet med s. k. presidentiella prim ärval 
har dock hittills förblivit tämligen ineffektivt; delegaterna ha bortsett från 
de givna instruktionerna, då vederbörande kandidater icke haft utsikter till 
framgång. I det hela anses allmänt lagstiftningen som primärval, varigenom 
partiernas verksamhet reglerats på ett sätt, som saknar motstycke i andra 
länder, bidragit att göra de inom folket rådande opinionerna bestämmande för 
statsmakternas handlande.

I samma riktning som lagstiftningen om folkomröstning och primärval ha 
även andra i ett flertal stater beslutade lagstiftningsåtgärder verkat. Sålunda 
har man genomfört stränga bestämmelser mot korruption och stadgat be
gränsningar av kandidaternas utgifter vid valen. I ett tiotal stater har s. k. 
revokationsrätt stadgats. Denna innebär, att ett visst antal valmän (i regel 
25 procent av samtliga valmän i staten eller valkretsen) kunna kräva, att en 
ämbetsman eller legislaturledamot före den ordinarie funktionstidens utgång 
skall ställas under omval. Institutet har dock endast i några få fall använts.

Vid sidan av och i direkt samband med statsmaskineriets demokratisering 
har en väldig expansion av statens verksamhetsområden försiggått. Sålunda 
har överallt lagstiftning genomförts, som ställer s. k. allmännyttiga företag, 
d. v. s. företag, som tillhandagå med vatten, gas, elektricitet, transportmedel 
o. dyl. under statens kontroll. Staten har på samma sätt som unionen tillsatt 
ämbetsverk, som äga att bestämma dylika företags tariffer, stundom även att i 
detalj besluta rörande företagens förvaltning. Framför allt har man genom 
socialpolitiska lagar ingripit i näringslivet: bestämmelser ha meddelats rö
rande arbetstiden, särskilt för kvinnor samt för män i vissa bestämda yrken, 
barnarbete har förbjudits eller inskränkts, ersättningsplikt har stadgats vid 
olycksfall i arbete och i en del stater ha stadganden om minimilöner inom vissa 
yrken meddelats och obligatorisk ålderdomspensionering införts. Särskilt de 
statliga arbetarfederationerna ha i dylika frågor tjänstgjort som legislaturernas 
pådrivare i radikal riktning. Trots den statliga reglering, som förekommit, är 
likväl fortfarande avtalsfriheten mindre begränsad än i de flesta europeiska 
stater och de funktioner staten övertagit jämförelsevis få.

Belysande för de egendomliga förhållandena i amerikansk delstatspolitik är 
den verksamhet, som utövades av Nonpartisan league. Denna bildades 1915 i 
North Dakota och hade på sitt program en rad radikala reformkrav, såsom 
nationalisering av kvarnindustrien, upprättande av en statsbank, som på billiga 
villkor skulle bereda kredit åt jordbruket, statlig reglering av transportavgifter 
och andra liknande åtgärder. Organisationen beslöt, såsom namnet anger, att
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icke uppträda som eget parti utan att inom det befintliga partisystemets ram 
söka erövra den politiska makten. I North Dakota, där det republikanska 
partiet var härskande, inriktade man sina ansträngningar på att vinna kontroll 
över detta. Vid 1916 års primärval inom det republikanska partiet inskrevo sig 
föreningens medlemmar i detta parti och lyckades vinna majoritet; föreningens 
män nominerades till och blevo sedan valda som det republikanska partiets kan
didater. Under flera år behärskade organisationen North Dakotas politik. Små
ningom bildades emellertid en konservativ motorganisation. De gamla for
merna fylldes alltså av nytt innehåll; bakom republikaner och demokrater stodo 
radikala och konservativa, 'föreningen utanför partierna” och ”de oberoende 
valmännens förening” . Samma taktik följde ligan i flera andra stater, varvid 
den stundom gick fram under den demokratiska partibeteckningen. Ligan 
lyckades invälja flera representanter i Unionskongressen, av vilka några kalla
des republikaner, andra demokrater och en tredje grupp blev medlemmar i ett 
nybildat parti, Farmer Labor Party.

Den socialreformatoriska lagstiftningen har ofta mött avgörande motstånd 
från domstolarnas sida. Särskilt i början av 1900-talet tillämpade domstolarna 
en ytterst konservativ författningstolkning. Såväl socialpolitiska lagar som 
lagar om statlig kontroll över enskilda företag förklarades i stor utsträckning 
ogiltiga under hänvisning till författningsbestämmelser, som garanterade, eller 
ansågos garantera, privat äganderätt och avtalsfrihet. Av särskild betydelse var 
due-processklausulen i unionsförfattningen, vars vaga innehåll möjliggjorde 
ett i realiteten på politiska överväganden grundat avgörande. Intill år 1910 
ogiltigförklarades 55 statslagar under hänvisning till denna klausul. Under 
ett enda år blevo av unions- och statsdomstolar icke mindre än 104 lagar annul- 
lerade, av vilka många voro av socialpolitisk innebörd. Typiskt är det utslag av 
år 1905, i Locknermålet, vari högsta domstolen förklarade en i New York 
antagen lag om tio timmars arbetstid för bageriarbetare grundlagsstridig. I 
utslaget, som bygger på due-processklausulen, uttalades bl. a.: ”Lagen måste 
vara av mera direkt betydelse såsom medel för ett ändamål och ändamålet 
självt måste vara rimligt och legitimt, om en lag skall kunna anses giltig, trots 
att den ingriper i en individs allmänna rätt till personlig frihet och befogenhet 
att fritt träffa avtal i fråga om sin egen arbetskraft . . . Lagar av den natur som 
den nu undersökta, som begränsa den tid, under vilken fullvuxna och förnuftiga 
män må arbeta för att förtjäna sitt uppehälle, utgöra endast irriterande in
grepp i individernas rättigheter . . .”

I den mån lagar annullerades med hänsyn till bestämmelserna i en stats
författning, kunde rättelse relativt lätt ernås genom författningens ändrande. 
I de fall däremot, då statslagar förklarades oförenliga med förbundsförfatt- 
ningen, kunde intet direkt åtgöras. Staternas advokater inför unionsdomstolarna 
ha fått tillgripa den utvägen att genom omfattande utredningar rörande lagar
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nas ekonomiska och sociala sidor söka påverka domstolarnas ställningstagande. 
I själva verket ha de socialradikala strömningarna i samband med de succes
siva förändringarna i domstolarnas sammansättning, småningom gjort sig 
gällande. Vad särskilt den högsta unionsdomstolen beträffar, har denna allt 
tydligare frångått de grundsatser rörande avtalsfrihetens absoluta helgd, 
som åberopades i Locknermålet. Sålunda ha lagar om maximiarbets- 
tid, om reglering av priser o. dyl. i vissa fall förklarats giltiga. K arak
teristiskt för domstolens nya inställning är ett utslag från 1921, vari den 
radikala lagstiftningen i North Dakota erkändes såsom giltig under hänvisning 
till ”de speciella förhållanden som råda i North Dakota” . Även under senare 
tid ha emellertid många omstridda fall av ogiltigförklaring av socialpolitiska 
lagar förekommit, och skarp kritik har riktats mot domstolarnas maktutövning. 
Det har framhållits, att i själva verket unionsdomstolarna spela rollen av en 
tredje konservativ kammare vid sidan av varje statslegislatur, och förslag ha 
framställts om begränsning i en eller annan form av den judiciella veto
rätten.

R E A K T I O N E N  E F T E R  V Ä R L D S K R I G E T .

1920 års val innebar en reaktion icke blott mot Wilsons politik utan även 
mot den presidenttyp, som han förkroppsligat. Republikanerna nominerade 
icke någon av sina ledande statsmän, utan den föga kände senatorn Warren 
G. Harding från Ohio. Denne åtnjöt inom sin hemstad stor popularitet på 
grund av sin okonstlade älskvärdhet —  han var, enligt den oöversättliga term i
nologien, ”joiner” och ”mixer” av rang — men hans politiska insatser voro obe
tydliga i jämförelse med andra vid konventet diskuterade kandidaters; beteck
nande är att han ej deltog i valkampanjen annat än i korta anföranden 
till besökande delegationer. Vicepresidentkandidat blev Calvin Coolidge, som 
snabbt blivit nationellt ryktbar, då han som guvernör i Massachusetts resolut in
grep mot en polisstrejk i Boston, men som icke tagit någon del i unionell poli
tik, och vars intellektuella begränsningar voro påtagliga. Såväl Harding som 
Coolidge tillhörde partiets konservativa majoritet. Demokraterna nominerade 
likaledes en politiker av andra rangen, James Cox från Ohio. Valstriden 
rörde sig om Wilsons politik samt frågan om Amerikas inträde i folkförbundet; 
demokraterna uttalade sig för inträde, republikanerna ville ej under några 
villkor, eller endast med mycket starka reservationer, gå med på anslutning. 
Resultatet blev en överväldigande republikansk seger, med omkring 16 mot 
9 millioner röster. Det socialistiska partiet, från vilket en liten kommunistisk 
grupp avsöndrats, uppnådde knappast högre röstetal än 1912; det nybildade 
Farmer Labor Party, som utgick från samma agrara missnöje som Nonpartisan
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league, samlade endast 265,000 
röster, men insatte några represen
tanter i kongressen. Med all san
nolikhet röstade stora väljargrup
per, som 1916 understött Wilson 
på grund av hans fredspolitik, 1920 
mot demokraterna av i grunden 
samma motiv: fruktan för att
Amerika genom Nationernas för
bund skulle bli inblandat i euro
peisk politik. Till den republikan
ska segern bidrog säkerligen också, 
att reaktionen mot kristidsbvråkra- 
tin drabbade det parti, som åtmin
stone formellt burit ansvaret för 
dess upprättande.

1920 års val kan betecknas som 
en konservativ seger, icke därför att 
republikanerna vunno majoriteten, 
utan på grund av att den social refor
matoriska strömning, som dominerat före världskriget, icke med tillnärmelsevis 
samma styrka framträdde inom något av de stora partierna. Då Harding form u
lerade slagordet ’ Rack to normalcy ”, synes han ha givit uttryck åt en utbredd 
opinion, som önskade icke blott avveckling av hela den med kriget sammanhäng
ande statsexpansionen, utan även en paus i reformarbetet. Det politiska perspek
tivet hade under kriget förändrats; de 1912 aktuella tvistefrågorna hade lösts 
eller förlorat i aktualitet och problemet om krigspolitikens likvidering trädde 
i förgrunden. Av viss betydelse var säkerligen också, att socialismen, ehuru 
den i Amerika endast funnit få anhängare, genom den ryska revolutionen 
och genom de många arbetskonflikterna efter kriget blivit en realitet för den 
amerikanske valmannen; fruktan för socialismen hör efter kriget till de domi
nanta faktorerna i det stora flertalet väljares politiska åskådning och för 
såsom komplement med sig en allmän misstro mot radikal reformpolitik. Den 
energiska aktivitet, som de kommunistiska och syndikalistiska arbetargrupperna 
utvecklat efter kriget, har verkat som ferment på den konservativa opinionen.

Harding var icke sitt partis ledare och sökte ej såsom Roosevelt och Wilson 
att dirigera kongressens arbete. Under hans och i stort sett även under hans 
båda efterträdares tid ha president och kongress — trots att samma parti besatt 
presidentposten och ägt majoritet i båda husen —  mera framstått som två 
sidoordnade makter, och skarpa konflikter dem emellan ha förekommit. Presi
denten har inlagt veto mot av en stor majoritet inom hans eget parti önskade

WARREN G. HARDING.
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lagar; å andra sidan har kon
gressen lämnat presidentiella för
slag obeaktade och senaten har
i vissa fall, såväl i utnämnings- 
och utrikesfrågor, med framgång 
bekämpat presidentens politik. 
Ehuru presidenten ej varit parti
ledare oeh ei företrätt någon be
stämd åskådning, ha de likväl 
med säkerhet spelat större roll 
än statscheferna under president
maktens nedgångsperiod på 1860- 
och 1870-talen. I åtskilliga fall
ha viktiga lagar emanerat från 
presidenten, denne har i hand- 
havandet av utrikespolitiken visat 
självständighet, och han har ge
nom offentliga uttalanden med 
framgång påverkat den allmänna 
opinionen.

Under den Hardingska administrationen torde kabinettets medlemmar ha 
utövat ett mycket stort inflytande. Flera av ministrarna voro framstående män, 
med långt större politisk kapacitet än presidenten: Hughes var utrikes
minister, den med finans- och industriintressena nära lierade mångmillionären 
Andrew Mellon finansminister, Herbert Hoover, som gjort sig känd så
som organisatör av livsmedelsförvaltningen och den amerikanska h jälp
verksamheten i Europa under kriget, och som varit påtänkt både som demo
kratisk och republikansk presidentkandidat 1920, var handelsminister. Men
såväl i ministären som i övrigt på framträdande poster i förvaltningen hade
Harding insatt vänner och av vänner rekommenderade personer (”Ohioligan” ) , 
som snabbt hragte administrationen i vanrykte. Sedan Harding dött i augusti 
1923, blev skandalen uppenbar. Det fastställdes, att grov vanskötsel förekommit 
inom flera förvaltningsgrenar, och åtskilliga ministrar och högre ämbetsmän 
anklagades för att ha tagit mutor. Inrikesministern Fall hade för lågt pris 
utarrenderat vissa staten tillhöriga oljefält till enskilda företag och samtidigt 
mottagit stora penningsummor som ”lån” eller ”gåvor” från i företagen in
tresserade affärsmän. Justitieministern Daugherty, som varit en av H ar
dings närmaste vänner och allmänt ansågs som chef för Ohioligan, påstods 
bl. a. ha tagit mutor av spritsmugglare. I mot Fall och Daugherty anhängig- 
gjorda rättegångar uppnåddes ej fällande dom, trots att grava indicier före- 
lågo, men flera andra ämbetsmän överbevisades om bestickning. I en rad

CALVIN COOLIDGE.
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romaner — främst Adams Revelry’'
— ha överdrivna, men i det väsentliga 
träffande skildringar givits av de 
fantastiska förhållanden, som under
sökningarna blottade. Någon anled
ning att misstänka Harding för del
aktighet i eller vetskap om missbruken 
lär ej finnas.

Den politiska diskussionen under 
presidentperioden 1921— 1925 rörde 
till mycket stor del problem, som mer 
eller mindre direkt betingades av den 
nya internationella situationen efter 
kriget, såsom frågorna om Amerikas 
ställning till Nationernas förbund och 
om rustningsbegränsning. De viktigaste 
lagstiftningsåtgärderna voro en tu ll
reform i protektionistisk anda (1922) 
och vittgående lagar om begränsning 
av immigrationen (1921 och 1924); 
dessa restriktioner hade påyrkats såväl av patriotiska organisationer, vilka i 
den stora invandringen, särskilt från Syd- och Östeuropa, sågo en nationell fara, 
som av fackföreningar, vilka fruktade immigranternas konkurrens på arbets
marknaden. Regleringen av krigsdeltagarnas (veteranernas) ekonomiska för
hållanden tog också i anspråk en stor del av kongressens tid; veteranerna 
bildade omedelbart efter krigets slut en organisation, som framställde långt 
gående anspråk, vilka endast partiellt tillfredsställdes.

I flertalet lagfrågor var motsättningen mellan republikaner och demokrater 
utan betydelse; striden fördes mellan intressegrupper, vilka ägde förankring i 
båda de stora partierna. Den viktigaste av dessa grupper var farmarblocket, 
bestående av ett flertal representanter för västerns bondestater. Efter kriget 
hade spannm ålspriserna sjunkit, och jordbrukarna, som ansågo sig miss
gynnade i förhållande till industrien, krävde statlig hjälp för att ernå högre 
priser för sina produkter och lån på förmånliga villkor; det vid 1920 års val 
uppträdande Farm er Laborpartiet hade varit ett uttryck för dessa strävanden, 
men endast samlat en ringa del av de missnöjda böndernas röster. Av kon
gressen fattade beslut om höjning av tullen på jordbruksprodukter och om 
statlig kreditgivning till jordbruket i begränsad omfattning voro enligt farm ar
nas mening icke tillräckliga. Ehuru de s. k. insurgenterna stannade kvar i sina 
partier tänkte sig deras ledande män, bland dem La Follette, möjlig
heten av en ny partibildning, som liksom populisterna på 1890-talet och

NEW  YORKFLICKA  
gör valreklam för Alfred Smith.
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PARTISTÄLLNING EN VID 1924 ÄRS REPUBLIK ANSK A SEGER. 
De mörklagda staterna demokratiska, den streckade progressistisk.

senare progressisterna, skulle söka samla bönder och arbetare bakom ett 
radikalt program.

Rusdrycksförbudet visade sig icke äga det starka fäste i opinionen, som den 
stora anslutningen inom kongress och stalslegislaturer vid besluten om för
fattningsbestämmelse givit vid handen; dessa beslut hade delvis betingats av 
den övergående stämning som följde med kriget och av Anti-Saloonligans 
effektiva påtryckningspolitik. Utomordentliga svårigheter mötte försöken att 
strängt tilläm pa Volsteadlagen och en allt starkare opinion krävde lagens upp
mjukande eller förbudets totala avskaffande. I en rad stater, särskilt i östern, 
där storstädernas arbetarbefolkning anslöt sig till oppositionen mot förbudet, 
blev striden mellan "torra” och ”våta” en av de dominerande faktorerna i 
politiken. Denna bröt helt igenom partilinjerna, men den verkade framför allt 
splittrande på det demokratiska partiet, ty inom detta partis södra fraktion 
härskade de puritanska, strängt förbudsvänliga bönderna, under det att m ajo
riteten av partiets anhängare i nordost voro förbudsfientliga arbetare.

Vid 1924 års nationalkonvent kommo konflikterna inom båda de stora 
partierna till uttryck. Två huvudkandidater framträdde vid den demokratiska 
nomineringen: Alfred Smith, som vunnit stor popularitet bland nordstats- 
demokraterna och två gånger valts till guvernör i New York, men som i egen
skap av förbudsmotståndare och katolik var förhatlig för sydstatsdemokraterna, 
och William McAdoo, som understöddes av Bryan och samlade rösterna 
från södern och västern. Då efter veckolånga förhandlingar den vid demokra
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tiska konvent stadgade tvåtredje- 
delsmajoriteten icke kunnat upp
nås för någon av de båda le
dande männen, nominerades den 
föga kände politikern John Davis 
från West Virginia. Det republi
kanska konventet nominerade ome
delbart Coolidge, som hade den 
konservativa majoritetens stöd, och 
avslog ett av La Follettes an
hängare framställt programförslag.
La Follette beslöt då att träda i 
spetsen för en ny progressistisk 
partibildning, i vilken många med
lemmar av farmarblocket, oavsett 
partifärg, ingingo.

1924 års progressistiska parti 
präglades av samma social reforma
toriska anda som 1892 års popu
listiska och 1912 års progressistiska 
partier, dess program var långt radikalare. Bland annat fordrades under
tryckande av — icke blott kontroll över — de privata monopolföretagen, sociali
sering av vattenkraft och järnvägar, tullrevision nedåt, arvsskatt och okad pro
gressiv inkomstskatt, avskaffande av domstolarnas lagprövningsrätt och folk
val av unionella domare. Vissa programpunkter avsågo särskilt bönderna; 
så krävdes upprättande av unionella bankinstitut för jordbrukskredit och 
unionell organisation av jordbruksprodukternas försäljning. Andra punkter 
appellerade till industriarbetarna, såsom fordringarna på anordnande av 
offentliga arbeten vid arbetslöshet, legalisering av kollektivavtalsformen och 
förbud mot barnarbete. Både det socialistiska partiet och Farmer Laborpartiel 
beslöto att samgå med progressisterna och den amerikanska arbetarfcdera- 
tionen, som aldrig tidigare tagit ställning vid ett presidentval, rekommenderade 
La Follettes kandidater. De progressistiska ledarna, såsom La Follette och vice
presidentkandidaten Wheeler (demokrat), utgingo icke formellt ur sina 
’ordinarie” partier.

Den stora massan av väljare stod emellertid fast vid det republikanska 
partiet, som tillskrev sig förtjänsten av det välstånd, som efterträtt den på 
kriget följande krisperioden. Coolidge erövrade, med 15,7 millioner röster, 
nästan alla stater utanför den trogna södern”, demokraternas röstsiffra nedgick 
till 8,4 millioner, och progressisterna uppnådde, trots att deras samlade röst
siffra var 4,S millioner, majoritet endast i La Follettes hemstad Wisconsin. 1924

HERBERT HOOVER.
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års progressistiska rörelse hade alltså icke vunnit på långt när samma an
slutning —- i förhållande till valmanskårens storlek — som 1912 års pro- 
gressism, delvis beroende på att La Follette icke ägde samma personliga 
popularitet som Roosevelt.

Valet hade ådagalagt den republikanska politikens popularitet, och Coolidges 
andra presidentur bar samma konservativa prägel som den första. Under det 
ovanliga välstånd, som rådde, fanns föga resonans för radikala reformsträvan
den. Farmarblocket i kongressen arbetade fortfarande för lagstiftningsåtgärder 
till jordbrukarnas förmån och lyckades år 1927 genomdriva en lag, enligt 
vilken ett unioneilt ämbetsverk årligen skulle uppköpa överskottet på spann
mål för att sedermera ombesörja dess försäljning; lagen motarbetades emel
lertid av finans- och industriintressena och föll på Coolidges veto. Presidentens 
förslag om anslutning till traktaten om fast mellanfolklig domstol väckte 
motstånd inom samma grupper, som tidigare bekämpat Nationernas förbund, 
och avslogs av senaten efter utdragna debatter. Agitationen mot förbudet blev 
allt starkare; vid 1926 års kongressval anordnades i en rad stater konsultativa 
folkomröstningar i förbudsfrågan och i flera av öststaterna, såsom New York 
och Illinois, uppnåddes väldiga majoriteter mot förbud. Inom kongressen var 
förbudsmajoriteten fortfarande stark, men förslag om förbudets avskaffande 
framställdes gång efter annan och vunno allt starkare stöd inom öststaternas 
delegationer.

Coolidges anspråkslösa liv, hans förnumstiga lakoniska uttalanden och den 
oerhörda reklam, som han varit föremål för under två valkampanjer, hade 
gjort honom utomordentligt populär, och många uppmanade honom att än



REAKTIONEN EFTER VÄRLDSKRIGET 395

DEM OKRATISKA NATIONALKONVENTET I HOUSTON 1928.

en gång kandidera; senaten uttalade sig dock för att tvåperiodstraditionen 
skulle upprätthållas, och Coolidge förklarade sig icke vilja komma i fråga. Re
publikanerna nominerade då handelsministern Hoover, som företrädde samma 
konservativa uppfattning som Coolidge, men i motsats till denne var en erkänd 
administrativ förmåga. Det under den republikanska regimen rådande väl
ståndet var hörnstenen i Hoovers valagitation; om reformer av större be
tydelse var icke tal. Demokraterna uppsatte denna gång, trots söderns mot
stånd, Smith, som segrat vid ytterligare två guvernörsval i New York. Smith 
gav i sina tal uttryck för en vag socialreformatorisk uppfattning, men den 
punkt i hans program, som väckte den största uppmärksamheten, var kravet 
på revision av förbudslagsstiftningen. La Follette hade år 1925 avlidit och 
något försök till progressistisk partibildning gjordes icke; flera organisationer, 
som 1924 rekommenderat La Follette, uppmanade nu till röstning på Smith. 
Valresultatet visar, att Smith i nordöstern vann långt större anslutning än 
föregående demokratiska kandidater efter Wilson; dock vann han ej majoritet 
mer än i Massachusetts och Rhode Island. I södern, där hans förbudsfientlighet 
och än mer hans katolska tro gjorde honom ytterst impopulär, blev hans 
röstsiffra genomgående relativt låg, och tre sydstater, Florida, North Carolina
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och Texas, gåvo republikansk majoritet, vilket ej inträffat sedan rekonstruktions
perioden. Hoover segrade med mer än 21 mot 15 millioner röster. Minoritets- 
partierna spelade vid detta val en än blygsammare roll än eljest: socialisterna 
fingo 270,000, kommunisterna mindre än 50,000, Farmer Laborpartiet 6,000 
röster.1

G R U N D D R A G E N  I D E N  F Ö R F A T T N I N G S -  

P O L I T I S K A  U T V E C K L I N G E N .

Den utveckling från laissez-faire till statsingripande, som ägt rum i Förenta 
staterna under det senaste halvseklet, har icke avsatt så betydande resultat som 
de i flertalet andra kulturstater uppnådda; man kan ännu med rätt ställa 
amerikansk individualism och frihet från statsreglering i kontrast till den 
kollektivistiska tendensen i de europeiska kulturstaterna. Men själva utveck
lingslinjen har i Förenta staterna varit skarpt markerad; skillnaden i förhållan
det mellan samhället och den enskilde, om man jämför den närvarande situa
tionen med perioden efter inbördeskriget, är utomordentlig. De författnings- 
politiska förändringar, som försiggått i samband med och väsentligen betingats 
av denna utveckling, äro betydande, även om de icke rubbat de grundläggande 
momenten i det amerikanska statsskicket.

Mest påtaglig är unionsmaktens utvidgning. Dels har unionen genom 
författningsändringar erhållit ökad kompetens; viktigast äro bestämmel
serna om inkomstskatt och rusdrycksförbud. Dels ha redan existerande 
befogenheter utnyttjats långt mera extensivt än tidigare, så framför allt 
rätten att reglera den mellanstatliga handeln och att lagstifta om bank
väsendet; ett vitlutgrenat system av statskontroll gentemot i princip pri
vata företag har härigenom byggts upp. Med det ökade statsingripandet har 
följt en tendens till koncentration av statsmakten eller åtminstone till starkare 
koordination av de exekutiva och legislativa organen. Presidenten har såsom 
i eminent grad nationens förtroendeman tillvunnit sig en ledande ställning. 
Under reformperioden 1901— 1918 framstodo Roosevelt och Wilson som folk
opinionens språkrör gentemot kongressen och på deras initiativ genomfördes 
de viktigaste reformerna. Under tiden efter världskriget, då reformarbetet 
varit mindre energiskt, har presidenternas inflytande icke varit så framträdande 
som under den närmast föregående tiden, men det har med säkerhet varit långt 
större än under 1800-talets sista decennier. Med den socialreformatoriska 
strömningens växande betydelse sammanhänger också statsskickets demokrati-

1 Då välståndet upphörde, försvagades det republikanska partiet, 1930 vunno demokra
terna majoritet i representanthuset och 1932 segrade deras kandidat Franklin Roosevelt 
över Hoover.
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KAPITOLILIM 1 W ASHINGTON. 
Folkmassan åhör Coolidges första tal som president.
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sering genom införande av direkta folkval av förbundssenatorer och rösträtt 
för kvinnor vid alla unionella val.

Delstaternas författningsutveckling uppvisar i huvudsak samma tendenser. 
Staternas kompetenssfärer ha i vissa avseenden minskats till unionens för
mån, men dessa förluster ha mer än ersatts genom den energiska använd
ningen av de behållna befogenheterna. Liksom i unionen har på områden, 
där förut avtalsfriheten var obegränsad och äganderätten obeskuren, statlig 
reglering eller kontroll genomförts. Exekutiven har, delvis genom författnings
bestämmelser, i huvudsak genom praxis, blivit den aktiva och p å d r i v a n d e  

kraften i statslivet; reformperioderna i flertalet stater äro förbundna med 
namnen på framstående guvernörer. Genom direkta primärval, fakultativt lag
referendum och folkinitiativ samt andra konstitutionella reformer har man 
sökt trygga folkets makt över statsstyrelsen.

Betydelsen av den judiciella prövningsrätten har framträtt allt starkare, da 
lagstiftningsverksamheten utsträckts till nya områden. Domstolarna ha kommit 
att framstå som konkurrensfrihetens och den privata äganderättens bålverk. 
De oklara författningsbestämmelserna ha givit möjlighet att bedöma lagarna 
utifrån domarnas eget rättsmedvetande. ”Vad domarna verkligen göra i dessa 
fall” , skriver Beard i The American Leviathan, är, om vi lämna alla spets
fundigheter å sido, att uttala, om de anse en viss kongress- eller statslag för
nuftig och lämplig eller ej — d. v. s. förnuftig enligt deras uppfattning om 
fakta och synpunkter i målet.” Frågan om en begränsning av domstolsvetot 
har aktualiserats, ehuruväl en uppmjukning av den judiciella konservatismen 
under senare år ägt rum.

Det överensstämmer med det amerikanska partiväsendets egenartade karak
tär, att intetdera av de stora partierna monopoliserat reformtendenserna. Med 
en grov generalisering kan det sägas, att vid 1896 års val republikanerna före
trädde den konservativa, demokraterna den radikala ståndpunkten, men denna 
motsättning blev av kort varaktighet. Är 1901 övergick ”reformens fackla" 
från Bryan till Roosevelt och den progressistiska eran började under re
publikansk egid. Med den republikanska klyvningen vid 1912 års val följde 
en seger för det demokratiska partiet, inom vilket de moderata reformvännerna 
voro i majoritet, och under Wilsons ledning förverkligades en rad av de ra
dikala omfattade krav. Inom statspolitiken ha partierna omväxlande varit 
bärare av reformsträvandena; ofta har striden mellan "höger" och "vänster 
utkämpats inom det i en stat härskande partiet. Sporadiskt uppträdande minori- 
tetspartier och utanför partierna stående politiska sammanslutningar eller 
yrkesorganisationer ha tjänstgjort som initiativtagare och pådrivare; de stora 
partierna ha endast upptagit krav, om vilkas starka resonans hos folket man 
varit förvissad. Partierna ha ej varit opinionsbildare utan instrument för 
politisk handling i skiftande opinioners tjänst. Ofta har en ny partigruppering,
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i konservativa och radikaler, förutsagts, men för närvarande synes de traditio
nella partiernas dominerande ställning vara orubbad. Det socialistiska partiet, 
som under tiden 1900— 1912 snabbt gick framåt, har efter kriget försvagats; 
arbetarmassorna äro icke socialistiska och söka inom de stora partierna göra 
sina socialreformatoriska fordringar gällande. Huvudsakligen har väl detta 
berott på att välståndet varit relativt allmänt; arbetslönerna ha varit höga och 
de tongivande arbetargruppernas livssyn har snarare varit medelklassens än 
proletariatets.

Oppositionen mot det bestående statsskicket synes i Förenta staterna vara 
svagare än i något annat land. Inom detta folk, ur nationalitets- och religions- 
synpunkt så heterogent, ha de politiska värdeföreställningarna standardiserats. 
Författningen, som en gång var en revolutionerande nydaning men nu är den 
äldsta i världen och kännetecknas av sina konservativa garantier, omgives i den 
parlamentariska diskussionen, i pressen och i undervisningen med gudomliga 
attribut. Social och politisk kritik saknas ej, pressen och litteraturen äro säker
ligen. mera inriktade på avslöjandet av samhälleliga missförhållanden än i 
flertalet moderna demokratier. Norris, Sinclair och Dreiser äro de mest kända 
av de många författare, som givit avskräckande, i vissa punkter verifierbara 
skildringar av amerikansk politik. Men denna kritik, liksom den i dagspressen 
framförda, gäller i regel systemets tillämpning, icke systemet självt; den riktar 
sig ej mot det demokratiska statsskicket. I detta statsskick ser man en av 
huvudorsakerna till att Amerika blivit världens främsta stormakt och dess 
befolkning i avseende å materiell kultur en mänsklighetens aristokrati. En 
principiell antidemokratism framträder endast bland kommunisterna och inom 
den lilla grupp av nietzscheanska intellektuella, som företrädes av Mencken; 
de förra fruktas och bekämpas med hård undertryckningspolitik, de senare, 
demokratiens hovnarrar, uppskattas för sin kvickhet och tolereras på grund 
av sin oskadlighet.
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T Y S K L A N D .

F Ö R F A T T N I N G  O C I I  S T A T S L I V  U N D E R  

K E J S A R D Ö  M E T.

Genom folkrättsliga överenskommelser mellan det av Preussen ledda Nord
tyska förbundet och de utanför förbundet stående sydtyska staterna bildades 
vid årsskiftet 1870— 1871 förbundsstaten Tyska riket. Denna omfattade tjugu
fem i princip likaberättigade stater, varav fyra konungariken (Preussen, 
Bayern, Sachsen och Württemberg); efter freden i Frankfurt (maj 1871) 
blev Elsass-Lothringen såsom ett under särskild förvaltning stående riksland 
införlivat med riket. Den 16 april 1871 utfärdades, sedan rikets första riks
dag godkänt ett av regeringarna utarbetat förslag, en författning.

De kompetensområden, som enligt författningen tillkommo riket, voro 
synnerligen vidsträckta; delstaternas självständighet var avsevärt mera be
gränsad än t. ex. i den nordamerikanska förbundsstaten. Utrikespolitiken var 
naturligtvis rikssak, så ock, med föga viktiga reservationer, militärväsendet 
och post- och telegrafväsendet; i fråga om järnvägarna ägde riket rätt till 
tariffreglering och vissa andra ingripanden. Riket hade behörighet i fråga 
om bl. a. tull och handelslagstiftning, allmänna bestämmelser rörande bank
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väsendet, byggande av vägar i försvarets ocli samfärdselns intresse, gemen
sam civil-, straff- och processlagstiftning samt lagstiftning angående press 
och föreningsväsen. Även rätt alt lagstifta i socialpolitiska ämnen ansågs i 
praktiken tillkomma riket. I omtvistade fall hade rikets beslut företräde 
framför delstatens; något judiciellt organ, som i likhet med de amerikanska 
förbundsdomstolarna avgjorde tvister mellan förbundet och staterna, fanns 
icke. Till bestridande av rikets utgifter kunde såväl direkta som indirekta 
skatter upptagas; i den mån förbundsinkomsterna icke voro tillräckliga, 
kunde s. k. matrikularbidrag upptagas från staterna i förhållande till deras 
folkmängd. Rikslagstiftningens tillämpning ankommer i regel på de statliga 
förvaltningsorganen.

Förbundsstatens centrala organ voro kejsaren, förbundsrådet och riksdagen.
I författningens art. 11 stadgades, att "förbundspresidiet tillkommer ko

nungen av Preussen, som bär namnet tysk kejsare’’. Kejsaren framträdde utåt 
såsom statschef, han kunde i rikets namn förklara krig och sluta fred samt 
ingå överenskommelser med främmande makter; för krigsförklaring krävdes 
likväl, om icke rikets område angripits, förbundsrådets samtycke, och vid 
överenskommelser inom området för rikslagstiftningen måste såväl rådet som 
riksdagen medverka. Kejsaren var vidare befälhavare över armé och flotta, 
han utnämnde riksämbetsmän, varvid likväl i vissa fall förbundsrådets med
verkan fordrades, och hade att utfärda rikslagarna och vaka över deras verk
ställighet. Förbundsrådet och riksdagen sammankallades av kejsaren, vilket 
enligt författningen årligen måste ske. I det hela var emellertid kejsarens 
kompetens långt mera begränsad än statschefens i en vanlig konstitutionell 
monarki. Han var ej delaktig i lagstiftningsmakten och hade endast en mycket 
begränsad förordningsrätt; för upplösning av riksdagen fordrades samstäm
migt beslut av kejsaren och förbundsrådet.

Förbundsrådet, ur statsrättslig synpunkt rikets främsta organ, bestod av 
ombud för delstaterna; ombuden utsågos av staternas regeringar och voro 
bundna av deras instruktioner. Staternas röststyrka i rådet var i viss mån av
passad efter deras storlek, men de mindre staterna voro genomgående över
representerade. Sålunda ägde, av sammanlagt 58 röster, Preussen, vars folk
mängd var nära två tredjedelar av rikets, 17, Bayern 6 och några stater 2— 4 
röster; flertalet stater, av vilka några voro ytterst obetydliga, ägde vardera 
en röst. Rådet hade en egendomlig ställning som på en gång exekutivt och 
legislativt organ; närmast kunna rådets befogenheter jämföras med en kon
stitutionell monarks. Dess medbestämmanderätt i fråga om vissa avgöranden 
— utrikespolitik, ämbetsutnämningar, riksdagsupplösning -—- är redan nämnd. 
Vidare hade rådet en vidsträckt förordningsrätt samt rätt att i vissa fall slita 
tvister mellan delstaterna och besluta ingripande mot stat, som icke uppfyllde 
sina plikter mot förbundet. I finans- och lagstiftningsfrågor hade rådet initia-

26. —• Vår egen tids historia. I.
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livrätt och —  jämte riksdagen —  beslutanderätt. Beslut inom rådet fattades 
i regel med enkel majoritet; författningsändringar, som i övrigt beslötos på 
samma sätt som vanliga lagar, kunde dock ej antagas mot 14 röster i rådet, 
och i vissa andra frågor hade Preussen vetorätt. Förbundsrådets medlemmar 
hade rätt att uppträda i riksdagen, men samtidigt medlemskap i de båda 
församlingarna var uteslutet.

Under det att förbundsrådet representerade de särskilda staternas rege
ringar, var riksdagen en representation för det tyska folket. Valordningen 
var genomfört demokratisk; de 397 ledamöterna i riksdagen valdes genom 
allmänna och direkta val med sluten omröstning, varvid alla män, som fyllt 
25 år, ägde rösträtt. Majoritetsval i enmansvalkretsar var rådande; om vid 
första valomgången ingen kandidat uppnådde absolut majoritet av de av
givna rösterna, skulle en andra valomgång föranstaltas, varvid endast de båda 
kandidater, som i första omgången uppnått de högsta röstetalen, kommo i 
fråga. Valperioden var urspungligen tre år (efter 1890 fem år). Riksdagen 
var delaktig i finans- och lagstiftningsmakten och ägde en allmän kontroll- 
räLt. Motioner kunde väckas under medverkan av femton ledamöter; inter- 
pellationer till förbundsrådet kunde framställas av trettio riksdagsmän.

I författningen och med denna sammanhängande lagar funnos inga bestäm
melser om en riksregering. Det stadgades emellertid, att en av kejsaren ut
nämnd rikskansler skulle vara ordförande i förbundsrådet med rätt alt i 
denna sin egenskap låta sig företrädas av annan rådsledamot. Rikskanslern 
hade ock att kontrasignera kejsarens beslut; han övertog härigenom, enligt 
författningens icke närmare utformade grundsats, ansvaret för desamma. 
Ehuru upprepade förslag härom framställdes, blev lagstiftning om riks
kanslerns ansvarighet icke beslutad; författningsbestämmelsen på denna punkt 
kunde därför icke effektueras. Rikskanslern förblev den ende riksministern 
i egentlig mening; någon riksministär inrättades icke. Emellertid bestämde 
en 1878 antagen lag, att rikskanslern i egenskap av minister kunde, då så 
var erforderligt, ersättas av ställföreträdare, vilka utnämndes av kejsaren. 
I anslutning härtill utnämndes dels en vicekansler, som mera generellt före
trädde rikskanslern, dels fingo cheferna för de högsta riksämbetsverken, 
ministerierna, befogenhet att tjänstgöra i kanslerns ställe i fråga om veder
börande förvaltningsområden. Underministrarna (statssekreterarna) för ut
rikes-, inrikes-, finans- och kolonialfrågor o. s. v. blevo också medlemmar 
av förbundsrådet och kunde såsom sådana uppträda i riksdagen. De voro 
helt underordnade rikskanslern; denne ensam intog samma ställning som 
ministären i sin helhet i andra konstitutionella stater.

Den egenartade tyska riksförfattningen är i första rummet en skapelse av 
Bismarck, sedan 1862 Preussens ministerpresident, 1871 det nya rikets första 
rikskansler. Spänningen mellan den federalistiska och den centralistiska ten-
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densen har tryckt sin prägel på författningsverket; balans har uppnåtts genom 
kombinationen av ett av regeringarna utsett förbundsråd och en folkvald riks
dag. Men i denna kombination ligger även ett annat ur författningspolitisk 
synpunkt viktigare motsatsförhållande inneslutet: förbundsrådet blev en de 
byråkratiska och aristokratiska intressenas representation, riksdagen blev det 
demokratiska inslaget i författningsskieket. Bakom brytningen partikularism- 
centralism låg den potentiella konflikten mellan de socialt härskande klas
serna och folkets massa.
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Delstaterna, vilkas regeringar utsågo förbundsrådet, voro nämligen icke 
demokratiskt organiserade; i Preussen, den största och ojämförligt mest in
flytelserika av staterna, dominerade de monarkiska, aristokratiska och pluto- 
kratiska elementen. Enligt den 1850 oktrojerade författningen hade monarken, 
vars befogenheter voro synnerligen vidsträckta, vid sin sida en representation 
(lantdag) på två kamrar, herrehuset och deputeradekammaren (Abgeordneten
haus); bådas sammansättning var odemokratisk. Herrehuset bestod av med
lemmar, som sutto med ärftlig rätt eller utnämndes av konungen; den adliga 
godsägarklassen var helt dominerande. Deputeradekammaren valdes med all
män rösträtt, men enligt ett egendomligt system, som gav de förmögnare ett 
övervägande inflytande. Vid valen, som voro indirekta, indelades nämligen 
de röstande i tre klasser: de högst beskattade, som betalade en tredjedel av 
skattebeloppet inom vederbörande valdistrikt, bildade en klass, de därnäst 
på skattelängden kommande, som representerade en tredjedel av skattebelop
pet, utgjorde en andra och återstående väljare en tredje klass; varje klass 
valde var för sig samma antal elektorer till valförsamlingarna; öppen omröst
ning tillämpades både vid elektors- och representantvalen. 1903 tillhörde 3,4 
procent av väljarna första klassen, 12 procent den andra och 84,6 procent 
den tredje. Valsättet verkade därhän, att konservativa och moderata reform
vänner vunno en behärskande ställning; i regel hade (jfr den följande fram
ställningen av partiväsendet) de konservativa och nationalliberalerna (stund
om de konservativa partierna ensamma) en stark majoritet; framstegspartiel 
bildade en svag opposition, socialdemokraterna togo först år 1903 del i valen 
och kunde endast erövra ett fåtal platser. På 1860-talet hade de liberala ström
ningarna inom borgarklassen lett till en konflikt mellan deputeradekammaren 
och regeringen; regeringen, som 1863—66 styrde med stöd av den i författ
ningen auktoriserade nödförordningsrätten, avgick med seger; parlamenta
riska tendenser avvisades. —  Även i övriga större stater hade monarken och 
de övre sociala klasserna en stark ställning, ehuruväl i regel den ena av 
representationens båda kamrar var mera demokratiskt organiserad än i Preus
sen. Parlamentarisk demokrati förelåg ingenstädes.

Den sociala hierarkien i delstaterna, och framför allt i Preussen, var över
huvud starkt utvecklad. Militären, den högre byråkratien och godsägaradeln 
bildade en tämligen klart avskild klass, som slog vakt kring de monarkiska 
och aristokratiska principerna; särskilt den preussiska officerskåren åtnjöt 
efter tre segerrika fälttåg en utomordentlig prestige. Demokrati och parla
mentarism betraktades inom de tongivande kretsarna med misstro eller förakt; 
de misslyckade revolutionsförsöken och författningsexperimenten 1848 hade 
bidragit att diskreditera dessa idéer.

Förbundsrådet blev under dessa förhållanden en tämligen homogen repre
sentation för de nationella, monarkiska och konservativa intressen, som genom
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inrättandet av en demokratisk riksrepresentation sågo sig hotade; fruktan för 
demokratien svetsade samman delstatsregeringarna. Preussens ledning var 
obestridd; det intog, såsom en skildrare av förbundsrådets arbete uttalat, en 
helt dominerande, en i nästan alla frågor bestämmande ställning’ . Ehuru 
rådet var ett organ för delstaterna kom det därför i praktiken icke att före
träda partikularismen. Preussens hegemoni framträdde också däri, att i regel 
rikskanslern tillika var preussisk ministerpresident och statssekreterarna i 
riket preussiska ministrar. Praktiskt taget kunde den preussiska och den tyska 
regeringsmakten identifieras.1

Rättsligt och politiskt var det av Preussen behärskade förbundsrådet den 
starkaste makten i riket, det var på en gång regering och överhus, och det 
hämtade styrka ur de fasta statsbildningar och den relativt enhetliga sociala 
klass, som det representerade. Den folkvalda riksdagen fick, ställd inför de 
odemokratiska delstatsregeringarna, en i viss mån osäker position. De hinder, 
som förelågo för dess maktutvidgning, voro utomordentliga; en parlamen- 
tarisering av rikets statsskick var knappast tänkbar utan en motsvarande 
utveckling i delstaterna, och på dessas politik kunde riksdagen endast i ringa

1 I det följande begagnas ordet regering stundom utan närmare bestäm ning; att stän
digt skilja mellan de statsrättsliga och politiska begreppen och mellan riket och Preussen  
leder till onödig omständlighet. Av sammanhanget torde framgå vad som åsyftas.
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grad öva inflytande; betecknande är, att kravet på parlamentarism i riket 
ständigt gick hand i hand med fordran på en demokratisering av valsättet i 
Preussen.

1871 års författning har sagts vara tillskuren för Bismarck. Säkert är, att 
han under sin tjuguåriga kanslerstid dominerade den tyska politiken. Kejsar 
Vilhelm I överlät i huvudsak regeringens skötsel åt kanslern; då någon gång 
meningsskiljaktighet förelåg, var ett hot om avskedsansökan nog att bryta 
kejsarens motstånd. I förhållandet mellan kanslern och riksdagen saknades 
visserligen icke friktion, men i huvudsak lyckades kanslern behålla ledningen. 
Sina mera tillfälliga syften lyckades han icke alltid uppnå, gång efter annan 
tvangs han att ändra kurs, men han vann det väsentliga: bevarandet av den 
av honom själv skapade regimen.

Vid rikets grundande förelåg inom delstaterna ett rikt utvecklat partiväsen; 
många av delstatspartierna, särskilt de preussiska, fullföljde sin verksamhet 
inom kejsardömet. Redan den första riksdagen var uppdelad i ett tiotal frak
tioner, av vilka den största räknade bortåt en tredjedel av representationens 
medlemmar. Partisplittringen blev under den följande tiden betydande; vid 
intet tillfälle ägde ett parti ens tillnärmelsevis absolut majoritet. Flertalet 
partier voro starkt organiserade och anknutna till nationella valorganisationer 
med relativt fasta och utformade program; i ingen annan stat framträdde under 
1800-talet så många rikspartier av modern typ. l)e ferment, som höllo par
tierna samman, voro av olika art; sociala och ekonomiska faktorer voro i 
vissa fall avgörande, i andra åter spelade religiösa och nationella synpunkter 
huvudrollen. Vid flera tillfällen inträffade, att ett parti splittrades och en 
dissentierande grupp övergick till ett annat parti, och mera efemära parti
bildningar uppstodo gång efter annan, men i stort sett bevarade partiväsendet 
under kejsartiden en överraskande konstans. Den överväldigande majoriteten 
av riksdagens medlemmar var hela tiden fördelad på sex partier; dessas man
datsiffror efter de olika valen samt deras röstsiffror vid vissa val angivas å 
vidstående tabeller.

Längst till höger stodo de konservativa grupper, som 1876 bildade det 
tysk-konservativa partiet. En strängt monarkiskt, protestantiskt klerikal och 
nationell åskådning utmärkte detta parti, som hade sina starkaste fästen i 
jordbruksdistrikten i östra Preussen och bland sina ledande män räknade en 
rad aristokratiska godsägare; valmännen voro till stor del bönder och 
lantarbetare, som dirigerades av de socialt överordnade. Partiet motsatte sig 
utvidgning av rikets makt på Preussens bekostnad och avvisade varje tanke 
på parlamentarism och demokrati. Inom det preussiska herrehuset hade de 
tysk-konservativa en dominerande, inom deputeradekammaren tidvis en mycket
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De viktigaste partierna i riksdagen 1871—1912.

1871 1874 1877 1878 1881 1884 1887 1890 1893 1898 19. 3 1907 1912

T ysk -(g a m m a l) kon 
servativa  . . . 54 21 40 59 50 78 80 73 72 56 51 60 45

F rikon servativa  
(ty sk a  riksp  rtiet) 38 33 38 5(5 27 28 41 20 28 23 20 23 14

N ationa llib era la 120 152 127 98 45 50 99 42 53 47 50 55 45

F ram stegsvän liga  
(fr is in n a d e)1 . . 45 49 35 2(5 105 (57 32 (5(5 37 42 31 41 42

C enter ........................ 91 93 93 98 99 98 10(5 96 102 101 103 90

S ocia ld em ok rater  . 1 9 12 9 12 2 4 11 35 44 56 81 43 110

De viktigaste partiernas röstsiffror vid vissa val (mandatsiffror inom parentes).

1884 1887 1898 1907 1912

T ysk -k on ser
va tiva  . . 861,000(78) 1,147,000(80) 859,000 (56) 1,060,000 (60) 1,150,000 (45)

F rik on serva
tiva  . . . 388,000(28) 736,000(41) 344,000 (23) 472,000 (23) 365,000 (14)

N a tio n a llib e 
ra la  . . . 997,000(50) 1,678,000(99) 971,000 (47) 1,637,000 (55) 1,671,000 (45)

F ram stegsvän 
liga . . . . 997,000(67) 973,000(32) 753,000 (42) 1,234,000 (41) 1,557,000 (42)

C enter . . . 1,282,000(99) 1,516,000(98) 1,455,000(102) 2.180,000(103) 2,013,000 (90)

S ocia ld em o
k rater . . . 550,000(24) 763,000(11) 2,107,000 (56) 3,259,000 (43) 4,239,000(110)

stark ställning; inom den tyska riksdagen uppnådde de sällan mera än 
50— 60 mandat, trots att de i regel blevo överrepresenterade i förhål
lande till röststyrkan. 1 princip var partiet allt utom oppositionellt, 
men i åtskilliga fall motsatte det sig regeringens politik såsom alltför 
liberal. Regeringspartiet framför andra var tyska rikspartiet, i regel kallat 
det frikonservativa partiet, som, i motsats till andra högergrupper, oför
behållsamt understött Bismareks arbete för rikets enande och under kejsar
tiden ständigt följde regeringen. Detta moderat konservativa parti leddes av 
godsägare, storindustriella och ämbetsmän —  det kallades stundom diplomat
partiet — , dess tämligen fåtaliga folkliga klientel var koncentrerat i västra 
Preussen (Rhenlandet) och Schlesien.

Ett säkert stöd ägde den rådande regimen även i det nationalliberala 
partiet, bildat i Preussen 1866. Namnet anger partiets dubbelställning; det

1 Liberale Vereinigung och framstegsvänliga 1881 samt Freisinnige Vereinigung och 
Freisinnige Volkspartei 1893— 1907 ha här sammanslagits. Deutsche Volkspartei har ej 
medräknats. Detsamma gäller nästa tabell.
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hade arbetat för och ville ytterligare stärka riksenheten och stödde helt regi
mens nationella polilik, men det företrädde också liberala och demokratiska 
traditioner; vid riksförfattningens utarbetande hade de nationalliberala 
ledarna påverkat Bismarck i demokratisk riktning. Med det föreliggande stats
skicket var partiet i huvudsak tillfreds, även om det i vissa punkter -— regle
ring av ministeransvarigheten, arvoden åt riksdagsmännen —  verkade för 
reformer; något principiellt krav på parlamentarisering framställdes ej, även 
om tendenser i denna riktning icke saknades. Partiets liberalism kom framför 
allt till uttryck i sympatier för frihandel, begränsning av det kyrkliga infly
tandet på skolväsendet och utvidgning av de medborgerliga friheterna. De 
nationalliberala vunno anslutning inom alla delar av riket, särskilt inom 
industri- och affärsvärlden och den bildade medelklassen samt bland de be
suttna bönderna. Inom partiet kunde i regel en mera konservativ och rege- 
ringstrogen och och en mera radikal och oppositionell riktning urskiljas. 
Under 1870-talet var partiet det ojämförligt största och dess förbindelser med 
regeringen mycket intima; det förblev även under den följande tiden, ehuru 
väsentligt försvagat, ett av de starkaste partierna i riksdagen.

Den borgerliga radikalismen företräddes av det 1861 grundade framstegs
partiet (sedan 1884 det frisinnade partiet), som under författningsstriderna 
i Preussen på 1860-talet opponerat mot Bismarcks politik och under större 
delen av kejsartiden förblev i oppositionsställning. Framstegspartiet förfäk
tade samma allmänt liberala åskådning som nationalliberalerna, men det 
visade icke samma böjelse att underordna sig regeringen; tvärtom intog det 
a priori en kritisk hållning till regeringsförslagen, varvid till en början sanno
likt den traditionella motsättningen till Bismarck stundom verkade bestäm
mande. Partiet krävde framför allt demokratisering av statsskick och för
valtning, bland annat revision av den preussiska valrätten och parlamenta
rism, eller åtminstone inrättandet av en inför parlamentet ansvarig regering, 
i riket; i försvarsfrågor motsatte sig partiet ofta regeringens krav. Till fram
stegspartiet hörde en stor del av den lägre medelklassen, icke-socialdemokra- 
tiska arbetare och småbönder.

En katolsk fraktion hade redan på 1860-talet uppträtt i den preussiska 
lantdagen som förespråkare för den katolska minoriteten; år 1870 framträdde 
centern som katolskt riksparti. Centern appellerade uteslutande till de katolska 
väljarna, och det dominerande motivet i dess politik var skyddandet av de 
speciellt katolska intressena, särskilt naturligtvis i frågor som rörde skol
väsendet och kyrkans förhållande till staten. I författningspolitiska frågor 
intog centern icke någon fast ståndpunkt; det motsatte sig emellertid utvidg
ningar av rikets makt och visade överhuvud partikularistiska tendenser. Under 
den nya regimens första år stod centern i den skarpaste opposition mot rege
ringen, men den fick sedermera karaktären av ett mellanparti, som än anslöt
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sig till den ena koalitionen, än till den andra, och skickligt utnyttjade läget 
för att främja sina särskilda syften. Inom centern voro skilda klasser repre
senterade, aristokrater likaväl som arbetare; det föll sig därför naturligt för 
partiet att i ekonomiska och sociala frågor växla mellan konservatism och 
liberalism, allteftersom de katolska intressena så fordrade. Under långa tider 
blev centern, vars väljarkår var stabilare än något annat partis, den utslags
givande faktorn i riksdagen. Vid partiets sida stod en fackföreningsorgani- 
sation, till vilken en stor del av de katolska arbetarna anslöto sig.

Lassalles agitatoriska verksamhet ledde i början av 1860-talet till grun
dandet av en socialistiskt orienterad arbetarrörelse. 1875 förenades de skilda 
socialistiska riktningarna vid en partidag i Gotha till ett socialistiskt, arbetar
parti (sedan 1890 socialdemokratiska arbetarpartiet), det första i världen. 
Marx' doktrin blev i huvudsak bestämmande för partiet (Erfurtprogrammet 
1891). Ehuru en politisk och social omvälvning framstod som slutmålet, upp
tog partiet efter hand på sitt program åtskilliga aktuella reformkrav, såsom 
socialpolitiska åtgärder och demokratisering av statsskicket i riket och länderna. 
Mot slutet av 1800-talet framträdde en revisionistisk riktning, som i den sociala 
revolutionen såg en avlägsen möjlighet och genom samarbete med borgerligt 
radikala grupper ville söka förverkliga vissa socialistiska krav inom den be
stående regimens ram; i vissa fall inleddes också dylikt samarbete av mera till
fällig natur. I stort sett förblev likväl socialdemokratien intill krigsutbrottet
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1914 ett oppositionellt och i princip revolutionärt parti — ehuruväl alla isole
rade terroristiska åtgärder fördömdes; partiet röstade emot regeringens budget
förslag, kritiserade systematiskt statsmyndigheterna, såg i parlamentet väsent
ligen en plattform för agitation och gav ständigt uttryck åt en internationa- 
listisk pacifistisk uppfattning. Den borgerliga regimens fruktan för social
demokratien kom till synes i undantagslagstiftningen 1878—90, som likväl 
endast tillfälligt kunde hämma rörelsens växt. Industriarbetarklassen slöt sig 
i allt större utsträckning till partiet, på 1870-talet uppnådde det 400,000— 
500,000, 1912 över 4,200,000 röster, d. v. s. mer än en tredjedel av den totala 
röstsiffran. Även partiets representation i riksdagen steg efter 1890 snabbt, 
dock icke, av orsaker som strax skola beröras, i förhållande till ökningen 
av partiets väljarkår. Partiets ledare under större delen av kejsartiden var 
Bebel; till de främsta teoretikerna hörde Bernstein och Kautsky, av vilka den 
förre representerade revisionismen. I många avseenden blev den välorgani
serade och starka tyska socialdemokratien ett mönster för motsvarande partier 
i andra länder.

Bland de mindre partierna märktes en rad nationella oppositionsgrupper, 
såsom polackerna —  i regel 15— 20 i riksdagen — som bekämpade rege
ringens germaniseringspolitik mot de polska minoriteterna i östra Preussen, 
och (efter 1874) de ungefär lika starkt representerade elsass-lothringarna, 
som fordrade utsträckt självstyrelse för rikslandet. Welferna opponerade mot 
Hannovers inkorporering i Preussen 1866 och verkade förgäves för den han- 
noveranska dynastiens återupprättande. Dessa partikularistiska partier sam
verkade ofta med centern. De antisemitiska och agrara partibildningar, som 
uppstodo omkring sekelskiftet, voro av mera efemär natur.

Såsom av tabellerna över mandat- och röstsiffror framgår, blevo partierna 
icke representerade i riksdagen i förhållande till sin röststyrka. Delta berodde 
dels på majoritetsvalsystemet, dels på valkretsindelningen. Före de första 
valen till riksdagen indelades riket i valkretsar, och denna indelning blev 
sedermera, trots ofta framförda förslag om ändring, beståndande. Redan från 
början var indelningen synnerligen godtycklig och ojämnheterna ökades sär
skilt på grund av att städernas befolkning växte långt snabbare än lands
bygdens. 1912 funnos i vissa lantvalkretsar 10,000— 12,000, i några stadsval- 
kretsar över 100,000 röstberättigade. Detta förhållande drabbade främst det 
socialistiska partiet, som hade sitt fäste i städerna. Även valsättet verkade till 
nackdel för detta parti; vid de omval, som företogos, då ingen kandidat 
uppnådde absolut majoritet — vilket i regel var fallet i omkring hälften av 
alla valkretsar —  bildades inom det borgerliga lägret koalitioner, under det 
att socialisterna i regel framgingo ensamma; först vid 1912 års val etablerades 
samverkan mellan socialister och frisinnade inom ett stort antal kretsar.
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Partisplittringen och den mode
rata, förhandlingsvilliga hållning, 
som flertalet partier intogo, gjorde 
det möjligt för regeringen att styra 
med växlande majoriteter. Kejsa
rens, Bismarcks och den ledande 
ämbetsmannaklassens primära och 
permanenta syften voro det rå
dande författningspolitiska syste
mets bibehållande utan större änd
ringar samt bevarandet och stär
kandet av rikets maktställning utåt.
För att genomföra de åtgärder, 
som ur dessa synpunkter ansågos 
behövliga, var man beredd att 
söka stöd hos olika partier och 
att göra eftergifter på mindre 
väsentliga punkter; man köpte 
partiernas medverkan genom att 
gå med på vissa av deras sär- 
krav och övergick, då en parlamentarisk kombination förbrukats, till att 
förbereda en ny, såsom underlag för regeringspolitiken lämplig gruppe
ring. Regeringen lyckades i det hela bevara initiativet och kom att fram
stå som den aktiva faktorn i statslivet och som företrädare för de 
grundläggande nationella intressena; partiernas uppträdande fick en prä
gel av passivitet och negativism, de avvaktade regeringsiniliativen för 
att uppställa villkor för sin medverkan, opponerade mot regeringen för 
att öka sitt handelsvärde. Kompromisserna, de tillfälliga koalitionerna, 
de ofta outtalade uppgörelserna blevo utmärkande för tysk politik. Ordet 
kohandel såsom beteckning för en 'gåvornas och gengåvornas’' politik är 
av tyskt ursprung; även om transaktioner av denna art förekommit i lika 
hög grad i andra parlament, har deras betydelse knappast på annat håll varit 
så påtaglig; de ha icke på samma sätt bildat den erkända grundvalen för det 
parlamentariska arbetet. Särskilt bör det beaktas, att vid uppgörelserna mel
lan regeringen och partierna och mellan partierna inbördes icke blott de åt
gärder, som riksorganen hade att besluta, tjänstgjorde som bytesobjekt. Kom
promisserna kunde även omfatta delstatspolitiken, och framför allt knötos 
rikspolitiska avgöranden samman med preussiska lagstiftnings- och förvalt
ningsfrågor; vid tillsättning av ämbetsmän i Preussen var t. ex. rikdags- 
partiernas påtryckning av betydelse. I förhandlingarna mellan riksdagspar
tierna inbördes spelade frågan om samverkan vid valen, framför allt i den

FERDINAND LASSALLE.
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andra omgången, en viktig roll; vid ett par tillfällen organiserades valkar
teller under regeringens auspicier.

Det labila jämviktsläge i förhållande mellan regering och parlament, som 
är utmärkande för konstitutionalismen, blev bestående under hela fredsperio
den 1871— 1914. Endast under årtiondet före världskriget framträdde vissa, 
för övrigt föga markerade tendenser till en parlamentarisering, och oppo
sitionen fick en styrka och en skärpa, som syntes äventyra regimens bestånd. 
Med världskriget når riket kulmen av inre enhet och yttre kraftutveckling; 
med nederlaget faller det monarkiska och byråkratiska väldet.

Man kan fråga sig, varför kravet på en parlamentarisk demokrati under 
kejsartiden vann så relativt ringa anslutning och icke framfördes med större 
intensitet. I intet annat jämförligt land har under så lång tid en på demo
kratisk bas grundad representation låtit sig nöja med en sekundär plats i 
statslivet; i få länder har oppositionen visat sådan moderation. Endast ett 
par erinringar om orsakerna till dessa förhållanden skola här göras. En 
grundläggande orsak har redan betonats, nämligen att de politiska och sociala 
förhållanden, som förelågo i delstaterna, gjorde den tyska riksdagens ställ
ning prekär; denna demokratiska församling utan traditioner stod på visst 
sätt isolerad hland de fast uppbyggda, aristokratiskt och konservativt präg
lade delstatshierarkierna. Den regering, inför vilken representationen ställdes, 
hade på ett årtionde revolutionerat europeisk politik och, ofta i öppen strid 
mot demokratiska och liberala partier, förverkligat drömmen om Tysklands 
enhet; dess auktoritet var större än någon regerings efter Napoleon, dess 
ledare betraktades som århundradets störste statsman. Men det hör oeksa 
framhållas, att den tyska regeringen, även om den var antidemokratisk och 
socialt stod de aristokratiska och konservativa kretsarna nära, medverkade 
eller tog initiativet till genomgripande reformer, och att byråkratien repre
senterade en mycket hög grad av administrativ kapacitet. Den medborgerliga 
friheten var, om än icke så vidsträckt som i västerns demokratier, likväl, 
bortsett från socialistlagsperioden, betydande, folkundervisningen var effektivt 
organiserad, Bismarcks socialpolitiska lagstiftning på 1880-talet gjorde epok 
i socialreformismens utveckling, den tyska arbetarklassen hörde, åtminstone 
till viss grad på grund av statliga åtgärder, till Europas socialt och kulturellt 
mest högtstående. Regering och byråkrati lyckades, med ett ord sagt, att 
någorlunda bevara den juste-milieu-position, den grad av kontakt med de 
sociala opinionerna, som var förutsättningen för regimens fredliga bestånd.
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D E N  P O L I T I S K A  U T V E C K L I N G E N  

U N D E R  B I S M A R C K S  R I K S 

K A N S L E R S  T I D.

Den inre historien under tiden närmast efter rikets grundande (1871— 
1878) får sin prägel av den konflikt, som utbröt mellan den katolska kyrkan 
och staten. Redan bildandet av centerpartiet, som i princip satte kyrkans 
intressen före statens och som samarbetade med welfer, polacker och bajerska 
opponenter mot riksenheten, hade väckt oro hos Bismarck, som talade om en 

mobilisering mot staten '. Då riksdagen sammanträdde på våren 1871 kommo 
motsättningarna omedelbart till uttryck. Centern yrkade på att tyska rege
ringen skulle göra sitt inflytande gällande för att återställa påvens världsliga 
makt; detta förslag, liksom ett förslag att i riksförfattningen upptaga bestäm
melser om religionsfrihet och om rätt till självförvaltning för de religiösa 
förbanden, bekämpades av regeringen och avslogs av riksdagen. Proklame
randet av påvens ofelbarhet hade lett till en splittring av de tyska katolikerna, 
i det att majoriteten böjde sig för den nya dogmen, under det att en liten 
grupp, gammalkatolikerna, ställde sig avvisande; majoriteten krävde för
gäves, att staten skulle inskrida mot gammalkatolska lärare vid universitet 
och skolor. Särskilt i Preussen aktualiserades frågan om kontroll över sko
lorna: det katolska skolväsendet förklarades av Bismarck bidraga till de 
polska folkgruppernas expansion i gränstrakterna. Av dessa och andra or
saker, ytterst på grund av den generella motsättningen mellan statliga och 
kyrkliga maktsträvanden, uppstod en strid, under vilken regeringen, stödd 
av de frikonservativa, nationalliberalerna och framstegspartiet, sökte genom 
långtgående lagstiftningsåtgärder slå ned den kyrkliga oppositionen och ställa 
prästerskapet i subordinationsförhållande till staten i stället för till påven; 
möjligen tänkte Bismarck sig bildandet av en av påvestolen oberoende tysk
katolsk kyrka. Denna strid, som enligt ett ord av framstegspartiets ledare 
Virchow brukar betecknas som kulturkampen, fördes dels i riket, dels i de 
särskilda staterna, framför allt Preussen.

I riket antogs redan i december 1871 en lag, som stadgade fängelsestraff 
för i predikstolen gjorda politiska uttalanden, vilka kunde anses farliga för 
den allmänna ordningen; denna lag utnyttjades sedermera i stor utsträckning 
mot katolska präster. Följande år beslutades den s. k. jesuitlagen, enligt 
vilken alla av jesuiterna upprättade anstalter skulle upplösas, och som möj
liggjorde utvisning av utländska och förvisning till viss ort av tyska jesuiter. 
Då påven vägrade godkänna den av riksregeringen föreslagna kandidaten till 
ambassadörsposten vid Vatikanen, avbrötos de diplomatiska förbindelserna
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med påvestolen. Är 1875, då kulturkampen nådde sin höjdpunkt, överfördes 
de administrativa uppgifter — kyrkobokföring — som tidigare tillkommit 
prästerna, till statliga ämbetsmän, och civiläktenskapet gjordes, i anslutning 
till en tidigare i Preussen antagen lag, obligatoriskt för hela riket.

Av än större vikt var emellertid den i Preussen liksom i vissa andra 
stater — beslutade speciallagstiftningen. Enligt gällande bestämmelser, delvis 
upptagna i 1850 års författning, var den katolska kyrkan i huvudsak obe
roende av staten, framför allt i avseende å prästerliga utnämningar; likväl 
hade kyrkan vissa privilegier, i det att prästerna hade rätt till uppsikt över 
statliga och privata skolor och staten lämnade bestämda bidrag till den 
kyrkliga budgeten. Denna ordning blev genom ett antal under åren 1872— 
1875 genomförda reformer i grund omlagd. En lag av år 1872 utvidgade 
statskontrollen över undervisningen och begränsade i hög grad prästerskapets 
befogenheter. De av kultusministern Falk 1873 genomdrivna s. k. maj lagarna 
gåvo staten direkt inflytande på prästerskapets utbildning och den kyrkliga 
organisationen: en statsexamen i humanistiska ämnen blev obligatorisk för 
prästkandidater, och förvaltningsmyndigheter fingo rätt att inlägga veto vid 
prästerliga utnämningar; den disciplinära makten över prästerskapet överfördes
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från påvestolen till en statsdomstol; prästseminarierna underställdes statlig 
kontroll. Då kyrkan vägrade att underkasta sig dessa bestämmelser tillgrepos 
nya genomgripande åtgärder, kulminerande i lagar av år 1875, som tills vidare 
inställde utbetalningen av statsbidrag till kyrkan och förbjödo alla kyrkliga 
ordnar med undantag av dem, som ägnade sig åt sjukvård. 900 kloster 
med nära 9,000 munkar och nunnor blevo härvid upplösta.

Läget blev alltmer tillspetsat. Påven förklarade många av de nya lagarna 
ogiltiga och förbjöd, prästerskapet att lyda dem; då prästerna följde hans 
order, svarade regeringen med avsättningar, rättegångar och påläggande av 
stränga straff. Under en tid stodo åtta av de tolv biskopsstiften och nära 1,200 
pastorat obesatta, flera biskopar och ett stort antal lägre präster undergingo 
fängelsestraff. Konflikterna i riksdagen mellan de skilda meningsriktningar- 
nas representanter, främst Bismarck och centerledaren Windthorst, blevo allt 
skarpare; då år 1874 en katolsk arbetare begick ett misslyckat attentat mot 
Bismarck, förklarade denne sig häri se en konsekvens av den katolska hetsen 
mot statsmyndigheterna. Katolikerna sågo i undertryckningspolitiken en reli
giös förföljelse och voro fast beslutna att icke böja sig. Centerpartiets röst
siffra fördubblades vid 1874 års val, och dess representation i riksdagen steg 
successivt från 63 platser år 1871 till nära 100 tio år senare. Det blev
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småningom uppenbart, att den Bismarckska politiken förfelat sina syften, och 
en frontförändring började förberedas.

Under kulturkampsperioden sammanföll regeringspolitiken tämligen nära 
med det nationalliberala partiets önskemål. Den liberala frihandelsdoktrinen, 
som redan tidigare slagit igenom i det nordtyska förbundet, blev genom i 
början av 1870-talet fattade beslut nästan fullständigt realiserad. Flera det 
nationalliberala partiet närstående ämbetsmän kallades till ansvariga poster. 
Vid flera tillfällen framträdde likväl motsättningen. Det 1874 framlagda liär- 
ordningsförslaget, som innefattade ökade rustningar, ville Bismarck genom
föra i form av en permanent lag för att på detta område bli oberoende av 
riksdagen; då nationalliberaler och de framstegsvänliga motsatte sig detta, 
enades man om en kompromiss, i det att förslaget antogs för en tid av sju 
år (septennatet); av regeringen föreslagna undantagslagar mot socialdemo
kraterna vunno ej liberalernas stöd. Mot de liberala kraven på inrättande av 
en ansvarig riksregering reste kanslern bestämt motstånd.

Kanslerns förhållande till de högergrupper, som år 1876 sammanslöto sig 
till det tysk-konservativa partiet, var under denna tid spänt. I de mera långt
gående kyrkolagarna, särskilt skollagarna, som jämväl berörde den lutherska 
kyrkans ställning, sågo de konservativa en fara för det kyrkliga och religiösa 
livet överhuvud och samverkade därför i flera fall med centern mot rege
ringen. Ett 1872 framlagt förslag till förvaltningsreform i Preussen, enligt 
vilket den lokala självstyrelsen i någon mån ökades och de godsägarna till
kommande rättigheterna i fråga om jurisdiktion avskaffades, avslogs av det 
konservativa herrehuset; dess motstånd bröts genom att monarken utnämnde 
ett stort antal nya medlemmar. Mellan Bismarck och vissa konservativa ledare 
uppstodo personliga konflikter; högerpressen anklagade till och med riks
kanslern för ohederliga förbindelser med storfinansen, inom vilken judiska 
liberaler intogo en framträdande plats. Den med konservativa grupper lierade 
ambassadören i Paris Arnim, som av Bismarck misstänktes för att eftersträva 
kanslersskapet, avsattes och dömdes till fängelse på grund av en mot kanslern 
riktad anonym skrift. De frikonservativa, som vid 1874 års val vunno stora 
framgångar på de gammalkonservativas bekostnad, stödde emellertid konse
kvent regeringen.

År 1877 beslöt Bismarck att genomdriva en finansreform, som skulle göra 
riket oberoende av de s. k. matrikularbidragen från staterna. Detta skulle i 
första rummet ske genom en stark ökning av de indirekta skatterna, bland 
annat i fråga om tobak och rusdrycker. Tillika skulle icke blott nya finans
tullar utan även skyddstullar på både jordbruks- och industriprodukter in
föras; delvis som följd av den svåra ekonomiska kris, som år 1873 utbrutit, 
hade en protektionistisk strömning framträtt. Såsom var att vänta, visade det 
sig vid 1877 års riksdag, då förslag om höjning av vissa indirekta skatter
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kommo före, att liberaler och framstegsvänliga icke voro villiga att helt 
följa regeringen i dess nya kurs, men att stöd däremot kunde påräknas från 
de konservativa och under vissa förhållanden även från centern. Förgäves 
sökte Bismarck vid sig fästa åtminstone den högra flygeln av det national- 
liberala partiet genom att erbjuda ledaren Bennigsen plats i regeringen; 
Bennigsen ställde som villkor, att flera nationalliberaler skulle erhålla 
ministerposter, och detta krav, som syntes sikta mot en parlamentarisering, 
ville Bismarck ej uppfylla.

Den partipolitiska situationen var ytterst oklar, då på sommaren 1878 en 
ny konfliktanledning tillkom. Vid 1877 års val hade det socialdemokratiska 
partiet uppnått nära en halv million röster och erövrat tolv mandat; tanken 
på en undantagslagstiftning mot detta parti, som för de konservativa framstod 
som ett hot mot statsordningen, fick härigenom ökad aktualitet. I maj 1878 
begick en av socialistiska idéer påverkad arbetare ett misslyckat attentat 
mot kejsar Vilhelm. Bismarck framlade då ett förslag om lagstiftning mot 
den socialistiska agitationen. Förslaget, som var allmänt och oklart avfattat, 
avslogs av riksdagen; endast de konservativa röstade för det. Några veckor 
senare skedde ett nytt attentat mot kejsaren, utfört av en sinnessvag person, 
som gav uttryck åt socialistisk uppfattning. Att i båda fallen attentatsmännen 
saknade varje förbindelse med den socialistiska partiorganisationen stod utom 
tvivel. Bismarck utnyttjade emellertid omedelbart den upphetsade stämningen

27. — Får egen tid s historia. I.
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till att upplösa riksdagen. Valen i juli 1878 resulterade i en bestämd konser
vativ seger; de båda konservativa fraktionerna ökade sin representation med 
nära fyrtio platser, de liberala förlorade 29, de framstegsvänliga 9, socia
listerna 3 mandat. Valkampanjen kännetecknades av den av regeringen ledda 
antisocialistiska propagandan och av de protektionistiska deklarationer, som 
gjordes från konservativt håll.

Den på hösten 1878 sammanträdande nya riksdagen mottog ett omarbetat 
förslag till socialistlag; nationalliberalerna och en del framstegsvänliga böjde 
sig nu för regeringen, och förslaget antogs mot centerns och socialdemokra
ternas röster. I lagen förbjöds varje förening, församling eller publikation, 
som syftade till ”omstörtning av den sociala ordningen” eller gav uttryck 
åt ’socialistiska tendenser av natur att medföra fara för den offentliga ord
ningen och i synnerhet för förhållandet mellan olika klasser av befolkningen” . 
Belägringstillstånd kunde förklaras i av socialistisk agitation hotade sam
hällen, varvid de administrativa myndigheterna fingo väsentligt ökade befo
genheter att ingripa. Lagen, som ursprungligen gällde endast för två och ett 
halvt år men sedermera prolongerades intill år 1890, utnyttjades med stor 
energi; alla socialistiska organisationer upplöstes, partiets tidningar förbjö
dos, agitatorerna fängslades eller utvisades från sina uppehållsorter; det har 
beräknats, att 1,400 tidningar undertrycktes och 1,500 personer dömdes till 
fängelse enligt lagen. Till en början syntes lagen effektiv, i det att de socia
listiska röstsiffrorna sjönko vid 1881 års val, men sedermera gick partiet 
ånyo framåt; partikongresser höllos i utlandet, publikationer spredos i hem
lighet bland arbetarna, socialistiska organisationer bildades i form av sång-, 
gymnastik- och yrkesföreningar. 1890, då lagen upphörde att gälla, uppnådde 
socialisterna en och en halv million röster. Den Bismarckska politiken mot 
socialism och center, de båda av internationella idéer behärskade riktningarna, 
misslyckades alltså helt; de partier, som han sökte slå ned, blevo rikets star
kaste och bäst organiserade politiska sammanslutningar.

Vid 1879 års riksdag fullbordades den förut förberedda omgrupperingen 
av partierna. Regeringen föreslog en tullreform, innefattande såväl industri
som jordbrukstullar, samt införande av tobaksmonopol och höjning av vissa 
indirekta skatter. I huvudsak —  dock icke i fråga om tobaksmonopolet -—- 
antogos dessa förslag av riksdagen under medverkan av de konservativa frak
tionerna, centern och en del liberaler. Beträffande användningen av de nya 
inkomsterna, som Bismarck i sin helhet velat reservera för riket, bestämdes 
på centerns förslag, att 130 millioner skulle gå till riket, återstoden åter för
delas på staterna; detta ledde i praktiken till att rikets budget förblev be
roende av de av riksdagen beslutade matrikularbidragen. Med dessa beslut 
avlöstes koalitionen frikonservativa—liberaler— framstegsvänliga av koalitio
nen konservativa-—frikonservativa— center. En konsekvens av den nya kon
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stellationen blev kultur
kampens likvidering. Är 
1880 och följande år be- 
slötos i riket och Preus
sen en rad fredslagar”, 
som inneburo modifika
tioner i eller upphävan
de av 1871—75 års lag
stiftning om kyrkan; la
garna om civiläktenskap 
och om förbud mot je
suitorden samt —  för 
Preussens del — om 
statskontroll över sko
lorna blevo likväl bi
behållna.

Den nya majoritets- 
konstellationen förblev 
i huvudsak beståndande 
under de följande åren, 
ehuruväl riksdagen vid 
flera tillfällen avvisade 
av regeringen väckta för
slag, så t. ex. om infö
rande av brännvinsmo- 
nopol och om rikets över
tagande av alla järn
vägar. Är 1881 förnya
des det militära septen- 
natet. I denna fråga, liksom i tullfrågorna, framträdde splittring inom det 
national liberala partiet, och en grupp secessionister utträdde för att år 1884 
förena sig med de framstegsvänliga till ett frisinnat parti, som under Richters 
ledning arbetade på en utveckling i parlamentarisk riktning och konsekvent 
opponerade mot rikskanslerns politik. Efter de radikalas utträde röstade den 
till ett femtiotal medlemmar minskade nationalliberala fraktionen i regel med 
regeringen och uppgav helt sitt motstånd mot den genom nya lagar alltmer 
accentuerade Protektionismen.

Jämte Protektionismen och undantagslagstiftningen mot socialdemokratien 
är den socialpolitiska reformverksamheten utmärkande för 1880-talets tyska 
politik. Under inflytande av en nationalekonomisk riktning, som i reaktion 
mot manchesterliberalismen urgerade statens plikt att inskrida till främjandet
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av den sociala välfärden, framlade Bismarck 1881 ett stort anlagt program, 
innefattande obligatorisk olycksfalls-, sjuk- och ålderdomsförsäkring. I moti
veringen betonades starkt förhoppningen, att genom socialpolitiska åtgärder 
arbetarna skulle kunna vinnas för den bestående samhällsordningen och från- 
ryekas det socialistiska inflytandet; reformerna skulle alltså tjäna ett konser
vativt syfte. Under åren 1883— 1889 blevo regeringsförslagen i huvudsak 
antagna; den sociala välfärdsorganisation, som sålunda upprättades, saknade 
vid denna tid varje motstycke, och blev ett mönster för reformpolitiken i 
andra länder. Tanken, att arbetarna härigenom skulle försonas med den be
stående ordningen, visade sig likväl förfelad, delvis kanske beroende på att 
detta syfte med så stor energi betonades av socialpolitikens tillskyndare. 
Arbetarna sågo i reformerna endast allmosor, avsedda att tjäna som surrogat 
för en genomförd social rättvisa, och samlade sig i allt större utsträckning 
kring det socialistiska partiet.

1 rikskanslerns förhållande till riksdagsmajoriteten inträdde, särskilt efter 
1884 års val, svåra störningar; centern samverkade stundom med de frisin
nade och andra oppositionsgrupper och tillfogade regeringen kännbara neder
lag. Då 1886 ett nytt härordningsförslag framlades, innefattande en bety
dande ökning av arméns fredsstyrka och avsett att, liksom motsvarande före
gående lagar, gälla för en tid av sju år, utbröt öppen konflikt. En majoritet, 
bestående av center, frisinnade och mindre oppositionsgrupper, enade sig om 
en begränsning av härordningens giltighetstid till tre år. Bismarck upplöste 
då riksdagen (jan. 1887) och nyval höllos under stark nationell pro
paganda, i vilken, under hänvisning till den boulangistiska rörelsen, Frank
rike framställdes såsom redo till revanscbkrig. Konservativa, frikonserva
tiva och nationalliberaler sammanslöto sig till en s. k. kartell; i alla 
valkretsar enade man sig om att rösta för den avgående rikdagsrepresentanten, 
om denne tillhörde något av kartellpartierna, och eljest för en representant 
för det av de tre partierna, som vid föregående val nått det högsta röstetalet. 
Resultatet blev en stor seger för kartellen; den erövrade 220 platser av 397, 
trots att den ej på långt när uppnådde majoritet inom valmanskåren. Den nya 
koalitionen antog härordningsförslaget samt förslag om ökning av tullarna 
och de indirekta skatterna. På initiativ av regeringen beslöts också att för
länga legislaturperioden —  efter nästa nyval —  till fem år; detta beslut 
ansågs av oppositionen vara ägnat att minska riksdagens inflytande.

På våren 1888 dog kejsar Vilhelm I och efterträddes av sin son Fredrik. 
På vänsterhåll hade man fäst stora förhoppningar vid detta tronskifte, ty 
den nye kejsaren var känd för sina liberala sympatier och ansågs, påverkad 
av sin- engelska gemål, vara benägen för en parlamentarisering eller åtmin
stone ett mera intimt samarbete med riksdagen. Kejsar Fredrik var emellertid
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INTERIÖR FRÅN TYSKA RIKSDAGEN 1890.
M iquel står vid nedre pulpeten, Caprivi på bortre trappan, Bebel sitter i förgrunden t. h., 
stödjande armen mot pulpeten, Richter står framför pulpeten t. v. med ryggen mot

åskådaren.

redan vid tronbestigningen svårt sjuk och dog efter något mer än tre månader. 
Hans son Vilhelm blev vid tjugunio års ålder kejsare.

Bismarcks kvarstående vid dessa regentskiften betraktades som en själv
klar sak, men i förhållandet mellan kanslern och Vilhelm II inträdde snart 
slitningar. Den vid Vilhelms tronbestigning sjuttiotreårige Bismarck hade blivit 
alltmer auktoritativ, han hade sedan många år icke rönt allvarligt motstånd 
från monarkens sida och var van att uppträda som den verklige ledaren av 
landets politik. Den unge kejsaren var energisk och ärelysten, djupt över
tygad om sitt kalls höghet och sin egen förmåga, och föga benägen att tjänst
göra blott som konstitutionell betäckning för kanslerns maktutövning. På 
våren 1890 inträffade, i följd av många sammanstötande orsaker, en av
görande brytning. I januari föreslog regeringen förlängning av den utlöpande 
socialistlagen i delvis skärpt form; då det visade sig omöjligt att i denna 
form genomdriva lagen, röstade de konservativa, som betecknade det av 
vederbörande utskott framlagda mildrade förslaget som värdelöst, för avslag 
och bragte härmed hela frågan på fall. Vid de kort därefter hållna valen 
led den efter långa förhandlingar rekonstruerade kartellen ett förintande 
nederlag, delvis på grund av att oppositionspartierna, i olikhet mot år 1887, 
samarbetade; kartellen behöll endast 135 mandat av 220, oppositionsgrup-
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perna besatte 207 platser. Centern blev ånyo tungan på vågen och bibehöll 
under halvtannat decennium sin utslagsgivande ställning. Redan före valen 
hade meningsskiljaktigheter mellan kejsaren och kanslern uppstått i avseende 
å den sociala frågan; trots Bismarcks avrådan hade kejsaren beslutat sig för 
att sammankalla en internationell socialpolitisk konferens för behandling av 
arbetarskyddsfrågor. Efter valen skärptes motsättningen. Bismarck ville genom 
långtgående förslag framkalla en konflikt med riksdagen och skrida till upp
lösning; planer på en statskupp för att begränsa riksdagens makt eller in
skränka rösträtten synas ej ha varit honom främmande. Kejsaren, som på 
grund av sitt initiativ till en socialpolitisk konferens hyllats i vänsterpressen, 
avvisade kanslerns planer. För att hindra enskilda överläggningar mellan 
kejsaren och fackministrarna åberopade Bismarck en kabinettsorder av 1352, 
enligt vilken ministerpresidenten hade rätt att närvara vid ministeriella före
dragningar; kejsaren krävde orderns upphävande. Dessa och andra tvister —• 
särskilt i utrikesfrågor —  ledde, efter hetsiga uppträden, till en framtvungen 
avskedsansökan från kanslerns sida (18 mars). Inom representationen och 
de ledande byråkrat- och hovkretsarna synes Bismarcks avgång ha känts som 
en lättnad; hans obestridliga överlägsenhet hade verkat tryckande, hans ret
lighet och brutala arrogans hade irriterat såväl anhängare som motståndare.

D E T  V I L H E L M I N S K A  S K E D E T .

Bismarcks avgång säges ofta ha medfört en ”ny kurs” i tysk politik. I av
seende å inrikespolitiken inträdde likväl icke några mera väsentliga och 
varaktiga förändringar, och det författningspolitiska läget förblev i huvudsak 
detsamma som förut. Åtminstone skenbart övergick ledningen emellertid till 
den unge kejsaren. Vilhelm II var dilettant i politik liksom på andra om
råden, hans begär att göra sig gällande, att handla eller åtminstone uppträda, 
gav hans verksamhet ett drag av exaltation och bombasm. Inför offentligheten 
syntes han personifiera det tyska begreppet ”Schneidigkeit” ; hans ton och 
gester voro utmanande, hans uttalanden formulerade med en överdriven 
skärpa, som verkade brutal; bakom kraftyttringarna trodde sig många skönja 
förvirring och inre osäkerhet. Hans strävan att vara eller verka liberal och 
modern, hans tal om framsteg, kultur, civilisation och andra begrepp på 
modet rönte allt mindre uppskattning; som det väsentliga framstod hans 
ständigt framförda romantiska föreställningar om konungadömet av Guds 
nåde och om hans egen särställning såsom folkets utvalda ledare; bakom 
” civilisationslitteratören” framträdde despoten. De många kejsartalen väckte 
oro inom landet, liksom ute i världen; de ökade, genom sina med en viss
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litterär förmåga formade utfall, spän
ningen mellan de regeringsvänliga 
klasserna och oppositionen. Inför mi
litären betonade kejsaren, att en sol
dat måste lyda, även om han vid ett 
uppror befalldes att skjuta på sina 
anhöriga, socialdemokraterna beteck
nades som samhällsfiender och foster- 
landslösa, ”undersåtarna” uppmana
des till lydnad och trohet. Av sin 
omgivning tålde kejsaren ogärna kri
tik eller opposition, tonen inom hov
kretsarna blev servil och beundrande, 
kejsarens divalater alltmera naturliga.
Då prins Henrik vid sin avresa till 
Kina 1897 höll ett offentligt tal till 
sin kejserlige broder, förklarade han:
”En enda sak försäkrar jag Eders 
Majestät: jag lockas icke av äran 
eller lagern, för mig är endast ett 
motiv bestämmande: att inför utlandet få förkunna och predika Eders 
Majestäts helgade persons evangelium.”

Bismarcks efterträdare blev general von Caprivi, förut chef för marin
departementet, en duglig militär utan politisk bildning eller erfarenhet, som
förklarade sig fatta utnämningen som en militär befallning och inför kejsaren
bibehöll den underordnade officerens hållning. Han avgick 1894 på grund 
av parlamentariska svårigheter och friktion inom ministerkretsen och följdes 
av furst Hohenlohe, en sjuttiofemår ig ämbetsman, vars politiska roll knap
past var mindre blygsam än Caprivis. Under denna tid (1890— 1900) grun
dades regeringspolitiken på ett svårutrett samspel av olika krafter; vid sidan 
av ministrarna framträdde en krets av hovmän och personliga vänner till 
kejsaren såsom inspiratörer. Utåt framstod kejsaren såsom den dominerande 
gestalten och ofta voro säkerligen hans personliga åsikter — om vilkas 
självständighetsgrad ett omdöme knappast är möjligt — avgörande i de 
viktigaste frågorna.

På det sociala området utgick regeringen till en början från den utjäm
nings- och samförståndsvilja, som legat bakom kejsarens initiativ till inter
nationell arbetarskyddskonferens. I anslutning till av den i mars hållna kon
ferensen gjorda rekommendationer framlades i maj 1890 två lagförslag, som 
sedermera av riksdagen antogos; enligt den ena upprättades speciella dom
stolar — delvis bestående av representanter för arbetsgivare och arbetare —

VILHELM II.
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för i arbetsförhållandet grundade rättstvister, enligt den andra stadgades 
bl. a. förbud för söndagsarbete och för arbete för skolpliktiga barn samt 
maximiarbetsdag (elva timmar) för kvinnor. Sedermera fick på grund av 
socialdemokratiens växande styrka och de under socialistisk ledning anord
nade strejkerna tanken på en undantagslagstiftning ånyo aktualitet. Under 
ackompanjemang av hetsiga kejsartal föreslogs på hösten 1894 ett tillägg 
till strafflagen, innefattande kriminalisering av till omstörtning av statsord
ningen syftande strävanden. Förslaget var emellertid så allmänt avfattat, att 
det, som en oskicklig minister medgav, även kunde användas mot radikala 
borgerliga riktningar; centern fordrade, att det skulle utsträckas att gälla 
även angrepp mot religion och kyrka. De meningsdivergenser, som yppade 
sig, ledde till förslagets förkastande. Några år senare framförde regeringen, 
under intrycket av en stor strejk och sannolikt på kejsarens personliga initia
tiv, ett förslag om straffbeläggande i vissa fall av uppmaningar till deltagande 
i strejk. Riksdagen avslog förslaget utan att ens ha hänvisat det till utskott; 
alla partier, utom de konservativa, motsatte sig åtgärder, som i realiteten 
kunnat verka som begränsningar av strejkrätten.

Handelspolitiskt innebar den nya kursen en modifikation av Bismarcks 
protektionistiska system. Generella tullnedsättningar åvägabragtes visserligen 
ej, men en rad handelsfördrag —  bl. a. 1891 med Österrike-Ungern och 
Italien, 1894, efter ett tullkrig, med Ryssland — avslötos, varigenom särskilt 
jordbrukstullarna gentemot vederbörande stater väsentligt begränsades. Han
delsfördragen antogos av riksdagen med stadigt sjunkande majoriteter. Hos 
de konservativa, med jordbruksintressena lierade grupperna väckte frihandels- 
tendensen starkt missnöje och i jordbrukarförbundet (Bund der Landwirte) 
skapades år 1893 en viktig samlingspunkt för protektionistisk propaganda. 
Från konservativt håll framförda förslag om statligt handelsmonopol å i utlan
det inköpt spannmål avslogos av riksdagen. Mol slutet av Hohenlohes kanslers- 
skap framtvang likväl den växande oppositionen inom höger och centerkretsar 
förberedelser till en revision av handelsfördragen i protektionistisk riktning.

I Preussen genomfördes år 1891 i samverkan med centern, som belönades 
med vissa kyrkovänliga åtgärder, en lag om den kommunala förvaltningen, som 
i viss mån utvidgade självstyrelsen, samt en av den nationalliberala ministern 
Miquel utformad finansreform, som innefattade progressiv inkomstskatt — 
två år senare kompletterad med en särskild förmögenhetsskatt. Mot dessa 
lagar opponerade sig den tysk-konservativa fraktionen. För att tillfredsställa 
såväl de konservativa som de katolska grupperna —  särskilt med tanke på 
den militärreform, som förbereddes -—- utarbetades därefter ett förslag till 
skollag, som år 1892 förelädes preussiska lantdagen; förslaget skärpte kravet 
på konfessionell undervisning och ökade i hög grad prästerskapets inflytande 
över skolorna. Alla partier utom center och tyskkonservativa sammanslöto sig
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mot detta förslag, som betecknades 
som reaktionärt, och inom universi
teten och pressen restes den starkaste 
opposition. Trots att förslagets an
tagande var säkrat, beslöt regering
en därför, på initiativ av kejsaren, 
att slå till reträtt; förslaget togs till
baka, och Caprivi lämnade sin post 
som preussisk ministerpresident.

Den svåraste konflikten mellan 
regeringen och riksdagen under 
detta decennium, liksom under det 
föregående, gällde försvarsfrågan.
Redan år 1890 hade regeringen 
begärt och erhållit anslag till en 
ökning av arméns fredsstyrka. 1893 
föreslogs septennatets ersättande 
med en ny härordning, som innebar 
fredsstyrkans ökning med 70,000 
man och en årlig merkostnad av 
sextio millioner, men som å andra sidan tillmötesgick oppositionens krav 
genom minskning av värnpliktstiden vid infanteriet från tre till två år; tiden 
för härordningens giltighet skulle vara fem år och sammanfalla med legisla- 
turperioden. M ajoriteterna inom centern och det frisinnade partiet begärde 
försvarsanslagens årliga framläggande för riksdagen och medverkade, då 
deras fordran ej beaktades, till förslagets fall (6 maj 1893, 210 röster 
mot 162). Det frisinnade partiet splittrades i två fraktioner, Freisinnige Ver
einigung, som ställde sig på regeringens sida, och Freisinnige Volkspartei; 
ledare av sistnämnda fraktion var Richter, som i försvarsfrågan av gammalt 
företrätt vänsterriktningen i det frisinnade lägret. Regeringen upplöste ome
delbart riksdagen. Liksom 1887 visade sig vädjandet till de nationella käns
lorna effektivt, i det att flera av de regeringsvänliga partierna, särskilt natio
nalliberaler, frikonservativa och antisemiter, gingo framåt, men säker m ajo
ritet för den nya härordningen uppnåddes ej. För att segra måste regeringen 
söka understöd hos den polska fraktionen, som eljest systematiskt opponerade, 
och en lindring av germaniseringspolitiken i östern utlovades. Med en m ajo
ritet av sexton röster, motsvarande den polska gruppens styrka, antogs det 
s. k. kvinkvennatet i ju li 1894. Nya kvinkvennat av i huvudsak samma inne
håll antogos sedermera av riksdagen 1899, 1905 och 1911.

Med 1800-talets sista år börjar den imperialistiska marinpolitiken. Kejsaren 
överlämnade 1897 marinministeriet till amiral von Tirpitz, som följande år

FURST CHLODWIG ZU HOHENLOHE
SCH ILLINGSFÜRST.
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genomdrev den första flottlagen mot de frisinnades och socialdemokraternas 
opposition. Lagen följdes snart av tillägg, vilka snabbt ökade marinens styrka. 
I regel röstade den borgerliga majoriteten, med undantag för det frisinnade 
partiet eller en del av detta, utan mera betydande prutningar för regeringens 
anslagskrav på detta område. Flottpropagandan fick redan år 1898 en sam
lingspunkt i Tyska flottföreningen, kejsaren deltog med iver i densamma, 
och inom kort bade den nya kursen i marinpolitiken vunnit utbredd popularitet.

Då Hohenlohe på grund av hög ålder tvangs att avgå år 1900, blev 
greve (sedermera furst) von Bülow hans efterträdare. Biilow, som ursprung
ligen var diplomat, hade blivit statssekreterare för utrikes ärenden år 1897 
och i denna egenskap vunnit kejsarens förtroende. Som rikskansler synes han 
ha varit mera självständig gentemot kejsaren än sina föregångare, utan att 
likväl företräda någon utformad politisk åskådning. Såsom habil taktiker 
och elegant talare, känd för sina bons mots och sina välfunna citat, vann 
han betydande framgångar i riksdagen; under vissa perioder etablerade han 
en så intim samverkan med ledande politiker, att man kunde tala om en viss 
parlamentariseringstendens.

Under större delen av Biilows kanslersperiod (intill 1907) förblev parti
grupperingen i riksdagen i huvudsak oförändrad; regeringen stödde sig på 
växlande majoriteter och var starkt beroende av centern, som i det stora 
flertalet frågor kunde uppträda som skiljedomare. Eftergifter för centerns 
krav voro det s. k. toleransbeslutet av år 1902, som gav principiella bestäm
melser om fri religionsutövning i riket, samt en lag av år 1904, som avskaf
fade rätten att utvisa jesuiter. En särskilt av center, frisinnade och social
demokrater önskad reform medförde författningslagen av år 1906, som stad
gade om årliga arvoden (3,000 m ark) för riksdagens ledamöter; ”skola nu 
de karlarna ha betalt också”, påstods vara kejsarens kommentar till beslutet. 
På regeringens initiativ tillkommo utbyggnader av den socialpolitiska lag
stiftningen — genom bl. a. lagar om barnarbete och, i Preussen, om gruv
arbete —  samt en rad åtgärder för germanisering av de polska landsdelarna. 
Framför allt arbetade regeringen emellertid på reformer inom tull- och 
finanspolitiken. Är 1902 genomfördes, efter ändlösa parlamentariska debatter, 
under vilka socialdemokraterna bedrevo systematisk obstruktion, en ny tu ll
tariff, som innebar höjningar fram för allt av spannmåls- och andra livs- 
m edelstullar; på grundval av densamma avslötos nya handelsavtal. Tullarna 
förbättrade endast i ringa grad rikets genom de senaste årens ökade utgifter 
starkt medtagna finanser, ty på förslag av centern hade beslutats, att större 
delen av de nya inkomsterna skulle avsättas för socialpolitiska ändamål. 
Regeringen framlade därför förslag till en finansreform, innefattande bl. a. 
höjning av vissa konsumtionsskatter, såsom på öl och tobak, samt införande
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av en arvsskatt. Riksdagen antog en
dast delvis regeringens förslag — den 
"lilla” finansreformen 1904— 1906 — 
och frågan om en mera genomgripande 
finansreglering för täckandet av budge
tens årliga deficit förblev därför aktuell.

Samarbetet mellan det självständiga 
och fast organiserade centerpartiet be
redde nu, liksom tidigare, regeringen 
många svårigheter; centern sökte göra 
sitt inflytande gällande ej blott i riks- 
lagstiftningen utan även inom den 
preussiska förvaltningen —  såsom vid 
tillsättning av ämbetsmän —- och rege
ringen såg sig tvungen till ständiga 
eftergifter. Efter 1903 års val blev 
vänsterriktningen inom centern alltmer 
dominerande; den ägde en stridbar 
representant i den unge deputeraden 
Erzberger, en av den katolska fack
föreningsrörelsens ledande män. Regeringen väntade på ett lämpligt tillfälle 
att skapa en av centern oberoende majoritetskoalition.

öppen brytning inträffade vid behandlingen av vissa kolonialpolitiska frågor 
år 1906. Centern samverkade gång efter annan med socialdemokraterna och 
andra oppositionsgrupper för att avslå regeringens förslag om anslag till 
koloniala ändamål, bl. a. till inrättande av ett statssekretariat för kolonierna. 
Under debatterna kritiserades skarpt regeringspolitiken, särskilt av Erzberger, 
som anklagades myndigheterna för oduglighet och onödig hårdhet vid ku
vandet av negerupproren i Sydvästafrika. Då slutligen riksdagen med tio 
rösters majoritet vägrade bevilja ett tilläggsanslag för ockupationstrupperna 
i Sydvästafrika, beslöts upplösning och nyval (dec. 1906). Före nyvalen sam- 
manslöto sig under rikskanslerns förmedling alla de grupper, som röstat för 
anslagen — de konservativa, nationalliberalerna, de frisinnade grupperna 
och vissa mindre fraktioner —  för att under ledning av en gemensamt vald 
kommitté samarbeta; det s. k. blockets paroll blev beviljande av de "natio
nella” kraven och kamp mot de ” internationella” partierna, främst social
demokratien. Rikskanslern uppträdde, vilket ej förut inträffat, i valkampanjen. 
Center och socialdemokrater samverkade i vissa fall, men ej regelmässigt. 
Valen blevo en betydande seger för blocket. De förut nämnda blockpartierna 
erövrade 179 platser — tillsammans med andra samverkande grupper 219 — 
under det att centern fick 103, socialdemokraterna endast 43 mandat (mot

BERNHARD VON BÜLOW.
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tidigare 81). Inom valmanskåren var likväl blocket i avgjord minoritet; be
tecknande är, att bakom de 43 socialdemokratiska mandaten stodo 3,259,000 
väljare, under det att de tysk-konservativa fingo 59 platser med 1,060,000 
väljare. Den nationella segern, som av kejsaren ocb rikskanslern proklame
rades i utmanande tal, berodde väsentligen på den valtekniska fördel, block
bildningen medförde.

1907 års blockpolitik var, såsom Biilovv påpekat, en andra moderniserad 
upplaga av den kartellpolitik, som förelegat vid 1887 års val. Det nya låg 
däri, att de frisinnade, som sedan kulturkampens dagar i regel stått i oppo
sition, nu slöto sig till regeringskoalilionen; i viss mån sammanhängde detta 
med, att den radikale Richter år 1906 avlidit. För regeringen framstod detta 
som en trium f; alla de stora borgerliga partierna utom katolikerna syntes 
samlade kring den imperialistiska politiken, ocb faran för en vänsterkoalition, 
som med energi kunnat träda in för parlamentarism och andra inre reformer, 
föreföll avvärjd. I själva verket kan också 1907 års val sägas ha inneburit 
en mera definitiv nyorientering i den borgerliga radikalismens politik, såtill
vida nämligen, som de frisinnade under de följande åren kunde påräknas för 
regeringens försvarsförslag. Den egentliga blockpolitiken blev emellertid av 
kort varaktighet; centern, som genom densamma eliminerats vid majoritets- 
bildningen, återtog snart sin utslagsgivande ställning.

Ur författningspolitisk synpunkt är blockpolitiken av intresse på grund av 
det nära samarbete, som etablerades mellan blockpartierna och regeringen. 
Biilow hade tagit initiativet till blockbildningen och vid valen arbetat i bloc
kets anda, efter valen höll han konferenser med blockpartiernas ledare om 
regeringens politik. Vid ett tillfälle (dec. 1907) botade lian att taga avsked, 
om han icke erhölle blockets understöd; aldrig tidigare hade regeringschefen 
på detta sätt markerat sitt beroende av riksdagsmajoriteten.

Under blockpartiernas medverkan genomfördes efter nyvalen åtskilliga för
slag av betydelse. Regeringens kolonialanslag beviljades, en mindre straff
rättslig reform beslöts på begäran av de frisinnade, och framför allt skapades 
genom en i april 1908 antagen lag enhetliga bestämmelser rörande förenings- 
och församlingsrätten i riket; en dvlik lag hade länge krävts av de frisin
nade, som dock endast med tvekan godkände de i lagen inryckta begräns
ningarna av församlingsfriheten för icke-tyskspråkiga personer. Med dessa 
och några andra mindre viktiga beslut var likväl blockpolitiken till ända. 
I de viktigaste frågorna voro divergenserna övervägande.

En reform av den preussiska valrätten begärdes sedan länge av frisinnade 
och socialdemokrater; endast de konservativa reste principiellt motstånd. Är 
1906 ledde frågan till socialistiska massdemonstrationer, och i en riksdags
motion krävdes ett tillägg till riksförfattningen om tvång för staterna att
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RIKSDAGSUPPLÖ SNING  DEC. 1906.
”Nu vilar riksdagen på botten av ett hav av hallonsaft, som rikskanslern hällt ut över den. 

M ollusker, kräftor och hala ålar bebo det stolta huset.”
Teckning av Th. Th. Heine i Simplicissim us.

införa allmän, lika och direkt valrätt; förslaget avslogs såsom fallande utom 
rikets kompetens. I flera av staterna, såsom Württemberg, Sachsen och Baden 
genomdrevos vid denna tid, under samverkan mellan borgerliga vänster
grupper och socialdemokrater, revisioner av valrätten i demokratisk rikt
ning. Är 1908 upptogs frågan i Preussen, och regeringen uttalade sig i princip 
för en moderat reform. Oenighet uppstod likväl inom hlocket, och slutligen 
föllo alla förslag på det preussiska herrehusets motstånd (jan. 1909). De
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djupa motsättningarna mellan blockpartierna, särskilt mellan de konservativa 
och de fris.innade, blevo härigenom understrukna.

På hösten 1908 utbröt en konstitutionell konflikt, som ställde frågan om 
förhållandet mellan riksdag, rikskansler och kejsare under diskussion. Kej
saren hade till en korrespondent för den engelska tidningen Daily Telegraph 
fällt starkt subjektiva uttalanden i flera utrikespolitiska frågor; Biilow hade 
beretts tillfälle att taga del av intervjun, men ej gjort det. Då intervjun publi
cerades, blev monarken, liksom rikskanslern, som ansågs vara konstitutionellt 
ansvarig, föremål för skarpa angrepp i riksdagen och pressen. I riksdagen 
yrkade socialdemokraterna under hänvisning till det skedda på ingripande 
mot kejsarens personliga politik och på en parlamentarisering av riksrege
ringen, centerns och den borgerliga vänsterns representanter talade för en 
reglering av rikskanslerns ansvarighet utan att klart stödja parlamentarise- 
ringskravet, endast högern avvisade varje förändring. På grund av oenighet 
mellan partierna nåddes intet positivt resultat, men krisen hade likväl viktiga 
följder. Kejsarens anseende försvagades —  det hade till och med varit tal om 
abdikation — och hans förhållande till Biilow, som i stort sett försvarat mo
narken, men krävt ett löfte om större försiktighet, försämrades; framför allt 
rubbades rikskanslerns ledande ställning gentemot blocket, och divergenserna 
blockpartierna emellan blevo än en gång belysta.

Blockpolitikens definitiva sammanbrott kom vid behandlingen av det för
slag till finansreform, som regeringen framlade på hösten 1908. Enligt för
slaget skulle de årliga inkomsterna ökas med 500 m illioner; dessa medel 
skulle till större delen erhållas genom höjningar av de indirekta skatterna 
(fram för allt på brännvin, öl och tobak), till en mindre del genom en med 
progressiv skala förenad höjning av arvsskatten (till högst tre procent). 
Mot sistnämnda förslag reste de konservativa fraktionerna, vilkas besuttna 
väljare främst träffades av skatten, bestämt motstånd. Till de konservativa 
sällade sig centern, som likaledes räknade många mot arvsskatten fientliga 
jordägare till sina anhängare, och som möjligen därjämte i en koalition 
med högern såg ett lämpligt tillfälle att bryta blockpolitiken. Under med
verkan av en mindre, högern närstående fraktion, ekonomiska föreningen, 
avslogo de förbundna, det ”svartblå" blocket, arvsskatteförslaget —  beslutet 
fattades den 24 juni 1909 med 194 röster mot 186 —  och beslöto i stället 
ökningar av en rad indirekta skatter samt av kaffe- och tetullarna. Några 
veckor senare, den 14 juli, avgick Biilow. Kort förut hade han i riksdagen 
förklarat, att hans kvarstannande icke vore beroende av partierna och att 
han skulle behålla sitt ämbete ’så länge enligt Hans Majestät kejsarens 
mening mitt medarbetarskap är nyttigt för riket”, men det lider intet tvivel 
om att riksdagens ställningstagande var den omedelbara anledningen till 
hans avgång. Biilow hade identifierat sig med blockpolitiken och måste draga
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konsekvenserna av dess misslyckan
de. För första gången hade ett be
slut av representationen direkt re
sulterat i ombyte på rikskanslers- 
posten.

Till Biilows efterträdare kallades 
von Bethmann-Hollweg, förut stats
sekreterare i inrikesministeriet, en 
kunnig och arbetsam ämbetsman 
utan utpräglade politiska åsikter och 
utan större förmåga att göra sig gäl
lande vare sig vid hovet eller i 
riksdagen. Begeringen återgick, efter 
blockpolitikens likvidering, till vad 
Bethmann-Hollweg kallat en politik 
över partierna eller en diagonalpoli- 
lik; man sökte stöd hos växlande 
majoriteter, varvid i regel centern

THEOBALD VON BETHM ANN-HOLLW EG. f ä l ld e , d et a v « ö r a n d e  o r d e l - D e l P o l i '
tiska intresset koncentrerades under

dessa sista år före världskriget, då Europas lugn stördes av ständiga kriser, 
till utrikes- och försvarsfrågorna; inom nationen blev spänningen allt star
kare mellan pacifisterna, som fordrade en mera systematisk avspännings- 
politik, och alltyskarna, som ansågo ett krig önskvärt eller i varje fall ound
vikligt och anklagade regeringen för undfallenhet mot ententemakterna.

Begeringens strävan att överbygga de politiska motsättningarna kom till 
uttryck i det i februari 1910 i preussiska lantdagen framlagda förslaget till 
valreform. Enligt detta skulle treklassvalrätten och den öppna omröstningen 
bibehållas, men inkomster över ett visst maximum skulle icke medräknas vid 
indelningen i klasser, och personer med särskild utbildning skulle föras till 
en högre klass än den av deras inkomst betingade. Frisinnade och socialdemo
krater ansågo förslaget otillräckligt, högern förklarade det vara alltför långt
gående. En av konservativa och katoliker i deputeradekammaren uppgjord 
kompromiss föll på herrehusets motstånd och intet positivt resultat uppnåddes. 
Under de följande åren upptogs gång efter annan rösträttsfrågan genom motio
ner i lantdagen; socialdemokraterna sökte öva påtryckning genom demonstra
tioner och strejker, men lantdagsmajoriteten intog en rent negativ ståndpunkt.

Större framgång hade regeringen med en rad 1910 och 1911 i riksdagen 
framförda förslag. I en ny riksförsäkringsordning kodifierades de bestående 
lagarna om socialförsäkring, varjämte en del nya försäkringsformer infördes. 
En lag antogs om Elsass-Lothringens förvaltningsförhållanden: enligt denna
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Skämtteckning i Sim plicissim us över motståndet mot Bethmann-Hollwegs valreformförslag.

skulle i rikslandet inrättas en representation på två kam rar; i den övre kam
maren var regeringens inflytande säkrat genom att kejsaren utsåg hälften 
av medlemmarna, den nedre kammaren valdes av folket med allmän rösträtt. 
Då kejsaren bibehöll makten över förvaltningen och delaktighet i lagstift
ningen var den genom lagen meddelade självstyrelsen starkt begränsad, och 
den elsass-lothringska oppositionen fortsatte; flertalet av rikslandets repre
sentanter röstade mot författningslagen.

28. — Vår egen tid s historia. I.
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Nyvalen i januari 1912 fingo sin prägel därav, att nationalliberalerna, som 
eljest brukade liera sig med högern, nu under Bassermanns ledning förbundo 
sig med de frisinnade, som 1910 förenats till ett ’Tramstegsvänligt folkparti” ; 
partierna överenskommo att i varje valkrets samla sig om en kandidat för det 
i kretsen starkaste partiet. Förbittringen över högerns samgående med centern 
och särskilt över högerfraktionernas uppträdande vid hlocksprängningen år 
1909 var en av de främsta anledningarna till denna kombination. Därjämte 
slöts för andra valomgången en kartell mellan de frisinnade och socialdemo
kraterna. De konservativa och centern stödde varandra i viss utsträckning. 
Valet blev en stor seger för socialdemokraterna, som ökade sin röstsiffra 
med nära en million och besatte 110 mandat; detta var första gången som 
partiet erhållit en mot dess röststyrka någorlunda svarande representation. 
Vardera av de båda högerfraktionerna, centern och nationalliberalerna för
lorade ett tiotal mandat eller mera; de frisinnade bevarade sin ställning. Den 
nya riksdagen var i det hela den radikalaste under kejsardömet.

I de viktigaste frågor, som behandlades under de följande åren före världs
kriget, var emellertid riksdagens förändrade sammansättning utan betydelse. 
1912 och 1913 framlade regeringen förslag om väldiga ökningar av försvars- 
anslagen utöver vad i 1911 års kvinkvennat och den senaste flottlagen be
stämts; 1913 begärdes på en gång en höjning av arméns fredsstyrka med 
120,000 man. I känslan av att krigsfaran var överhängande beviljade den 
borgerliga riksdagsmajoriteten utan inskränkningar dessa krav; endast social
demokrater, polacker och elsass-lothringare ställde sig avvisande. De nya ut
gifterna täcktes genom en engångsskatt på förmögenheter och högre inkomster, 
en ständig förmögenhetsskatt och en utvidgning av arvsskatten. De sistnämnda 
skattehöjningarna bekämpades av de konservativa, som röstat för försvars
lagen, men vunno understöd av socialdemokraterna, som ogillade de syften, 
för vilka skatterna voro avsedda.

Vid ett par tillfällen under denna period uppstodo ur författningshistorisk 
synpunkt märkliga konflikter mellan rikskanslern och riksdagsmajoriteten. 
På våren 1912 infördes i riksdagens arbetsordning mot de konservativas röster 
bestämmelser, enligt vilka till rikskanslern ställda interpellationer skulle 
kunna följas av debatt samt uttalanden rörande kanslerns politik. Om något 
dagordningsinstitut i parlamentarisk mening var icke tal; från regeringshåll 
betonades vid stadgandets antagande, att rikskanslerns ställning gentemot 
representationen härigenom ej ändrats. Den 30 januari kom det nya institutet 
för första gången till användning, i det att riksdagen med 213 röster mot 97 
(i huvudsak center och socialdemokrater mot konservativa och national
liberaler) förklarade, att den av regeringen förda expropriationspolitiken i 
de polska landsdelarna icke stode i överensstämmelse med riksdagens upp-
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Centerns ansträngningar vid valkampanjen i januari 1912. Teckning i Simplicissimus.

fattning. En svårare konflikt mellan regeringen och riksdagen uppstod i 
december samma år. I anledning av sammanstötningar mellan preussisk 
m ilitär och den inhemska befolkningen i den elsassiska staden Zabern väck
tes en rad interpellationer i riksdagen, i vilka regeringen anklagades för att 
ej med energi ha inskridit mot egenmäktiga åtgärder av vissa officerare. Efter 
långa debatter beslöt riksdagen den 3 december med överväldigande majo
ritet — regeringen stöddes endast av de konservativa — att uttala sitt ogil
lande av rikskanslerns uppträdande.
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Inom regeringskretsar synes man icke ha ifrågasatt, att den av riksdagen 
i dessa fall uttalade kritiken skulle nödvändiggöra rikskanslerns tillbaka- 
trädande. Vissa grupper inom riksdagen torde visserligen ha varit benägna 
att utnyttja det tillfälle, Zabernaffären erbjöd, till en parlamentariserings- 
aktion, men något krav på rikskanslerns avgång framställdes ej av de vid 
beslutet om misstroendevotum samverkande partierna. Den majoritet, som 
röstade mot regeringen, var av alltför heterogen karaktär för att samlas till 
ett energiskt försök att erövra regeringsmakten.

En omedelbar följd av krigsutbrottet 1914 blev en ”borgfred” mellan p ar
tierna. Kejsaren förklarade: ”Jag känner inga partier mer, endast tyskar.” Alla 
fraktioner beslöto att rösta för de begärda krigskrediterna. Bland socialdemo
kraterna krävde visserligen en minoritet ovillkorligt motstånd mot kriget, 
men denna böjde sig för fraktionsbeslutet, och dess ledare, Haase, motiverade 
själv partiets ställningstagande i den stora riksdagsdebatten den 4 augusti. 
De ledande socialdemokraterna försvarade sin hållning därmed, att kriget 
vore ett försvarskrig, i första hand riktat mot den ryska autokratien; 
man uttalade också förhoppningar om alt socialismens medverkan till en 
seger skulle framtvinga en demokratisering av statsskicket. Den tyska social
demokratiens inordnande i det borgerliga samhället inleddes.

Kriget medförde en ytterligare maktkoncentration hos exekutiven. Den 4 
augusti antogs utan opposition en lag, som gav förbundsrådet befogenhet att 
meddela legislativa beslut av ekonomisk karaktär; lagen utnyttjades så exten- 
sivt, att man icke utan skäl talat om en förbundsrådets diktatur. I realiteten 
fick arméledningen, som utövade stort inflytande på kejsaren och rikskans
lern, i många frågor av även icke m ilitär natur ett bestämmande inflytande 
på styrelsen. Under krigets första år trädde riksdagen helt i bakgrunden, dess 
sessioner voro få och relativt korta, regeringsförslagen godkändes enhälligt 
eller under ringa opposition, i debatterna manifesterades nationell enighet.

Då kriget blev långvarigt, kunde icke borgfreden upprätthållas. I fråga 
om krigsmålen framträdde skarpa motsättningar. Inom högern, som stöddes 
av många nationalliberaler och, så länge segern syntes sannolik, även av 
grupper inom andra partier, uttalade man sig för krigets fortsättande till 
fullständig seger och för betydande annexioner. Inom vänstern höjde sig 
röster för fredsunderhandlingar och en fred utan annexioner. Rikskanslern, 
som icke tog bestämd ståndpunkt, utsattes för utbredd kritik. På våren 1916 
sprängdes det socialdemokratiska partiet; de s. k. majoritetssocialisterna, till 
vilkas ledare hörde Ebert och Scheidemann, stodo i princip fast vid borg
freden, under det alt en mindre grupp, som sedermera antog namnet ”det 
oavhängiga socialdemokratiska partiet” , opponerade mot krigets fortsättande
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och röstade mot alla krigskrediter. En tredje riktning, ledd av Liebknecht, 
propagerade för revolution; den bildade sedermera, efter krigets slut, ett 
kommunistiskt parti.

Nära förbunden med meningsskiljaktigheterna rörande krigsmålen var den 
gamla, efter hand ånyo klart framträdande motsättningen i den författnings- 
politiska frågan. Kravet på en utveckling hänemot parlamentarisk demokrati 
fick ökad styrka, då en sådan nyorientering kom att framstå som en förutsätt
ning för genomförandet av ett aktuellt politiskt program. De grupper inom 
riksdagen, som intogo samma kritiska hållning till regeringens politik, kommo 
helt naturligt att samverka till uppnående av större makt över statsstyreisen. 
Å andra sidan mötte riksdagens fordringar mindre motstånd än eljest hos 
regeringen, ty det var otänkbart att fortsätta kriget utan stöd av represen
tation och folk. En viktig eftergift låg redan däri, att riksdagens budgetutskott, 
sedermera kallat huvudutskottet, på hösten 1916 tillerkändes befogenhet att 
sammanträda mellan riksdagssessionerna för att diskutera de utrikespolitiska 
frågorna. Under den följande tiden blev den parlamentariska tendensen allt
mera påtaglig; då nederlaget syntes oundvikligt, var statschefen, som under 
fredens och segerns dagar hävdat sin maktställning, beredd att helt under
ordna sig representationens vilja.

Under år 1917 inleddes en mera omfattande och bestämd rikdagsoffensiv 
mot regeringen. Initiativtagare var det socialdemokratiska partiet; konkur
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rensen från de oavhängigas sida och 
framför allt revolutionens seger i 
Ryssland hade skärpt de radikala ten
denserna inom partiet. Vid riksdags- 
sessionen i mars fordrade fraktionens 
talesmän parlamentarisering av riks
regeringen, en omläggning av val
kretsindelningen i riket och omedel
bart införande av den i riket gällande 
valrätten i de särskilda delstaterna, 
enkannerligen Preussen. Dessa ford
ringar understöddes av borgerliga 
grupper i långt större utsträckning 
än tidigare; icke blott inom centern 
och framstegspartiet, utan även bland 
de nationalliberala, betonades behovet 
av ett närmare samarbete mellan re
gering och riksdag och en demokra
tisering av det preussiska statsskicket; 
mot ett uttryckligt stadfästande av 

parlamentariseringsprincipen reste man likväl motstånd. Särskilt uttalade 
sig en av det nationalliberala partiets yngre, mera vänsterorienterade med
lemmar, Gustav Stresemann, för författningspolitiska reformer. Riksdagen 
beslöt mot de tysk-konservativas röster att tillsätta ett författningsutskott, 
som särskilt skulle behandla frågor "om folkrepresentationens samman
sättning och dess förhållande till regeringen". Några dagar senare utfärdade 
kejsaren ett ”påskbudskap”, vari införande av direkta och hemliga val i 
Preussen utlovades; om lika rösträtt var likväl ej tal, och det förutsattes, att 
den tilltänkta reformen skulle träda i kraft först efter krigets slut.

Vid nästa riksdagssession, i ju li 1917, upptogs främst frågan om krigs- 
målen; Förenta staterna hade då inträtt i kriget. Centermannen Erzberger 
föreslog i anslutning till tidigare från socialdemokratiskt håll gjorda ut
talanden, alt riksdagen skulle uttala sig för en samförståndsfred utan annexio- 
ner; den omedelbara anledningen till detta förslag synes ha varit det oin
skränkta u-båtskrigets misslyckande. Förslaget resulterade i den s. k. freds- 
resolutionen av den 19 juli, antagen med 212 röster mot 126; bakom resolu
tionen stodo centern, framstegspartierna och socialdemokraterna, men även 
på nationalliberalt håll hade man uttryckt principiella sympatier. Redan 
några dagar tidigare, den 14 juli, hade Bethmann-Hollweg avgått; såväl miss
nöjet inom representationen som en konflikt med arméledningen bidrog här
till. Den 11 juli hade kejsaren kompletterat påskbudskapet med ett löfte om

PH ILIPP SCHEIDEMAISN.
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ett snabbt genomförande av den 
preussiska författningsreformen och 
dess utbyggande med allmän röst
rätt.

Utan att träda i förbindelse med 
riksdagens förtroendemän utnämnde 
kejsaren en utanför politiken stå
ende ämbetsman, Michaelis, till 
Bethmann-Hollwegs efterträdare. Den 
nye rikskanslern förklarade sig ac
ceptera fredsresolutionen och tog 
initiativet till bildandet av ett sär
skilt riksdagsutskott, sjumannaut- 
skottet, som skulle medverka vid 
vissa utrikespolitiska förhandlingar.
Några framstående partimän, såsom 
centerledaren Spahn, erhöllo ministe- 
riella poster. Om någon parlamen- 
tarisering var likväl ej fråga; Mi
chaelis betonade uttryckligen, att 
han såsom kejsarens förtroendeman ämnade bevara ledningen. Det visade 
sig snart, att rikskanslern icke sökte effektuera fredsresolutionen, och hans 
förhållande till riksdagen blev spänt. Det ogillande, som riksdagen ut
talade under i början av oktober hållna debatter, framkallade direkt 
Michaelis’ avgång. Riksdagens majoritet —  nationalliberaler, center, fram- 
stegsvänliga och socialdemokrater — antogo vissa gemensamma program
punkter, bl. a. om samförståndsfred och om rösträttsreform i Preussen, och 
begärde hos kejsaren, att riksdagspartierna skulle höras vid valet av rikskans
ler. Kejsaren gav nu vika såtillvida, som han före utnämningen av ny kansler 
satte sig i förbindelse med partiledarna. Han föreslog den bayerska minister
presidenten von Hertling, som tidigare hört till centerns ledare i riksdagen, 
och då denne förklarade sig godtaga de av riksdagsmajoriteten uppställda 
programpunkterna, restes intet motstånd mot hans kandidatur; den 2 novem
ber skedde rikskanslersskiftet. Även vid utnämningen av andra ministrar med
verkade riksdagspartierna; på deras begäran utnämndes nationalliberalen 
Friedberg och medlemmen av framstegspartiet Payer till ministrar. Den tyska 
konstitutionalismen syntes på väg att förvandlas till parlamentarism. Hertling 
själv var likväl icke anhängare av parlamentarismen, och i sitt handlande 
påverkades han mera av kejsaren och arméledningen än av riksdagsmajori
teten; gång efter annan skedde ombyten på ministerposter på grund av armé
ledningens av kejsaren och kanslern godtagna fordran.

M ATTHIAS ERZBERGER.
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I november 1917 framlade regeringen del på våren ullovade förslaget till 
preussisk författningsreform; bestämmelserna om herrehusets sammansättning 
skulle revideras i demokratisk riktning och deputeradekammaren skulle väljas 
med allmän och lika rösträtt. Majoriteten av den preussiska kammaren, be
stående av konservativa och en del nationalliberaler, motsatte sig det sist
nämnda förslaget och ville endast gå med på mindre betydande modifikationer 
i valbestämmelserna. Regeringen underlät att göra energiska ansträngningar 
för förslagets genomdrivande; deputeradekammaren upplöstes ej, såsom på 
radikalt håll föreslogs. Inom det socialdemokratiska lägret anklagades rege
ringen för att icke lojalt ha uppfyllt de givna löftena, och i början av 1918 
organiserades stora strejker i Berlin för att ge eftertryck åt de uppställda 
fordringarna.

Under våren och sommaren 1918, då avgörandet väntades på västfronten, 
undanskötos emellertid de inre tvisterna. Då med Österrikes och Bulgariens 
kapitulation i september ett nederlag blev oundvikligt, aktualiserades ånyo 
regeringsfrågan. Hertling avgick den 30 september; kejsaren utfärdade ett 
budskap, som innebar underkastelse under parlamentariseringskravet. Den 
för sina liberala sympatier kände prins Max av Baden föreslogs till riks
kansler och godtogs av riksdagspartierna; i hans regering inträdde av frak
tionerna utsedda representanter, såsom Erzberger och Scheideinann. I slutet 
av oktober antogos en rad författningsändrande lagar, som stadfäste demokra
tiseringen; bl. a. stadgades, att rikskanslern måste äga riksdagens förtroende. 
Dessa i sista ögonblicket gjorda eftergifter kunde likväl ej rädda kejsardömet. 
Revolutionära rörelser ulbröto i olika delar av riket, arbetar- och soldatråd 
valdes efter ryskt mönster i städerna och inom armén, och det socialdemo
kratiska partiet krävde den 7 november kejsarens omedelbara abdikation. 
Innan kejsaren, som befann sig i högkvarteret, fattat beslut, avgick prins 
Max, Ebert övertog rikskanslerposten och republiken utropades (9 nov. 1. 
Kejsaren flydde till Holland, monarkerna i delstaterna abdikerade eller av
sattes, och provisoriska republikanska regeringar bildades.

R E P U B L I K E N S  K O N S O L I D E R I N G .

Efter den monarkiska regimens fall övergick makten till socialdemokra
terna, som i Berlin och andra storstäder voro det dominerande partiet. I Berlin 
bildades ett "folkombudens råd”, i vilket tre majoritetssocialister, bland 
dem Ebert och Scheidemann, och tre oavhängiga, bland dem Haase, inträdde. 
Vid sidan av detta råd, som övertog den verkställande makten, stodo ett antal 
borgerliga och socialistiska ministrar, av vilka flera hört till prins Max'
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ARBETARE TALAR TILL M ASSORNA FRAM FÖR SLOTTET I BERLIN  
efter republikens utropande den 9 november 1918.

regering, kvar som departementschefer; så var nationalliberalen von Krause 
justitieminister, den radikale professor Preuss inrikesminister, och Erzberger 
minister för frågor rörande vapenstilleståndet. Den nya regeringens aukto
ritet erkändes i allmänhet utan motstånd; ett undantag utgjorde Bayern, där 
en av Eisner ledd radikalt socialistisk regering förde en samtidigt partikula- 
ristisk och socialt revolutionär politik.

Vid revolutionen var riksdagen åtskild; den sammankallades ej utan upp
hörde utan vidare att fungera. Som en slags självkonstituerad representation, 
med kontrollerande befogenheter mot regeringen, tjänstgjorde till en början 
det i Berlin valda arbetar- och soldatrådet; detta ersattes i december av 
ett riksutskolt för arbetar- och soldatråden. Sedermera samlades i Berlin en 
arbetar- och soldatrådskongress med valda representanter för hela riket (16 
dec.). Samtliga dessa församlingar bestodo av socialister; särskilt inom det 
lokala Berlinrådet voro de radikala riktningarna, oavhängiga och kommu
nister — eller, som de efter en av Liebknecht använd pseudonym i regel 
kallades, spartakister -—- starkt representerade. De mera moderata socialisterna, 
däribland även flertalet oavhängiga, önskade så snart som möjligt samman
kalla en på demokratisk grund vald konstituerande nationalförsamling; det 
ansågs omöjligt att genomföra socialiseringsprincipen utan folkmajoritetens 
stöd. Kommunisterna, med vilka en del oavhängiga till en viss grad sympa
tiserade, fordrade däremot, att arbetar- och soldatrådskongressen skulle reg-
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SOCIALDEM OKRATER PÅ AG ITATIONSFÄRD.
De tre pilarna iiro det socialdemokratiska partiets emblem.

lera statsskicket; under en proletariatets diktatur skulle omedelbar socialise
ring ske. Striden mellan den demokratiska och den revolutionära riktningen 
slutade här, i motsats till vad ett år tidigare varit fallet i Ryssland, med 
den förras seger. Den 19 december beslöt rådskongressen med 400 röster 
mot 50, att val till en konstituerande församling skulle äga rum den 19 
januari 1919. Några dagar efter detta beslut utträdde de oavhängiga ur rege
ringen. Spartakisterna gjorde i december 1918 och januari 1919 en rad 
revoltförsök, som nedslogos under ledning av den socialistiska riksvärns- 
ministern Noske. Efter ett upprorsförsök i Berlin, som ledde till blodiga 
gatustrider under mer än en veckas tid, blevo de båda spartakistledarna 
Liebknecht och Rosa Luxemburg dödade.

I det hela genomfördes emellertid den tyska revolutionen, som med valen 
till nationalförsamlingen kan anses avslutad, utan större blodsutgjutelse. 
Den gamla regimen hade fallit utan strid; mot den nya reste byråkratien, 
militären och de konservativa samhällsgrupperna överhuvud intet systematiskt 
öppet motstånd. Inom förvaltningen förblev, med vissa undantag, allt vid 
det gamla; de sociala och ekonomiska förhållandena rubbades icke. Revolu
tionen inskränkte sig till ett ombyte av författning. Striden om samhällets 
gestaltning ställdes på framtiden.
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GATUSCEN UNDER SPARTAKUSVECKAN I BERLIN JANUARI 1919. 
Spartakister tillfångatagas framför tidningen ”Vorwärts” hus.

Under månaderna efter revolutionen antogo partierna nya namn och nya 
program ; i vissa fall ägde mera genomgripande ombildningar rum. De båda 
konservativa fraktionerna uppgingo i det tysknationella folkpartiet, som 
stod på monarkistisk ståndpunkt men förklarade sig acceptera parlam enta
rismen; inom partiet voro till en början de moderata elementen rådande, 
men efter band kom partiet, lett av män såsom Westarp och Hergt, att 
intaga en främst av nationella hänsyn betingad extremt oppositionell håll
ning. Av flertalet nationalliberaler bildades under Stresemanns ledning tyska 
folkpartiet; det tog icke ställning till frågan om statsformen -—- flertalet av 
dess ledande män voro monarkister — men kom i praktiken att ansluta sig 
till republiken. De båda nämnda partierna kunna betecknas som höger
partier, de voro motståndare till alla långtgående sociala och ekonomiska 
reformer och voro starkt influerade av de burgna jordbrukarnas, respektive 
storindustriens intressen. De framstegsvänliga jämte en del nationalliberaler 
sammanslöto sig till det tyska demokratiska partiet, som förbehållslöst stod 
på den parlamentariska republikens grund och var berett till betydande 
inre reformer, ehuru bestämd motståndare till socialiseringsprincipen. Center
partiet förblev beståndande; de vänsterorienterade grupperna inom partiet 
fingo, särskilt under året närmast efter revolutionen, övervägande inflytande.
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i t  L E B  E fl D E H DEM T O T  E D . E R i n n E R U D G  R n  D t n  I S . J  fl n U R R 191'

M INNESBLAD ÖVER KARL LIEBKNECHT. 
Träsnitt av Käthe Kollwitz.

Partiet förblev, med sin socialt heterogena sammansättning, sin möjlighet 
att söka anslutning både till höger och vänster, och sin stabila, väldiscipli- 
nerade väljarkår, tungan på vågen i tysk politik. Den socialistiska åskåd
ningens anhängare gingo liksom under kriget på tre skilda linjer. Majoritets- 
socialisterna godtogo helt den revisionistiska principen och voro redo att 
under bibehållande av socialiseringskravet samverka med borgerliga grupper 
till den parlamentariska republikens stadfästande och försvar. De oavhängiga 
betonade starkare socialiseringskravets aktualitet och ville ej samgå med de 
borgerliga. Det vid årsskiftet 1918— 1919 organiserade kommunistiska partiet 
inträdde i den tredje internationalen och arbetade för en revolution efter 
ryskt mönster.

Vi skola här i ett sammanhang nämna några av de viktigare under de 
följande åren bildade partierna. De bayerska katolikerna upprättade redan 
kort efter revolutionen ett självständigt parti, bayerska folkpartiet. Till en 
början ingingo partiets representanter i centerfraktionen, men efter 1920 
bildade de en egen fraktion. Partiet företrädde partikularistiska tendenser 
och var i sociala frågor relativt konservativt, men röstade i riksdagen 
i regel med centern; i Bayern har partiet intagit en ledande ställning och 
bildat kärnan i regeringskoalitionerna. 1924 uppträdde den tyska medel-
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EBERT TALAR VID NATIONALFÖRSAM LINGENS I W EIM AR ÖPPNANDE  
DEN 6 FEBRUARI 1919.

klassens ekonomiska parti såsom självständig fraktion i riksdagen; partiet, 
som är anlisocialistiskt och kräver minskning av statsutgifterna, har i a ll
mänhet samverkat med mellanpartierna. Redan 1919 organiserade österrikaren 
Adolf Hitler, som på tysk sida deltagit i kriget, det nationalsocialistiska 
tyska arbetarpartiet. Partiets program, som samtidigt är antisocialistiskt och 
antikapitalistiskt, men i första rummet nationellt och antisemitiskt, skall 
i annat sammanhang närmare beröras. Partiets taktik har utmärkts av en 
exempellöst hetsig och suggestiv propaganda samt av upprättandet av militärt 
disciplinerade kampförband. Det av partiet eftersträvade statsskicket är en 
nationell diktatur; det vänder sig med ytterlig skärpa mot parlamen
tarismens och demokratiens principer. Till en början var partiet lokaliserat 
till Bayern, framför allt München; varken 1919 eller 1920 blev det repre
senterat i riksdagen. År 1922 utträdde ur det tysknationella partiet en ’tysk- 
folklig” grupp, som två år senare förenade sig med nationalsocialisterna. 
Någon större betydelse har partiet likväl fått först under de senaste åren.

Enligt regeringens beslut voro även kvinnor röstberättigade vid valen till 
nationalförsamlingen, och valrättsåldern sänktes till tjugu år. De 421 repre
sentanterna valdes enligt proportionell metod; partierna fingo därför, i mot
sats till vad förhållandet varit i riksdagen under kejsardömet, en mot deras 
röststyrka någorlunda svarande representation.
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GUSTAV NOSKE och GUSTAV BAUER.

Resultatet av valen den 19 januari 1919 blev, om man jäm för med 1912 
års val, en avgjord seger för vänsterpartierna och fram för allt för social
demokraterna, även om detta parti icke, såsom många väntat, nådde absolut 
majoritet. De båda högerpartierna, av vilka det tysknationella var det star
kaste, erhöllo tillsammans över 60 mandat, centern 91, demokraterna 75, 
majoritetssocialisterna 163 och de oavhängiga 23 mandat. Kommunisterna 
deltogo, på grund av sin principiellt antiparlam entariska hållning, icke i 
valen; deras taktik blev sedermera, under inflytande av den ryska kommu
nismens teoretiker, en annan.

Ungefär samtidigt valdes även konstituerande församlingar i flertalet del
stater. I Preussen blev partiställningen i huvudsak densamma som i riket, 
men i vissa stater förelåg en helt annan situation; i Bayern bildade katoli
kerna (bayerska folkpartiet) det starkaste partiet och uppnådde i allians med 
demokraterna m ajoritet; i Sachsen däremot besatte majoritetssocialisterna 
och de oavhängiga bortåt två tredjedelar av platserna i församlingen.

Rikets konstituerande nationalförsamling sammanträdde i Weimar den 7 
februari 1919; den kom att fungera under mer än ett år. En provisorisk för
fattningslag antogs omedelbart. Enligt denna överlämnades exekutivmakten åt 
en president; vid dennes sida skulle stå en inför församlingen ansvarig rege-
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FRÄN OROLIGHETERNA I BERLIN, MARS 1919.
Överst regeringstrupper med pansarautomobil. Nederst sönderskjutna hus vid

Aiexanderplatz.

ring. Lagstiftningsmakten utövades av nationalförsamlingen jämte ett av re
presentanter för delstatsregeringarna sammansatt ”statshus” . Till president 
tills vidare valdes Ebert med socialisternas, demokraternas och en del center
mäns röster; enligt sedermera fattat beslut behöll han sitt ämbete, även 
sedan författningen trätt i kraft. Den nya regimens förste rikskansler blev 
Scheidemann. I hans regering ingingo såväl demokrater som centermän,
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KAPPTRUPPER (t. v.) OCH RIKSVÄRN PÄ WILHELMSTRASSE I BERLIN.

bland andra Preuss'och senare Erzberger; den sålunda bildade trepartikoali- 
tionen har man sedermera brukat beteckna som Weimarkoalitionen. Den blev, 
med ett kort avbrott, beståndande under nationalförsamlingens arbetstid, och 
det var i första rummet de i densamma engagerade partiernas intentioner, 
som blevo bestämmande för förfatlningsverket.

Nationalförsamlingens mest trängande uppgift var fredens avslutande. 
I maj överlämnade ententemakterna fredsvillkoren till den tyska delegationen 
i Versailles; den 17 juni krävdes, att definitivt svar skulle avgivas inom sju 
dagar. Inom ministären Scheidemann, liksom inom nationalförsamlingen, 
voro meningarna delade; m a n  o pp onerad e  a l lm ä n t  m ot  villkorens hårdhet, 
men på vissa håll ansågs deras godtagande ofrånkomligt, på andra ville man 
taga konsekvenserna av ett nej. Scheidemann, som personligen var för en 
vägran, avgick. Bland socialdemokraterna och centern, där Erzbergers infly
tande vid denna tid var dominerande, var emellertid en betydande majoritet 
beredd att rösta för freden, och dessa partier övertogo, utan bistånd av demo
kraterna, regeringsansvaret; socialdemokraten Bauer blev rikskansler, Erz- 
berger vice rikskansler. Den 22 juni beslöt nationalförsamlingen med de 
båda socialistiska partiernas och centerns röster mot övriga partiers (237 
mot 138) att giva sitt bifall till fredens undertecknande; vissa vid beslutet 
fogade villkor — bl. a. om att Tyskland ej skulle erkänna sin skuld till 
världskriget — avvisades av ententen, och den tyska regeringen undertecknade 
utan reservationer. Några månader senare (okt. 1919) trädde representanter 
för demokraterna — bland dem Koch och Gessler — ånyo in i regeringen.
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Under våren 1919 utbröto kom
munistiska revolutionsförsök, som 
först efter blodiga strider under
trycktes. Under gatustrider i Berlin 
i början av mars, då en trupp 
marinsoldater övergingo till de upp
roriska, blevo över tusen personer 
nedskjutna. I Bayern blev Eisner 
mördad den 21 februari; efter en 
tids oroligheter utropade kommu
nisterna den 7 april proletariatets 
diktatur och upprättade en terro- 
ristisk regim, som nära samverkade 
med kommunisterna i Ryssland och 
Ungern. Efter tre veckor lyckades 
bayerska bondetrupper med hjälp 
av preussare och württembergare att 
nedslå upproret och stränga repres- 
siva åtgärder genomfördes. I Leip
zig, Stuttgart, Hamburg och andra 
storstäder strejkade arbetarna under längre tider, och spartakisterna begag
nade tillfället till kuppförsök. Det nyorganiserade riksvärnet användes mot 
de upproriska; Noske ledde med stor energi regimens försvar, men ankla
gades på radikalt håll för onödig hårdhet.

Även sedan författningsverket avslutats i augusti 1919, kvarstod national
församlingen för att besluta de lagar, som ansågos omedelbart nödvändiga. 
Från oppositionen, som önskade nyval så snart som möjligt, framfördes 
skarp kritik häremot. På våren 1920 stegrades missnöjet bland de konser
vativa, särskilt på grund av den radikala finansiella och socialpolitiska 
lagstiftning, som då genomfördes. Ett uttryck för detta missnöje var den 
s. k. Kappkuppen, som emellertid synes ha organiserats utan medverkan av 
de konservativa partiernas ledande män. Under ledning av en känd reaktionär 
ämbetsman, Kapp, och divisionschefen i riksvärnet von Liittwitz, marscherade 
en del nära Berlin förlagda trupper den 13 mars 1920 in i huvudstaden; 
regeringen flydde till Stuttgart, Kapp antog rikskanslerstiteln och förklarade 
nationalförsamlingen upplöst. Kapp, som allmänt misstänktes för planer 
på en monarkisk restauration, vann emellertid ringa understöd och måste 
redan efter fyra dagar, sedan generalstrejk organiserats i Berlin, träda till
baka. Den misslyckade högerkuppen följdes av kommunistiska strejk- och 
upprorsrörelser, särskilt i Ruhrområdet. Under trycket av dessa svårigheter 
demissionerade Bauer och efterträddes av sin partikam rat Hermann Müller.

29. — Vår egen tids historia. I.

HERM ANN MÜLLER.
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Koalitionen förblev oförändrad, men Noske, som häftigt angreps på radikalt 
arbetarhåll, efterträddes som riksvärnsminister av demokraten Gessler; även 
Erzberger, som var illa sedd på konservativt håll, avgick. Den nya rege
ringen bestämde, att val till republikens första riksdag skulle hållas i juni.

Författningen av den 11 augusti 1919 (W eimarförfattningen) medförde 
väsentliga utvidgningar av rikets makt i förhållande till delstaterna. Vissa 
områden, där tidigare en kompetensfördelning förelegat mellan rike och län
der —  såsom försvars- och en del kommunikationsfrågor — , lades nu under 
rikets exklusiva kompetens. Riket får uttrycklig rätt att lagstifta i ämnen, 
beträffande vilka 1871 års författning icke innehållit några bestämmelser: 
så är fallet t. ex. i avseende å socialpolitiska och därmed sammanhängande 
frågor. På vissa punkter —  t. ex. i fråga om skolväsendet och religions
samfundens ställning —  bemyndigas riksorganen att uppställa de grund
läggande rättsnormerna, vilka därefter närmare utformas genom delstatslag- 
stiftning. Tillämpningen av rikslagstiftningen sker emellertid fortfarande 
genom staternas förvaltningsorgan. Riksrätt bryter landsrätt; frågor rörande 
en delstatsföreskrifts förenlighet med rikslagstiftningen kunna hänvisas till 
prövning av en särskild domstol.

Utmärkande för författningen äro de utomordentligt utförliga bestäm
melserna rörande medborgarnas ”grundrättigheter och grundplikter” ; de 
upptagas i en särskild avdelning, som omfattar över femtio paragrafer. Till 
stor del består denna avdelning av materiellt-rättsliga normer, vilkas utform
ning i detalj överlämnas åt lagstiftningen. Så stadgas om tryck-, förenings- 
och religionsfrihet; vissa grundläggande regler givas rörande förvaltning, 
skolväsen och arbetsrätt. Särskilt anmärkningsvärt är, att möjligheten av en 
socialisering antydes, och att av arbetarna valda råd tillerkännas rätt att 
medverka vid företagens skötsel. 1 nu berörda, liksom i andra hänseenden, 
har den tyska författningen utövat stort inflytande på grundlagsstiftningen 
i andra efterkrigsdemokratier.

Författningen utgår från den demokratiska principen. Tyska riket är en 
republik. Statsmakten utgår från folket”, lyder art. 1. Vid utformningen av 
denna princip ha impulser från olika statsskick varit av betydelse; institut 
ha sammanförts, som i äldre författningsdiskussion allmänt ansetts vara 
disparata.

Som det centrala organet i statsskicket framstår riksdagen, som i princip 
besitter lagstiftnings- och finansmakten och vars inflytande på regerings
bildningen fastslås i författningen. Riksdagen väljes för fyra år enligt pro
portionellt valsätt; rösträtt tillkommer män och kvinnor över tjugu år. Enligt 
vallagen äga, med vissa undantag, 60,000 röstberättigade medborgare att utse 
en representant; för att förverkliga denna princip har man ett förfarande
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i tre etapper, varvid i sista hand mandat utdelas å för hela riket gemen
samma kandidatlistor, s. k. rikslistor. Riksdagsmännens antal växlar alltså 
med valdeltagandet; det har fluktuerat mellan 459 år 1920 och 607 år 1932.

Exekutivmakten är enligt författningen uppdelad på två organ: rikspre- 
sidenten och riksregeringen. Presidenten, vars valperiod är sju år, utses enligt 
amerikanskt mönster av folket; om vid valet ingen kandidat uppnått absolut 
majoritet av de avgivna rösterna, föranstaltas en andra valomgång, vid vilken 
relativ majoritet är tillräcklig. Presidenten företräder riket folkrättsligt — 
beslut om krig och fred liksom fördrag, som beröra lagstiftningen, kräva 
dock riksdagsbeslut —  utnämner ämbetsmän och har överbefälet över krigs
makten. Enligt författningens art. 48 kan presidenten, då en delstat icke 
uppfyller sina plikter, inskrida med militära maktmedel, och då ordning och 
säkerhet störas eller sättas i fara, kan han vidtaga de med hänsyn härtill 
behövliga åtgärderna, till och med fatta beslut, som strida mot gällande 
rikslag och vissa av författningens rättighetsbestämmelser; på riksdagens be
gäran skola dock dylika åtgärder eller beslut upphävas. Denna s. k. diktatur
paragraf har i praxis haft den största betydelse. Vidare äger presidenten att 
upplösa riksdagen och förordna om nya val; mer än en gång av samma 
anledning får detta likväl ej ske. Något lagstiftningsveto har presidenten 
icke, men väl kan han påkalla folkomröstning rörande av riksdagen beslutade 
lagar, en rätt, som ännu aldrig använts. Genom med två tredjedels majoritet 
fattat beslut kan å andra sidan riksdagen avsätta presidenten under förbehåll 
av valmännens konfirmation genom allmän omröstning; denna egenartade 
bestämmelse har likaledes saknat praktisk betydelse.

Vid presidentens sida står riksregeringen, som äger vissa självständiga 
exekutiva befogenheter, i första rummet förordningsrätt och lagstiftnings- 
initiativ. Då varje beslut av presidenten kräver ministeriell kontrasignation 
och regeringen är beroende av riksdagen, kommer den presidenten formellt 
tillkommande makten i realiteten i normala fall alt utövas av regeringen; 
kompetensfördelningen mellan president och regering blir av ringa betydelse. 
Riksregeringen består av rikskanslern och ett antal riksm inistrar; de utnäm
nas av presidenten. I art. 54 stadfästes parlamentarismen: " Rikskanslern och 
riksministern behöva för sin ämbetsställning riksdagens förtroende. Var och 
en av dem måste träda tillbaka, om riksdagen genom uttryckligt beslut undan
drager honom sitt förtroende. ’ Rikskanslern skall enligt författningen be
stämma politikens riktlinjer, men principiellt fattas beslut i regeringen 
genom omröstning.

Det gamla förbundsrådet har ersatts av ett riksråd, som emellertid har en 
tämligen underordnad plats i statsskicket. Riksrådet består av representanter 
för delstaterna, vilkas antal röster i rådet står i viss proportion till folk
mängden; av de omkring 70 rösterna har Preussen haft över en tredjedel.
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Medlemmar av rådet utses i regel av regeringarna; i Preussen utnämnas lik
väl halva antalet representanter av provinsförvaltningarna. Riksrådet skall 
av regeringen rådfrågas rörande tilltänkta lagförslag. Mot riksdagens lag- 
stiftningsbeslut kan riksrådet inlägga veto, vilket likväl brytes genom ett nytt 
med två tredjedels majoritet fattat riksdagsbeslut. I detta sammanhang kan 
nämnas, att ett av representanter för skilda yrkesorganisationer, främst 
arbetare och arbetsgivare, bestående rikshushållningsråd har rätt att böras 
av regeringen i socialpolitiska lagstiftningsfrågor; rådets betydelse synes 
hittills ha varit ringa.

Det framgår av vår redogörelse, att folkomröstningsinstitutet vunnit insteg 
i den tyska författningen. Det finnes även i flera andra former än de redan 
berörda. En av riksdagen antagen lag skall, om en tredjedel av riksdagens 
medlemmar begära uppskov med dess ikraftträdande och sedermera referen
dumbegäran framställes av en tjugondel av rikets röstberättigade medborgare, 
underställas folkomröstning. Vidare ges en tiondel av de röstberättigade rätt 
att förelägga riksdagen förslag till rikslag; om riksdagen ej antar förslaget, 
skall definitivt avgörande träffas genom folkomröstning. Denna folkinitiativ
rätt gäller även författningsfrågor; för positivt resultat av en folkomröstning 
fordras då, att majoriteten av de röstberättigade röstar för förslaget.

I övrigt stadgas beträffande grundlagsändringar, att beslut härom kan 
åvägabringas av riksdagen; vid dylika beslut fordras, att två tredjedelar 
av riksdagens medlemmar äro närvarande och att två tredjedelar av dessa 
röstat för förslaget. Riksrådet kan begära, att ett av riksdagen antaget grund- 
lagsändringsförslag underställes folkomröstning.

Det är ett konstrikt statsmaskineri, som Weimarförfattningen byggt upp; 
det mest framträdande draget är det parlamentariska, men vid dess sida 
finnas inslag av amerikansk maktfördelning och schweizisk referendumdemo
krati. Det har ofta gjorts gällande, att detta författningsverk lider av inre 
motsägelser; särskilt folkvalet av president och det rikt utvecklade folkom
röstningsinstitutet ha synts oförenliga med den maktkoncentration bos repre
sentation och regering, som utmärker parlamentarismen. Under den tioårs
period (1920— 1930), då det nya statsskicket fungerade någorlunda normalt, 
var emellertid det parlamentariska momentet, såsom med all säkerhet vid 
författningens utarbetande avsågs, helt dominerande. Statschefen torde visser
ligen ha utövat större reellt inflytande än i flertalet andra parlamentariska 
demokratier, men han framträdde icke såsom självständig makthavare vid 
sidan av regeringen. Folkomröstningsinstitutet kom endast två gånger, 1926 
och 1929, till användning, i båda fallen på grund av folkinitiativ; i intetdera 
fallen innebar detta någon rubbning av parlamentarismens funktionering. 
Den tendens till upplösning av det tyska statsskicket, som fram trätt under de 
senaste åren, sammanhänger visserligen med författningens påstådda hetero-
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”DET DÖDA PARLAMENTET.”
Över riksdagen råder § 48, diktaturparagrafen.
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genitet men beror i huvudsak på de antiparlamentariska oppositionsrörel
sernas växande styrka.

Den tyska parlamentarismen under den berörda tioårsperioden har fått sin 
särkaraktär bestämd av den stora partisplittringen och av partiernas egen
skap av fast hopfogade, enhetligt uppträdande organisationer. Varje regering 
har måst byggas på en koalition av flera, i regel minst tre partier. Förutsätt
ning för en koalition har varit en uppgörelse mellan de deltagande frak
tionerna; härvid ha fraktionerna uppställt bestämda villkor för sin med
verkan, varvid i stor utsträckning också krävts vissa ministerposters besät
tande med av fraktionen utpekade personer; i realiteten har någon gång även 

m inistärbildaren ” , den blivande rikskanslern, designerats genom en dylik 
uppgörelse. M inistrarna ha varit delegater för visst parti, med uppgift att 
verka för, att de av partiet uppställda villkoren uppfyllas och att partiets 
intressen överhuvud —  icke minst vid administrativa utnämningar — bli till
godosedda. Rikskanslern har naturligtvis under dessa förhållanden icke kun
nat, såsom författningen stadgar, ”bestämma politikens riktlinjer” , han har 
knappast varit mer än ordförande i det utskott för en partikoalition, som 
ministären utgjort. Regeringsmakten har, såsom en fransk skildrare uttalat, 
utövats ”av ett antal rivaliserande men tillfälligt samverkande firmor, som 
låta representera sig i en centralkommitté genom valda delegerade, och som 
energiskt sträva att bevara det inflytande på företagets ledning, som till
kommer var och en av dem på grund av deras betydenhet” . I flera fall har 
det icke varit möjligt alt åstadkomma en majoritetsregering; koalitioner, som 
representerat endast en minoritet av riksdagen, ha tjänstgjort som underlag 
för regeringsbildningen. Detta har möjliggjorts genom presumtionen, att en 
regering åtnjuter riksdagens förtroende, så länge icke motsatsen blivit ådaga
lagd; ett uttryckligt förtroendevotum har icke ansetts oundgängligen nöd
vändigt.

Regeringarna, vilkas medellivslängd har understigit åtta månader, ha avgått 
av olika anledningar: direkta misstroendevota, val, yttre händelser, framför 
allt av internationell karaktär. Grundorsaken har emellertid i regel varit 
splittring inom regeringskoalitionen; stundom har ett parti beordrat sina 
representanter att utträda ur regeringen och denna har därigenom försvagats, 
i andra fall har koalitionen sprängts utan att brytningen på ett så påtagligt 
sätt fram trätt.

Av det sagda framgår, att den roll, presidenten spelat vid regeringsbild
ningen, icke varit alltför betydande. Det hör emellertid betonas, att stats
chefen vid flera tillfällen med stor energi arbetat för bevarandet av en viss 
regeringskoalition och även vid designeringen av rikskanslern uttalat önsk
ningar rörande den nya regeringens partipolitiska sammansättning. Särskilt 
har Hindenburg i detta hänseende varit verksam genom offentliggjorda skri-
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RIKSDAGSH USET I BERLIN.

velser till regeringen eller regeringsbildaren; vid krisen i juni 1928 betonade 
han uttryckligen, att m inisterplatserna icke borde besättas enligt partiernas 
direktiv, då detta strede mot presidentens rättigheter enligt författningen. 
Även om presidenten saknat möjlighet att tvinga partierna att ge vika, synes 
det sannolikt, att hans ingripande vid några tillfällen varit av betydelse; den 
moraliska auktoritet, som Hindenburg såsom den förste folkvalda presidenten 
åtnjutit, har måhända även i dylika fall spelat in. I vad mån presidenten 
påverkat det inre regeringsarbetet är icke möjligt att med säkerhet bedöma; 
känt är likväl, att han i några fall med framgång gjort sin mening gällande. 
Före 1932 inträffade ej, att presidenten framkallade en regerings tillbaka- 
trädande.

De svårigheter, med vilka den tyska parlamentarismen arbetat, ha fö r
klarats till icke ringa del bottna i den inriktning, som partiernas politik fått 
under den monarkiska regimen. Partierna ha varit ovana vid reglerat och 
mera permanent samarbete; de ha varit benägna att alltför ängsligt vaka 
över sina specialintressen, känslan av ansvar har icke utbildats genom en 
parlamentarisk tradition. Det är svårt att avgöra, om dessa synpunkter äro 
av större betydelse; i viss mån kunna de kanske anses bestyrkta därav, att 
samma svagheter, som förelegat i det tyska systemet, kommit till synes i 
flertalet efterkrigsdemokratier, där man tämligen oförmedlat övergått från 
absolutism eller konstitutionalism till en doktrinärt parlamentarisk styrelse-
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form. I varje fall är det klart, 
att den tyska parlamentarismens 
svårigheter till stor del kunna 
härledas ur andra, mera när
liggande orsaker. Den parla
mentariska regimen har från 
början varit föremål för stark 
opposition; till höger och vän
ster ha partier uppstått, som be
kämpat det rådande systemet 
och därför stått utanför den 
krets, som kunnat påräknas som 
underlag för en regering. H är
till kommer, att efterkrigsperio- 
den, som varit påfrestande för 
de flesta statsskick, på ett a ll
deles särskilt sätt satt det tyska 
på prov. Utrikespolitiska för
hållanden ha i exceptionellt hög

PAUL VON H IND ENBU RG . Srad sPelat in  1 in r ik e s p o l i t ik e n ;
de på varandra snabbt följande 

händelserna ha ställt utomordentliga krav på partikoalitionernas samman- 
hållningsförmåga. Den växling av koalitioner, som förelåg under kejsar
tiden, har därför accelererats; på några månader ha sammanträngts av
göranden motsvarande dem, som tidigare träffades under loppet av flera år.

I riksförfattningen givas vissa allmänna bestämmelser rörande delstaternas 
författningar: republikanskt statsskick och allmän rösträtt föreskrivas. I del
staterna har också en i nära anslutning till riksförfattningen utformad par
lamentarisk demokrati införts. Beträffande regeringsbildningen är regel, att 
alla ministrar, eller åtminstone den blivande regeringschefen —  tillika ofta 
formellt statschef — väljas av representationen genom majoritetsval. I regel 
ha regeringskoalitionerna varit vida fastare i delstaterna än i riket; i flera 
av de största länderna, såsom Preussen och Bayern, har samma regering 
fungerat under en följd av år. Helt naturligt har den parlamentariska regi
men medfört svårigheter i förhållandet mellan riket och delstaterna, som 
tidigare icke förelegat. Partiställningen inom riket och staterna har givetvis 
icke alltid varit densamma; delstatsregeringar ha därför under vissa perioder 
företrätt en annan politisk kombination än riksregeringen, och svåra konflik
ter ha uppstått, särskilt när det gällt att förmå delstatsmyndigheterna att 
tilläm pa av riksregeringen eller riksdagen beslutade föreskrifter. Vid rege
ringsbildningarna i riket och Preussen ha tendenser till en växelverkan kunnat
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konstateras. I huvudsak har likväl likformighet förelegat i avseende å riks
dagens och den preussiska representationens sammansättning, och Preussen 
har, liksom under kejsartiden, förblivit riksenhetens värn.

De större partierna inom nationalförsamlingen och riksdagen 1919—1930}

1919 1920 1924
maj

1924
dec. 1928 1930

T y s k n a t io n e l la ..................................................... 44 71 105 I l l 78 41

N a tio n a lso c ia lister  (ty sk fo lk lig a ) . . . — — 32 14 12 107

T ysk a  f o l k p a r t i e t ............................................ 19 65 45 51 45 30

E k on o m isk a  p a r t i e t ....................................... — — 10 17 23 23

B ayerska  f o l k p a r t i e t ....................................... 21 16 19 17 19

C entern  .................................................................... II1 64 65 69 61 68

D em ok rater  ( s t a t s p a r t ie t ) ............................. 75 39 28 32 25 20

S ocia ld em ok rater  ............................................ 163 102 100 131 153 143

O a v h ä n g ig a .......................................................... 22 84 — — — —

K o m m u n i s t e r ...................................................... — o 62 45 54 77

T ota lan ta let r ik sd agsm an d at 421 459 479 493 491 577

D E N  T Y S K A  P A R L A M E N T A R I S M E N .

Valen i juni 1920 till republikens första riksdag resulterade i nederlag för 
de partier, som närmast varit ansvariga för statsstyrelsen efter revolutionen; 
katolikerna förlorade endast ett fåtal platser, men demokraterna miste hortåt 
hälften av sina mandat och den socialdemokratiska representationen sjönk 
till något mer än hundra medlemmar. Vinsterna hemburos av högerpartierna 
och den yttersta vänstern; tyska folkpartiet tredubblade sin mandatsiffra, 
och de oavhängiga socialisterna fingo mer än åttio platser. Det kommunistiska 
partiet deltog denna gång i valet och erövrade några få mandat; dess från 
Moskva dirigerade propaganda fick en allt våldsammare karaktär.

Weimarkoalitionen hade genom valet förlorat sin majoritetsställning och 
regeringen Miiller avgick. Efter utdragna förhandlingar bildade centerledaren 
Fehrenbach en regering, i vilken utom centern tyska folkpartiet och demokra
terna voro representerade. Regeringen var icke stödd på en majoritet av riks
dagen, men den var försäkrad om välvillig hållning från socialdemokraternas 
sida, ehuru detta parti icke direkt ville alliera sig med tyska folkpartiet.

1 De icke redovisade mandaten tillhöra borgerliga småpartier.
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Ministären Fehrenbach, vars verk
samhet väsentligen var inriktad på 
åstadkommande av en uppgörelse i 
skadeståndsfrågan, kvarstod nära ett 
år. Den avgick i maj 1921, ehuru icke 
drabbad av misstroendevotum, sedan 
de vid konferensen i London förda 
skadeståndsförhandlingarna misslyc
kats och ententemakterna, för att 
tvinga Tyskland till underkastelse, in
lett ockupation av vissa gränsområ
den. Centermannen Wirth, som stod 
vänstern nära, övertog regeringsupp
draget, tyska folkpartiet ersattes i re- 
geringskoalitionen av socialdemokra
terna och ententens i London avgivna 
ultimatum antogs av riksdagen med 
221 röster mot 175; de tysknationella, 
bayerska folkpartiet, flertalet med
lemmar av tyska folkpartiet och kom

munisterna hörde till oppositionen. Wirth proklamerade uppfyllelsepolitik, 
d. v. s. fullgörande av de Tyskland enligt freden och senare slutna för
drag åliggande förpliktelserna. Han avgick redan i oktober 1921, på grund 
av den med gränsregleringen i Schlesien förbundna krisen, men bildade, 
utan demokraternas medverkan, en ny regering, som kvarstannade till i slutet 
av november 1922.

Efter Londonavtalet inträdde en viss inre och yttre avspänning, men denna 
blev av kort varaktighet. Tysklands finansiella läge blev allt svårare och 
enighet kunde icke uppnås beträffande de genomgripande reformer, som 
möjligen kunnat åstadkomma en sanering. Sedelstocken ökades för att m öjlig
göra bestridande av löpande utgifter och särskilt under år 1922 deprecierades 
marken hastigt; i december detta år var en dollar värd omkring 9,000 mark 
mot 186 mark i januari. Genom inflationen blev skattelagstiftningen i stor 
utsträckning ineffektiv. Extremisterna till vänster och höger förde en hetsig 
kamp mot regeringen, hemliga kampförband organiserades och svåra vålds
dåd förekommo. Av nationalistiska fanatiker mördades i augusti 1921 Erz- 
berger, i juni 1922 den judiske utrikesministern Rathenau, som haft en viss 
framgång i förhandlingarna med ententen. På hösten 1922 antogs mot ytterlig- 
hetspartiernas röster en lag om skydd för republiken; denna stadgade straff för 
vissa former av antirepublikansk propaganda och förbjöd bildandet av revo
lutionärt inriktade förband. De fastställda skadeståndsbetalningarna blevo

JOSEPH W IRTH.
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endast under en kort tid fullgjorda; 
under år 1922 begärdes upprepade 
m oratorier och i huvudsak resultat
lösa försök gjordes att uppnå mildare 
villkor. Den tyska regeringen förkla
rade, att skadeståndsbördan överstege 
folkets bärkraft; ententen, särskilt 
Frankrike, anklagade Tyskland för 
medvetet saboterande av skadestånds- 
plikten.

På hösten 1922 inträdde viktiga änd
ringar i den partipolitiska situationen.
I september samnranslöto sig majori- 
tetssocialisterna och de oavhängiga till 
"Tysklands förenade socialdemokra
tiska parti" med ungefär 170 riksdags- 
representanter; några oavhängiga över- 
gingo till kommunisterna. Något senare 
och i viss mån till följd av den socia
listiska återföreningen inledde mellan- 
partierna, tyska folkpartiet, bayerska folkpartiet, centern och demokraterna, 
en ordnad samverkan genom att bilda en ”mittens arbetsgemenskap” ; denna 
koalition omfattade omkring 190 mandat. Dels på grund av det ändrade 
partiläget, dels till följd av en tillspetsning av den permanenta krisen 
i skadeståndsfrågan, begärde Wirths regering i november sitt avsked. 
Starka krafter voro i rörelse för att åstadkomma en ”stor koalition” , d. v. s. 
en regeringssamverkan av alla partier från tyska folkpartiet till socialdemo
kraterna; endast en sådan regering skulle, ansåg man, äga den starka aukto
ritet, som den svåra situationen krävde. Socialdemokraterna ville emellertid 
ej samarbeta med tyska folkpartiet. Ebert lämnade då regeringsuppdraget 
till den utanför partierna stående Cuno, Hamburg—Amerikalinjens chef; 
i den nya ministären ingingo dels företrädare för de tre större mellanpar- 
tierna, dels en rad framstående fackmän.

Under den nya regeringen blev den yttre och inre krisen alltmer skärpt. 
Förhandlingarna om en ny uppgörelse blevo utan resultat, och i januari 1923 
ockuperade franska och belgiska trupper Ruhrområdet för att framtvinga 
underkastelse. Den tyska regeringen såg häri ett brott mot fredsfördraget och 
vägrade att medverka till en uppgörelse, innan ockupationen upphört; riks
dagen stod så gott som enhälligt bakom denna ståndpunkt. Det ekonomiska 
läget, som förut varit svårt, blev nu förtvivlat. Ett av landets rikaste områden 
var undandraget folkhushållningen; då Ruhrbefolkningen reste passivt mot
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stånd mot ockupationen, d. v. s. 
i stor utsträckning nedlade arbe
tet, funno sig de tyska statsmak
terna tvungna att utbetala oer
hörda summor till understöd. Till 
en tid möjliggjordes detta genom 
fortsatt inflation; i slutet av juli 
1923 hade dollarns värde stigit 
till 200,000 mark. Men i läng
den var denna politik, som pa
ralyserade den ekonomiska sam
färdseln, uppenbarligen ohållbar. 
De många försöken att nå en in
ternationell uppgörelse voro frukt
lösa, då de tyska och franska 
regeringarna vidhöllo sina mot
satta utgångspunkter.

De inre motsättningarna, som 
ett ögonblick bortskymts av den 
yttre konflikten, framträdde med 

ökad styrka, då ockupationskrisen blev långvarig och det ekonomiska 
läget försvårades. Ytterlighetspartierna, främst nationalsocialisterna och 
det snabbt växande kommunistpartiet, förde en ursinnig betskampanj
mot regeringen och arbetade för upprättande av en nationell, respek
tive en proletär diktatur; upprorsförsök, som kunnat giva signalen till ett 
inbördeskrig, befarades allmänt. Spänningen mellan riket och vissa av del
staterna närmade sig bristningsgränsen. I Sachsen och Thüringen sutto rad i
kalt socialistiska, med kommunisterna samverkande regeringar, som syntes 
förbereda en revolutionär aktion; proletära kampförband bildades med rege
ringens tillåtelse, och den sachsiske konseljpresidenten Zeigner uppmanade 
till rustning inför det förestående borgarkriget. I Bayern åter härskade de 
extremt konservativa grupperna, riksregeringen kritiserades som radikal och 
vid flera tillfällen vägrades efterlevnad av rikslagstiftningen, t. ex. i av
seende å vissa bestämmelser i lagen om republikens skydd. Den av Hitler 
ledda nationalsocialistiska rörelsen stod visserligen utanför regeringen, men 
dess revolutionära agitation, i vilken bildandet av m ilitärt organiserade fri
skaror ingick, fick obehindrat fortgå.

Under svårigheternas tryck stärktes stämningen för samarbete mellan de 
politiska partier, som voro beredda att försvara den rådande regimen; man 
krävde bildandet av en samlingsregering, som med kraft och auktoritet kunde 
genomföra den nödvändiga reorganisationen. Den 11 augusti 1923 uttalade
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socialdemokraterna sitt misstro
ende mot ministären Cuno och 
förklarade sig principiellt be
redda att ingå i en koalitions
regering. Cuno avgick, och upp
draget att bilda regering anför
troddes, på förslag av såväl 
mellanpartierna som socialdemo
kraterna, åt folkpartiets ledare 
Stresemann. Den 13 augusti var 
den nya regeringen färdig. För 
första gången inträdde represen
tanter för alla partier från folk
partiet till socialdemokraterna i 
regeringen; en ”storv koalition 
hade alltså kommit till stånd.
Stresemann blev rikskansler och 
utrikesminister; bland övriga 
medlemmar märktes socialdemo
kraterna Sollmann och Hilfer- 
ding, centermannen Brauns och den utanför partierna stående högermannen 
Luther; Gessler förblev försvarsminister.

Stresemanns regering betecknar en vändpunkt. Under denna korta regerings
period kulminerade den på kriget följande krisen och återgången till ordning 
och stabilitet förbereddes.

Den nya regeringen inriktade till en början sina ansträngningar på åstad
kommande av en uppgörelse med Frankrike; man förklarade sig beredd att 
uppgiva det passiva motståndet och att genom införande av nya skatter skapa 
garantier för ökade skadeståndsbetalningar, därest en snar utrymning av 
de ockuperade områdena utlovades. Någon uppgörelse kom emellertid icke 
till stånd. Den franska regeringen räknade med att Tyskland under alla för
hållanden skulle tvingas att snart giva vika och denna beräkning visade sig 
riktig. Markfallet fick en alltmera katastrofal karaktär —  mellan den 1 augusti 
och den 12 september sjönk markens internationella köpkraft till nära en 
hundradel —  och rikets näringsväsen kom i ett allt svårare läge. Det syntes 
ej längre möjligt att utbetala de väldiga summor, som krävdes till understöd 
åt befolkningen i ockupationsområdena. Den 26 september kapitulerade Tysk
land; det passiva motståndet uppgavs utan någon eftergift från fransk sida.

Efter Ruhrstridens likvidering insatte regeringen sin kraft på ordnandet av 
den inre situationen. På grund av den revolutionära oron proklamerades den 
26 september undantagstillstånd med stöd av art. 48 i riksförfattningen och
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extraordinära befogenheter meddelades krigsministern Gessler och riksvärns- 
chefen general von Seeckt. För genomförande av de ingripande reformer, 
som fordrades för en finansiell och ekonomisk sanering, ansågs det nödvändigt 
att bekläda regeringen med utomordentliga fullm akter; art. 48 syntes icke 
gärna kunna komma i fråga för dessa ändamål. Efter långa förhandlingar, 
under vilka vid ett tillfälle regeringen avgick och rekonstruerades (6 okt.) 
antogs den 13 oktober en författningsändrande fullmaktslag; så gott som alla 
medlemmar av de i regeringen representerade partierna medverkade till be
slutet. Enligt lagen erhöll regeringen, så länge dess partipolitiska samman
sättning förbleve oförändrad —  dock längst till 31 mars 1924 —  befogenhet 
att i förordningsväg besluta erforderliga åtgärder av finansiell, ekonomisk 
och social karaktär; härvid kunde till och med de i riksförfattningen garan
terade grundrättigheterna åsidosättas. På socialdemokraternas begäran ute
slötos vissa frågor, särskilt frågor om reglering av arbetstiden, från lagens 
tillämpning. De enligt lagen utfärdade förordningarna skulle upphävas på 
riksdagens begäran. I själva verket innebar lagen, efter vars antagande riks
dagen omedelbart åtskildes, upprättandet av en nära nog obegränsad rege- 
ringsdiktatur; det framhölls också under debatterna, att en sådan abdikation 
från parlamentets sida kunde försvaras endast i en situation, då den bestå
ende regimen vore hotad av yttre och inre fiender.

Under de knappa tre veckor, regeringsdiktaturen varade, uppnåddes bety
dande resultat. Främst märktes den myntreform, som kom till stånd genom 
införande av ”rentenmark” och som innebar en omedelbar stabilisering av 
valutan (varvid en rentenmark blev liktydig med en billion m ark). Vidare 
vidtogos indragningar inom förvaltningen, begränsningar av de sociala utgif
terna och andra besparingsåtgärder. Stabiliseringens förmånliga inverkan på 
näringslivet och dess förmåga att återställa lugn och jämvikt i den allmänna 
opinionen voro påtagliga. Endast en ringa del av de tilltänkta reformerna 
kunde emellertid genomföras, innan fullmakten utslocknade på grund av 
att socialdemokraterna utträdde ur regeringen (3 nov.).

Under det att detta reorganisationsarbete pågick, kulminerade de revolu
tionära rörelserna i olika delar av riket. I Sachsen inträdde i början av 
oktober kommunistiska representanter i den förut homogent socialdemokra
tiska regeringen Zeigner. De kommunistiska kampförbanden understöddes 
och en arbetarrådskongress inkallades efter ryskt mönster. I Thüringen före
låg en liknande situation. Ett krig mellan dessa av den extrema vänstern 
behärskade stater och det konservativa Bayern, där de nationalistiska friska
rorna blevo allt starkare, syntes ligga inom möjlighetens gräns. Både kom
munister och kontrarevolutionärer förklarade sig handla till självförsvar, 
men voro uppenbarligen redo att utnyttja situationen till ett omvälvnings
försök. Den 13 oktober ingrep riksregeringen i Sachsen, i det att den med
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SITUATIO NER I D RESD EN, OKTOBER 1923.
Överst: Demonstranter storma en livsmedelsvagn. Nederst: Riksvärnet har ryckt in i staden.

stöd av art. 48 förbjöd de proletära kampförbanden och arbetarrådskongres- 
sen. Då den sachsiska regeringen vägrade att böja sig, inryckte riksvärns- 
trupper i landet (22 okt.), regeringen avsattes, kampförbanden upplöstes 
och en av riksregeringen utnämnd kommissarie övertog tillfälligt styrelsen. 
Sedermera valde lantdagen en mera moderat, rent socialistisk regering, som 
tog avstånd från den revolutionära propagandan. Även i Thüringen inryckte 
riksvärnstrupper, och bildandet av kommunistiska friskaror förbjöds. Dessa
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”riksexekulioner” ledde till att socialdemokraterna utträdde ur riksregeringen, 
främst av det skälet, att icke en lika kraftig aktion igångsattes mot Bayern.

Även i Bayern blev under oktober månad situationen alltmera tillspetsad. 
I slutet av september hade den bayerska regeringen utnämnt von Kahr, en 
ämbetsman med kända monarkistiska och partikularistiska sympatier, till 
generalstatskommissarie med utomordentliga befogenheter. Von Kahr väg
rade i flera fall att efterkomma riksregeringens befallningar; att han icke 
var främmande för planer på en monarkisk restauration i Bayern, om möjligt 
också i riket, torde vara otvivelaktigt. I början av oktober utnämnde riks
regeringen riksvärnsbefälhavaren i Bayern, general von Lossow, till riks- 
kommissarie i Bayern, och uppdrog åt honom att effektuera riksregeringens 
order, bland annat i avseende å indragning av en nationalsocialistisk tidning. 
Von Lossow vägrade att lyda, utnämndes av den bayerska regeringen till 
m ilitärbefälhavare och avfordrade de bayerska riksvärnstrupperna trohetsed. 
Riksregeringen förklarade Bayern skyldigt till författningsbrott, men ansåg 
sig icke kunna ingripa med m ilitärm akt; de bayerska riksvärnsavdelningarna 
kunde väntas bjuda ett mer effektivt motstånd än de kommunistiska friska
rorna i Sachsen och Thüringen. I slutet av oktober och i början av november 
väntades dagligen ett öppet försök från bayersk sida att slå ned den såsom 
”marxistisk” betecknade riksregeringen. Spänningen utlöstes på ett oväntat 
sätt. Den 8 november inträngde en avdelning nationalsocialister under ledning 
av Hitler och Ludendorff i ett av von Kahr hållet möte och tvungo von Kahr 
att medverka till utropandet av en nationell diktatur. Följande dag förkla
rade sig von Kahr ha handlat under yttre tvång och tog bestämt avstånd 
från Hitler. Denne ställdes jämte en rad medhjälpare inför domstol och 
dömdes till fängelsestraff. Den oenighet och förvirring, som uppstod inom 
de ledande bayerska kretsarna, stärkte riksregeringens ställning, ytterligare 
omstörtningsförsök gjordes icke, och småningom återställdes normala för
bindelser mellan riket och Bayern.

I de av fransmännen ockuperade områdena, särskilt i Rhenprovinsen och 
Pfalz, framträdde av de franska myndigheterna stödda eller åtminstone tole
rerade separatistiska rörelser; i Aachen och andra städer utropades i oktober 
en självständig Rhenrepublik. Dessa rörelser fingo emellertid ringa under
stöd från befolkningen och vunno endast mycket efemära framgångar.

Den 20 november sammanträdde riksdagen ånyo. Regeringens begäran om 
förtroendevotum avslogs med oppositionspartiernas röster mot regeringspar
tiernas (231 mot 156) och Stresemann demissionerade. Efter långa förhand
lingar lyckades centerledaren Marx bilda ett nytt kabinett (30 nov.), som 
stöddes av samma partier som den avgående ministären och därjämte inneslöt 
en representant för bayerska folkpartiet. Stresemann kvarstod som utrikes
minister och även flera andra ministrar, såsom Gessler och Luther, behöllo
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sina platser. Socialdemokraterna ville icke engagera sig i regeringen, men 
partiets flertal var berett att rösta för de fullmakter, som Marx, liksom tidi
gare Stresemann, förklarade oundgängligen nödvändiga. Den 8 december 
beslöts med den erforderliga kvalificerade majoriteten en ny fullmaktslag, 
giltig till den 15 febr. 1924. Den nya fullmakten medgav icke avvikelser från 
författningens rättighetsbestämmelser, men var eljest i princip obegränsad; 
enligt socialdemokraternas fordran skulle likväl vid beslut enligt lagen av 
riksdagen och riksrådet valda delegationer rådfrågas. Efter lagens antagande 
åtskildes riksdagen, och den andra diktaturperioden i republikens historia tog 
sin början.

Regeringens verksamhet under denna tid innebar ett fullföljande av den 
lagstiftning, som genomförts under den första fullmaktsperioden. För valuta
stabiliseringens säkrande nödvändiga bestämmelser meddelades. Skatterna 
skärptes, lönerna reducerades, stora indragningar inom förvaltningen genom
fördes. Skuldförbindelser, som genom inflationen blivit värdelösa, återfingo 
endast en ringa del av sitt forna värde; inflationen kom därför att medföra 
väldiga vinster för gäldenärerna, främst bönder med intecknade gårdar, under 
det att den besuttna över- och medelklassen till stor del förlorade sitt spar- 
kapital. På det socialpolitiska området beslutades ett antal förordningar, 
som väsentligen kringskuro den redan på hösten 1918 genomförda lagstift
ningen om åtta timmars arbetsdag utan att i princip upphäva den. I det 
hela var regeringens politik framgångsrik; lugn och ordning återställdes, 
och regimen, som några månader tidigare hotats av revolution och inbördes
krig, syntes på våren 1924 tryggad. Då riksdagen kort efter full maktsperiodens 
slut ånyo sammanträdde, utbröt emellertid omedelbart konflikt. På vissa 
punkter voro alla oppositionspartier eniga i kravet på ändring av nödför
ordningarna; regeringen förklarade sig icke kunna godtaga några ändringar 
och upplöste riksdagen, vars mandattid i varje fall inom kort skulle ha utlupit.

Innan nyvalen ägde rum, inträdde en betydelsefull ändring i den inter
nationella situationen. En av ententemakterna tillsatt expertkommission avgav 
ett förslag i skadeståndsfrågan (Dawesplanen), som dels innebar fastställande 
av skadeståndsbetalningarna, dels förutsåg internationell kontroll över Tysk
lands penningväsen och järnvägar. På förfrågan av skadeståndskommissionen 
förklarade den tyska regeringen sig beredd att acceptera detta förslag. De 
extrema oppositionspartierna till höger och vänster, främst de tysknationella 
och kommunisterna, kritiserade häftigt regeringens medgivande. Vid valet 
trädde därför motsättningen mellan regeringen och ytterlighetspartierna starkt 
i förgrunden. Regeringen, enkannerligen Stresemann, som framstod som dess 
ledande kraft, såg i uppfyllelsepolitiken den enda möjligheten att likvidera kri
gets följder och återställa goda förbindelser med utlandet; oppositionen ansåg 
denna väg innebära nationell självuppgivelse och krävde, att skadestånds-

30. — Vår egen tids historia. I.
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kraven skulle helt avvisas eller åtminstone blott i starkt modifierad form 
godtagas.

Valen den 4 maj 1924 blevo en seger för ytterlighetspartierna; till deras 
förmån verkade sannolikt, utom oviljan mot uppfyllelsepolitiken, det utbredda 
missnöje, som de stränga sparsamhetsåtgärderna medfört. De tysknationella 
erövrade 105, de med nationalsocialisterna förenade tyskfolkliga 36, kom
munisterna 62 platser, under det att tyska folkpartiet, demokraterna och 
socialdemokraterna starkt gingo tillbaka. För en s. k. stor koalition, d. v. s. 
av alla partier mellan tyska folkpartiet och socialdemokraterna, fanns fort
farande en bestämd majoritet — ungefär 270 av 479 platser —  inen den 
lilla koalitionen —  från center till socialdemokrater -—- var ej längre rege- 
ringsduglig. I det hela innebar valresultatet en förskjutning åt höger; den 
tysknationella fraktionen fick en långt starkare ställning än tidigare, i all 
synnerhet som det tyska folkpartiet i konkurrensen om de konservativa väl
jarna visade sig benäget att starkare markera skiljelinjen till vänster. Ä andra 
sidan blevo socialdemokraterna på grund av kommunisternas framgångar 
ovilliga att samverka med de borgerliga partierna. Under det att tidigare 
m ellanpartierna i regel regerat med socialdemokratiskt bistånd, blev under 
den följande fyraårsperioden en samverkan med de tysknationella den nor
mala utvägen vid regeringsbildningen. Centerns utslagsgivande ställning blev 
oförändrad.

Förhandlingar om de tysknationellas inträde i regeringen strandade och 
kabinettet Marx kvarstod oförändrat. En allt tydligare internationell avspän
ning inträdde, delvis till följd av vänstersegern i Frankrike. På sommaren 
1924 avslöts en överenskommelse i skadeståndsfrågan, som i huvudsak byggde 
på Dawesplanen och som därjämte reglerade utrymningen av de besatta 
områdena. De förslag, som i anslutning till överenskommelsen framlades för 
riksdagen, biföllos med regeringspartiernas och socialdemokraternas röster. 
För ett av dessa förslag -—- rörande omreglering av järnvägsväsendet —  ford
rades emellertid författningsändring, d. v. s. två tredjedels majoritet. Då 
beslöt det tysknationella partiet, trots sitt tidigare ställningstagande, att låta 
partimedlemmarna rösta fritt, och förslaget antogs under medverkan av om
kring halva partiet. Därmed hade de tysknationella uppgivit sitt principiella 
motstånd mot Stresemanns uppfyllelsepolitik och förberett sitt inträde i rege
ringen. Nya förhandlingar öppnades härom ; tyska folkpartiet strävade ener
giskt efter en koalition med de tysknationella, men demokraterna vägrade. 
Då upplöstes än en gång riksdagen; nyval ägde rum den 7 december.

Den avsevärda förbättring i det ekonomiska läget, som inträtt efter skade- 
ståndsöverenskommelsen torde ha varit orsaken till att de partier, som star
kast vidhöllo motståndet mot uppfyllelsepolitiken, tyskfolkliga och kommu
nister, gingo tillbaka vid decembervalen. Övriga partier bevarade i stort sett
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sina positioner orubbade; socialdemo
kraterna gjorde betydande vinster på 
kommunisternas bekostnad. Efter valen 
uttalade sig tyska folkpartiet bestämt 
för ett samarbete med de tysknationella,
Marx avgick, och Luther bildade en re
gering (jan. 1925), som i främsta rum 
met stödde sig på de båda stora höger
partierna, men var försäkrad om prin
cipiell medverkan även av centern och 
bayerska folkpartiet. Flertalet avgående 
m inistrar, däribland Stresemann, samt 
tre tysknationella inträdde i den nya 
regeringen. I sitt programtal betonade 
Luther troheten mot den republikanska 
regimen; på denna punkt, liksom i fråga 
om utrikespolitiken, medförde de tysk
nationellas inträde i regeringen i reali
teten, att partiet uppgav eller åtmin
stone starkt modifierade sin oppositions
politik. I ekonomiska frågor blev däremot de tysknationellas uppfattning 
i viss mån bestämmande för regeringskoalitionens hållning; en av indu
strien och de större jordbrukarna önskad skyddstullspolitik inleddes — 
varvid regeringen fick stor självständig beslutanderätt —  och en för borge
närerna förmånlig nyreglering av under inflationstiden uppkomna skuldför
hållanden genomfördes. Liksom i Frankrike vid ungefär samma tid blev alltså 
vänsterns linje accepterad i utrikespolitiken, under det att högersynpunkter 
starkt influerade på den inre ekonomiska politiken.

I mars 1925 dog presidenten Ebert och ny president valdes i maj. I första 
valomgången uppställde de större partierna särskilda kandidater; ingen 
vann absolut majoritet. I andra omgången kandiderade Marx för centern och 
partierna till vänster om denna, utom kommunisterna, fältmarskalken 
von Hindenburg för högern. Hindenburg segrade med knapp majoritet, väsent
ligen väl på grund av sin stora personliga popularitet. Hans val hälsades med 
stora förhoppningar av den yttersta högern, men Hindenburg ställde sig, 
ehuru personligen monarkist, länge på den gällande författningens grundval. 
Hans namn, som vid valet var monarkisternas fana, ansågs inom kort vara en 
av den härskande regimens viktigaste tillgångar; han syntes symbolisera de 
konservativa militär- och byråkratintressenas accepterande av republiken.

Locarnoavtalet i oktober 1925 ledde till högerkoalitionens sprängning; de 
tysknationella m inistrarna trädde tillbaka, påverkade av den starka opposi-

HANS LUTHER.
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tion mot avtalet, som gjorde sig gällande inom partiets breda lager. Sedan 
avtalet godkänts av riksdagen, rekonstruerades kabinettet Luther, i det att 
ytterligare representanter för centern och demokraterna inträdde i regeringen 
(jan. 1926). Några månader senare blev Luther på grund av ett personligt 
nederlag tvungen att träda tillbaka och Marx övertog chefskapet i den i 
övrigt oförändrade regeringen (maj 1926). I januari 1927 rekonstruerades, 
efter ett misstroendevotum, ånyo regeringen; de tysknationella insatte fyra 
representanter, hland dem ledaren Hergt, under det att demokraterna trädde 
tillbaka. En högerregering med majoritet i riksdagen kom alltså till stånd, 
men någon väsentlig ändring av regeringskursen åvägabragtes ej. I Preussen 
blev Weimarkoalitionen beståndande, trots högerns krav på en kombination 
av samma karaktär som den i riket rådande. Den nya ministären kvarstod 
till i j uni 1928, den dittills längsta regeringsperioden under den parlam en
tariska regimen.

I det hela kan denna tid, ehuru häftiga politiska konflikter förekommo, 
sägas vara karakteriserad av relativ avspänning. Den omstridda frågan om 
-de avsatta furstarnas egendomsförhållanden löstes genom folkomröstning i 
jun i 1926, då ett av socialister och kommunister framlagt förslag till expro
priation icke uppnådde erforderlig röststyrka —  det första tillfälle, då refe
renduminstitutet kom till användning i Tyskland. I fråga om finans- och
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RIK SPR ESID EN T EN  H IN D E N B U R G  AVLÄGGER EDEN. 
Kommunisternas platser stå tomma.

socialpolitiken uppnåddes resultat genom ömsesidiga eftergifter; år 1927 
genomfördes en omfattande lagstiftning om obligatorisk arbetslöshetsförsäk
ring. Frågan om en omreglering av förhållandet mellan riket och delstaterna 
i centralistisk riktning stod upprepade gånger på dagordningen, men någon 
reform kom icke till stånd. Inom utrikespolitiken vann Stresemann vissa fram 
gångar, särskilt sedan Tyskland på hösten 1926 inträtt i Nationernas förbund; 
skadeståndsbetalningen fullgjordes, om också med stöd av utländsk kredit, 
och vissa av de sedan kriget ockuperade områdena utrymdes tidigare än ur
sprungligen avsetts. Oppositionen mot uppfyllelsepolitiken blev, sedan de 
tysknationella engagerats i regeringsarbetet, allt svagare; den republikanska 
regimen syntes tryggad, då de tysknationella, om också betonande sin prin
cipiella monarkism, medverkade till lagstiftning om skydd för republiken.

Samarbetet inom den heterogena koalitionen medförde emellertid talrika 
slitningar och gång efter annan syntes en ny regeringskris förestå. Den mera 
radikala riktningen inom centerpartiet, representerad främst av förre rikskans
lern Wirth, kritiserade samgåendet med högern och önskade förnya W eimar
koalitionen. Ä andra sidan sågo vissa grupper inom det tysknationella partiet 
i den förda block- och kompromisspolitiken en partiets självuppgivelse. Vid 
flera viktiga omröstningar avföllo delar av regeringskoalitionen till opposi
tionen — som främst bestod av demokrater och socialdemokrater — eller 
underläto att rösta. I början av år 1928 blevo svårigheterna att hålla samman 
regeringen särskilt accentuerade. Det finansiella läget hade under året för
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sämrats och enighet rörande erforderliga åtgärder på detta område kunde ej 
uppnås. I fråga om en sedan länge förberedd skolreform splittrades rege
ringen; de tysknationella och centern representerade båda starkt konfessio
nella intressen, under det att tyska folkpartiet företrädde en mera liberal 
linje. I februari 1928 övervägde regeringen på grund av meningsskiljaktig
heterna i sistnämnda fråga demission, men efter en hänvändelse från presi
denten beslöt den att kvarstå, till dess budgeten fastställts och vissa andra 
trängande ärenden slutbehandlats, samt att därefter upplösa riksdagen, vars 
mandat under året gick till ända.

Nyvalen i maj 1928 blevo en bestämd vänsterseger. De tysknationella för
lorade över trettio mandat, av vilka flertalet gingo till socialdemokrater och 
kommunister; de gamla mellanpartiernas representation blev något decimerad 
på grund av att nybildade småpartier erövrade ett tjugutal platser. I det 
hela blev läget ungefär detsamma som före majvalen 1924; W eimarkoali
tionen, som sedan dessa val icke besuttit majoritet, ägde nu något mer än 
balva antalet mandat. En omläggning av kursen till vänster var klart på
kallad och på grund av mellanpartiernas svaghet syntes socialdemokratisk led
ning given. Marx avgick och Hermann Miiller blev rikskansler. I den nya 
regeringen ingingo representanter för tyska folkpartiet (Stresemann och Cur
tius), centern (von Guérard, senare Wirth och Stegerwald), bayerska folk
partiet och demokraterna, men någon egentlig koalition bildades icke, ty 
vederbörande fraktioner vägrade att avgiva bindande utfästelser. Såsom riks- 
värnsminister i stället för Gessler, som utträtt ur det demokratiska partiet 
och var illa sedd av vänstern, hade redan tidigare den utanför partierna 
stående general Groener inträtt, och denne kvarstod i den nya ministären.

D E  P O L I T I S K A  K O N F L I K T E R N A S  T I L L 

S P E T S N I N G .  D E N  N A T I O N A L S O C I A 

L I S T I S K A  R Ö R E L S E N  O C H  P A R L A 

M E N T A R I S M E N S  F Ö R F A L L .

Ehuru den koalition, som uppbar ministären Hermann Miiller från början 
var löslig och heterogen, förblev den i.huvudsak bestående till i mars 1930; 
regeringen rekonstruerades vid flera tillfällen —  bl. a. efterträddes den i 
oktober 1929 avlidne Stresemann av Curtius —  men dess partipolitiska sam
mansättning blev ej väsentligt förändrad. I utrikespolitiken vann regeringen 
åtskilliga framgångar, bl. a. genom Youngplanens antagande och överens
kommelser om utrymning av vissa ockuperade områden. Under regerings-
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perioden inträffade emellertid hän
delser, som förberedde en tillspets
ning av de politiska konflikterna 
och en kris inom det tyska stats
livet.

Den statsfinansiella och ekono
miska situationen, som efter valu
tastabiliseringen 1923 småningom 
förbättrats, blev efter hand ånyo 
kritisk. Orsakerna härtill kunna i 
detta sammanhang ej utredas. I viss 
mån var den tyska krisen direkt be
tingad av den världsekonomiska de
pressionen och försvårades i sam
band med denna. Den väldiga ök
ning av statsutgifterna, särskilt till 
sociala ändamål, som åvägabragts 
under den republikanska tiden, an
ses av många ha bidragit till svårig
heterna. Att skadeståndsbetalning- 
arna utgjorde en kännbar belastning är uppenbart, även om åsikterna rörande 
deras betydelse i hög grad skifta; på tyskt håll, åtminstone inom det nationella 
lägret, liar man varit benägen att i skadeståndet se krisens huvudsakliga orsak. 
Alltnog, under år 1929 inträdde en snabb försämring av läget; brist uppstod 
i rikets budget, erforderliga statslån kunde icke uppdrivas, en mängd företag 
gingo omkull, antalet arbetslösa steg och uppnådde i slutet av år 1930 nära 
fem millioner (mot 1— 2,5 millioner under de närmast föregående åren).

De nationella partiernas opposition skärptes efter 1928 års vänsterseger. 
Inom det tysknationella partiet övergick ledningen vid partikongressen 1928 
till en riktning, som tog avstånd från den förut förda koalitionspolitiken och 
krävde skadeståndsfördragens upprivande. Partichef blev Hugenberg, en av 
landets största industrimän, som i sina många tidningar angrep regeringen 
och den rådande regimen med ytterlig hätskhet. Flera av partiets mest 
bemärkta män, såsom Westarp och Schiele, övergingo till andra partier, 
framför allt den nybildade ”kristligt-sociala folktjänsten” . Betydelsefullare 
än det tysknationella partiets extremism var den snabba ökningen av det 
nationalsocialistiska partiets styrka. Vid en rad delstatliga och kommunala 
val vann detta parti stora framgångar på de icke katolska borgerliga partier
nas bekostnad; det av krisen framkallade missnöjet utnyttjades i en propa
ganda, som fordrade revision av Versaillesfreden och skadeståndsfördragen 
och framställde ”den judiska storfinansen” och ”den internationella marxis-

ALFRED HUGENBERG.
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men” såsom sammansvurna, vilka 
arbetade på medelklassens och bön
dernas fördärv. På hösten 1929 be
gärde tysknationella och national
socialister folkomröstning rörande 
ett förslag, enligt vilket regeringen 
skulle förpliktas att protestera mot 
den s. k. krigsskuldsparagrafen i 
Versaillesfördraget; vid omröstning 
nåddes likväl endast omkring en
fjärdedel av de för positivt resultat 
erforderliga rösterna.

Vid årsskiftet 1929— 1930 blev 
den statsfinansiella krisen akut; skat
terna hade lämnat mindre belopp än 
man beräknat samtidigt som utgifter
na stegrats, särskilt på grund av den
ökade arbetslösheten. Systemet att
genom upplåning i utlandet skaffa 
medel till skadeståndsbetalningarna 

var ej längre användbart. Inom regeringskoalitionen uppstodo, när det gällde 
att utarbeta en plan för finansiell reorganisation, slitningar mellan de borger
liga mellanpartierna och socialdemokraterna, och i slutet av mars 1930 avgick 
regeringen. Brüning, som sedan slutet av 1929 var ordförande i centerfraktionen, 
blev rikskansler i en regering, som upptog representanter för de båda katolska 
partierna, tyska folkpartiet, demokraterna och ekonomiska partiet; även två 
utpräglat konservativa politiker, Schiele och Treviranus, som tidigare tillhört 
det tysknationella partiet, inträdde. Regeringens mål förklarades vara att 
genom sträng sparsamhetspolitik bringa ordning i finanserna. M ajoritet i 
riksdagen ägde regeringen icke, ty de utanför koalitionen stående höger- och
vänsterpartierna —  tysknationella, nationalsocialister, socialdemokrater och
kommunister —  förfogade över omkring 300 av de 491 riksdagsmandaten.

Inom kort uppstod den konflikt, som inledde det normala parlamentariska 
systemets avveckling. Regeringen framlade ett budgetförslag, som upptog 
ökade skatter, men också väldiga utgiftsminskningar, bl. a. i fråga om an
slagen till sociala ändamål. Då m ajoritet icke kunde uppbringas i riksdagen, 
där höger och vänster från skilda utgångspunkter bekämpade förslagen, beslöt 
Brüning att med stöd av art. 48 utfärda de bestämmelser, som ansågos nöd
vändiga. Riksdagen svarade med att kräva de presidentiella förordningarnas 
upphävande; om ett misstroendevotum mot regeringen kunde likväl den 
heterogena oppositionen icke enas. Brüning upplöste nu riksdagen (ju li

HEINRICH BRÜ NING .
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1930); intill nyvalen i september styrde regeringen med stöd av diktatur
paragrafen.

1930 års val inleda det senaste skedet i tysk politik — regeringsdiktaturens 
och den konstitutionella krisens skede. Ytterlighetspartierna vunno väldiga 
framgångar. Nationalsocialisternas antal steg från 12 till 107, kommunisternas 
från 54 till 77; de båda diktaturpartierna besatte sålunda omkring en tredjedel 
av riksdagsmandaten. Flertalet borgerliga partier, särskilt tyska folkpartiet 
och det tysknationella partiet, smälte samman; även demokraterna, som i 
fåfäng förhoppning att vinna anslutning från närstående grupper oinbildat 
sitt parti till det s. k. statspartiet, decimerades. De av de större mellan- 
partierna lidna förlusterna kompenserades emellertid i viss mån därav, att 
det förut obetydliga lantfolkpartiet och det nybildade kristligt-sociala folk- 
tjänstpartiet tillsammans nådde över trettio platser. Regeringen kunde likväl 
icke efter valen påräkna fast stöd av mer än högst 190 av riksdagens 577 
medlemmar.

I detta sammanhang krävas några kompletterande uppgifter rörande det 
nationalsocialistiska partiet. Detta parti bildades, såsom förut nämnts, redan 
1919, det fick sitt formellt ännu gällande program 1920, och blev mera 
allmänt känt genom Hitlers misslyckade kuppförsök i november 1923. Partiet 
vann efter sammanslagningen med de ur det tysknationella partiet utbrutna



474 TYSKLAND

HITLEK HYLLAS AV NATIO NALSOCIALISTER I NÜRNBERG 1929.

s. k. tyskfolkliga vissa framgångar vid valen i maj 1924, men gick sedermera 
tillbaka; först 1930 blev det en politisk maktfaktor av första ordningen. 
Rörelsens utveckling företer utomordentligt stora likheter med den italienska 
fascismens; liksom den senare framstår som en skapelse av Mussolini, är 
nationalsocialismen knuten till Hitlers ledaregestalt. I första rummet har 
rörelsen varit nationell: revision av Versaillesfördraget och upprivande av 
skadeståndsöverenskommelserna ha varit centralpunkter i propagandan; neder
laget i världskriget framställes som en följd av ”de marxistiska partiernas” 
undermineringsarbete. Till nationalismen ansluta sig föreställningar om en 
ren tysk ras, som för närvarande anses utgöra endast en mindre del av den 
tyska befolkningen, men som på grund av sin överlägsenhet säges vara kallad 
att härska. En ytterlig antisemitism är det mest iögonfallande uttrycket för 
inställningen till rasfrågan. Den parlamentariska demokratien förklaras vara 
korrumperad och oduglig, och en nationell, d. v. s. nationalsocialistisk diktatur 
eftersträvas; under senare år har partiet i princip ställt sig på legalitetens 
grund och räknat med möjligheten att genom majoritetsbeslut komma i besitt
ning av makten. Från början företrädde rörelsen, liksom fascismen, i ekono- 
miskt-sociala frågor en antikapitalistisk hållning, ehuruväl tanken på en 
allm än socialisering av näringslivet avvisades. I 1920 års program krävdes 
bl. a. förstatligande av alla truster och de stora varuhusens kommunalisering 
och utarrendering åt småhandlare; delaktighet i vinsten för arbetare i stora
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företag; expropriation av jord för allmännyttiga ändamål; åtgärder för 
brytande av ”ränteslaveriet” . I det hela framstod partiet som en typisk medel- 
klassrörelse; man appellerade i första hand till småhandlare, lägre tjänste
män och affärsanställda, vilka kände avståndet till arbetarna men tillika 
en intressemotsättning gentemot de förmögnare. Efterhand har national
socialismens inriktning väsentligt förändrats. Liksom fascismen har rörelsen 
i första rummet blivit nationell och antisocialistisk; den har alltmera 
bestämt vänt sig till de borgerliga folkgrupperna och bönderna och blivit ett 
språkrör för dessa klassers intressen; anslutningen från industriarbetarhåll 
har varit tämligen ringa och försöken alt bilda nationalsocialistiska fack
föreningar ha rönt föga framgång. Programmet har icke formellt ändrats, 
men de radikala punkterna ha borttolkats; H itler har förklarat sig stå på 
den privata äganderättens grund. Flera utbrytningar ur partiet ha varit kon
sekvensen av dess utveckling åt höger; fortfarande finnes likväl en radikal 
flygel, vars mål torde kunna karakteriseras som ett slags nationell kommunism.

Efter valen syntes möjligheten av en parlamentarisk majoritetsregering än 
mindre än tidigare. Emellertid beslöto socialdemokraterna, sannolikt påver
kade av fruktan för en koalition av m ellanpartierna och högern, att tills 
vidare stödja den sittande regeringen genom att rösta mot förslag om miss
troendevotum och upphävande av de presidentiella nödförordningarna. På
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detta sätt skapades vid riksdagens sammanträde i oktober förutsättningar för 
regeringens kvarstannande; endast de tysknationella, nationalsocialisterna, 
kommunisterna och ett par mindre fraktioner krävde ministärens avgång. E tt 
ordnat lagstiftningsarbete kunde likväl ej åvägabringas, dels på grund av 
ytterlighetspartiernas systematiska obstruktion, dels emedan starka menings
motsättningar förelågo mellan regeringskoalitionen och socialdemokraterna. 
Lösningen blev en provisorisk regeringsdiktatur, som tolererades av de demo
kratiska partierna och bekämpades av diktaturpartierna; maktkoncentrationen 
hos regeringen framstod som ett värn för demokratien. Art. 48 blev grund
valen för det nya systemet; presidentiella förordningar blevo den norm ala 
formen för lagstiftningsåtgärder. Riksdagen sammanträdde endast under korta 
perioder (oktober 1930, mars och oktober 1931, februari 1932). Regeringen 
erhöll ej direkta förtroendevota, men väl avvisades förslagen om misstroende
votum. Socialdemokraterna stödde alltså i realiteten regeringen, även om de 
sökte undvika att alltför starkt m arkera sin bundenhet vid densamma. I mars 
1931 beslötos ändringar i riksdagens arbetsordning för att försvåra obstruk
tion; nationalsocialisterna och de tysknationella lämnade då till en tid riks
dagen.

Regeringens arbete under denna tid gick främst ut på att reorganisera 
den nationella ekonomien. Skatterna ökades samtidigt som statsutgifterna ned- 
skuros; löner och arbetslöshetsunderstöd sänktes. Långtgående ingripanden
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i del privata näringslivet särskilt genom fastställande av priser och reglering 
av handeln ansågos nödvändiga. I fråga om de icke politiska utlandsskulderna 
infördes ett slags m oratorium ; en ny revision av skadeståndsfördragen för
bereddes. Någon avgjord förbättring av läget uppnåddes likväl e j; på som
maren 1931 uppstodo likviditetssvårigheter, som kulminerade i en tillfällig  
inflation, antalet fallissemang ökades, de arbetslösa beräknades i slutet av 
1931 till 5,500,000. För att vidmakthålla den inre ordningen stadgades vitt
gående inskränkningar i press- och yttrandefrihet; vid årsskiftet 1931— 1932 
förbjöds under en tid all politisk propaganda. Den inrikespolitiska spänningen 
växte: partierna började framstå som till inbördeskrig beredda kamporgani
sationer; de nationalsocialistiska stormtrupperna nådde en styrka av flera 
hundra tusen man, men även de huvudsakligen socialdemokratiska Reichs- 
bannerorganisationerna, de kommunistiska Rödafrontförbanden och de n är
mast tysknationella Stahlhelmavdelningarna bildade effektiva stöd för respek
tive partier. Isolerade våldsdåd från nationalsocialistisk och kommunistisk 
sida blevo allt vanligare. Den främst på byråkratien och riksvärnet stödda 
regeringen syntes endast med svårighet hålla de till strid rustade partierna 
inom legalitetens ram. Knappast i någon modern stat har konflikten mellan
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klasser och partier varit så skarp, 
•medan likväl ordningen i stort sett 
kunnat bevaras.

Under år 1932 utvecklades den 
tyska krisen med utomordentlig 
snabbhet. På våren utlöpte Hinden- 
burgs presidentperiod. De partier, 
som faktiskt stödde regeringen, d. 
v. s. mellanpartierna och socialde
mokraterna, beslöto att samverka 
för Hindenburgs återval; fruktan 
för en nationalsocialistisk seger 
förmådde socialdemokraterna att 
rösta för samme man, som de sju 
år tidigare med ursinne bekämpat. 
Nationalsocialisterna nominerade 
Hitler, som först nu blev tysk med
borgare; även de tysknationella 
och kommunisterna uppställde egna 
kandidater. I första valomgången 

den 13 mars nådde Hindenburg 49,G, Hitler 30,2, den tysknationelle Düster
berg 6,8 och kommunisten Thälmann 13,2 procent av de avgivna rösterna; 
i andra omgången, den 10 april, blev Hindenburg vald med absolut majoritet. 
Den åttifemårige fältmarskalken, som 1925 framförts av de konservativa 
och monarkistiska partierna, betraktades nu som den av extremister till höger 
och vänster hotade republikens värn.

Två veckor efter presidentvalet, den 24 april, ägde nyval rum till den 
preussiska lantdagen. Resultaten innebar ett svårt nederlag för demokratiens 
anhängare; av 423 platser besatte nationalsocialisterna 162 och kommunisterna 
57; socialdemokrater och katoliker bevarade någorlunda sina positioner, 
under det att de borgerliga mellanpartierna ledo katastrofala förluster. Den 
av Weimarkoalitionen stödda regeringen blev vid lantdagens sammanträde 
föremål för misstroendevotum, men en parlamentarisk regering kunde ej bildas.

Av ännu icke klarlagda skäl avskedade Hindenburg i maj ministären 
Brüning och överlämnade regeringsuppdraget åt den utanför partipolitiken 
stående von Papen; denne bildade ett kabinett, som icke kunde sägas repre
sentera ett visst parti, men otvivelaktigt ägde en väsentligt mera konservativ 
prägel än det Brüningska; riksvärnsministern von Schleicher ansågs på många 
håll vara ministärens ledande kraft. Enligt senare gjorda programmatiska 
uttalanden ville regeringen i legala former genomföra en författningsrevision, 
som stadfäste en självständig exekutivmakt och beskar parlamentets befogen-

FRANZ VON PA PE N .
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DEN PARTIPOLITISKA G RUPPERING EN 1919-1 9 3 2 . 
Ur Die Tat 1932.

heter; om planer på en monarkisk restauration voro förknippade med detta 
program är ej känt.

Den nya regeringen utlyste nyval till riksdagen; resultaten av valen den 
31 juli — i jämförelse med valen den 14 september 1930 — meddelas nedan:

Partiställningen i tyska riksdagen efter 1930 och 1932 års val.
1930 1932

Tysknationella .............................. ....................... 41 37
Nationalsocialister .............. ....................... 107 230
Lantfolkpartiet m. f l ............ ....................... 25 1
Krist, sociala fo lktj.............. ....................... 14 4
Landbund ................................ .............................. 3 2
Tyska bondepartiet . . . . . . . .............................. 6 2
W ürttemb. bondepartiet . . . .............................  1 1
Tyska folkpartiet .................. ....................... 30 7
Ekon. partiet .......................... .......................  23 1
Bayerska fo lk p a r t ie t .............. ....................... 19 21

....................... 68 75
Statspartiet ........................... ....................... 20 4
Socialdemokrater .................. ....................... 143 133
Kommunister .......................... .............................. 77 89

Summa 577 607

Diktaturpartierna hade sålunda vunnit 319 platser av 607; en majoritet 
av folket hade från skilda utgångspunkter tagit ställning mot demokratien. 
De icke katolska borgerliga partierna voro — med undantag för det tysk
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nationella partiet —  praktiskt taget utplånade; all sannolikhet talar för att 
deras väljarkårer till större delen gått över till nationalsocialisterna. Omkring 
90 procent av väljarna voro fördelade på de nationellt, socialistiskt och 
katolskt bestämda riktningarna; icke alldeles utan skäl talade man om ett 
parlament av ”världsåskådningspartier’’.

Motsättningen mellan de båda demokratiskt legitimerade statsorganen — 
presidenten och riksdagen —  var efter valen klart markerad. Presidenten 
symboliserade enheten, ty han van vald av en majoritet —  om ock av den 
mest heterogena karaktär —  riksdagen avspeglade folkets uppdelning i oför
sonligt kämpande partier. Efter fåfänga förhandlingar om en ny regerings
bildning inträdde en dramatiskt tillspetsad konflikt; regeringen, som vann 
stöd endast hos den tysknationella fraktionen, upplöste än en gång riksdagen 
(12 september) och utlyste nyval till i början av november.1

1 För att klargöra huvudriktningarnas inbördes styrkeförhållanden efter republikens 
införande, uppdelas partierna här nedan i tre grupper: socialister (socialdem okrater och 
kommunister) katoliker (centrum och bayerska folkpartiet) samt borgerliga, inklusive 
nationalsocialister. Siffrorna angiva dessa riktningars procentuella andel av väljarkåren 
vid  riksdagsvalen 1920, maj 1924, 1928, 1930 och 1932.

1920 1924 1928 1930 1932

Borgerliga (inkl. nat. soc.) ......... ..............  40,4 50,3 44,5 47,6 47,4
Katoliker ............................................. ..............  17,5 16,6 15,1 14,8 16,0
Socialister ......................................... ..............  42,1 33,1 40,4 37,6 36,6

Det förtjänar betonas, att manuskriptet till detta arbete avslutades i november 1932.
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I T A L I E N .

I T A L I E N S K  P O L I T I K  F Ö R E  V Ä R L D S 

K R I  G E T.

Den grundläggande italienska författningslagen, statutet av den 4 mars 1848, 
ursprungligen gällande Sardinien, sedan 1861 det nybildade italienska kunga
riket, är av föga originell karaktär. Den verkställande makten tillhör monarken, 
som utfärdar förordningar till lagarnas verkställighet, är chef för förvaltningen 
och armén och leder utrikespolitiken. Den lagstiftande makten tillkommer 
monarken och den av två kamrar, senaten och deputeradekammaren, bestående 
representationen i förening. En egendomlighet i författningen är, att inga be
stämmelser meddelas om författningsändring; i praktiken ha författnings- 
ändrande lagar antagits i samma former, som gälla för vanliga lagbeslut.

Av de båda kam rarna är senaten ett aristokratiskt överhus, deputerade
kammaren har alltid bildats under medverkan av folket vid direkta val. Senaten 
består av dels ett antal självskrivna medlemmar, dels personer, som av monar-

31. — Vår egen tids historia. I.
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ken utnämnes till senatorer på livstid; vid val av senatorer är monarken skyldig 
att hålla sig inom vissa i författningen uppräknade kategorier, omfattande 
bland annat högre ämbetsmän. Till senatorer ha i regel utnämnts personer, 
som tillhört de högsta sociala grupperna, och senaten har därför, liksom genom 
livstidsmandaten, blivit utpräglat konservativ. Den har emellertid haft en 
mycket undanskjuten plats i italienskt statsliv, den har aldrig störtat en rege
ring och endast i sällsynta fall vägrat godkänna ett av deputeradekammaren 
antaget lagförslag. Deputeradekammaren har valts genom direkta val, i regel 
majoritetsval i enmansvalkretsar. Rösträtten till kammaren var ursprungligen 
mycket begränsad. Ännu år 1880 var antalet röstberättigade endast omkring 
600,000, d. v. s. 6 till 7 procent av de myndiga männen; rösträtten var knuten 
vid betalningen av en relativt hög skatt. Genom 1882 års rösträttsreform fyr- 
dubblades antalet röstberättigade, men det stora flertalet bönder och arbetare 
saknade fortfarande valrätt. Först 1912 genomfördes nära nog allmän rösträtt, 
d. v. s. för alla män över trettio års ålder; de röstberättigades antal steg 
från 3 till nära 9 millioner. Demokrati har alltså förelegat i Italien endast 
under ett decennium och under större delen av denna tid omöjliggjorde världs
kriget och den på detta följande krisen en lugn utveckling av systemet. Kam
marens valperiod fixeras i författningen till fem år, men i praktiken har 
upplösning — varom monarken äger besluta — alltid ägt rum före valperiodens 
utgång.

I författningen givas inga bestämmelser om ett parlamentariskt styrelse
sätt och ministerinstitutionen beröres endast med några ord; bland annat stad
gas, att varje kungligt beslut måste kontrasigneras av en minister. Då fö r
fattningen utformades, torde man dock ha utgått från den parlamentariska 
doktrinen; i varje fall började man omedelbart tilläm pa denna. Monarken har 
uppdragit åt en politiker, den blivande konseljpresidenten, att bilda regering; 
regeringen har utövat de monarken eidigt författningen tillkommande be
fogenheterna, den har avgått, då deputeradekammaren beslutat misstroende
votum — ofta i form av ett dagordningsbeslut efter en interpellationsdebatt 
— och det är på dess förslag som upplösning av kammaren skett.

En viss oklarhet i förhållandet mellan exekutivmakt och legislatur har 
kännetecknat italienskt statsliv. Någon fast gräns mellan lagstiftnings- och 
förordningsrätt har icke förefunnits. Dels har parlamentet i vissa fall upp
dragit åt regeringen att i förordningsväg reglera rättsområden, som i princip 
ansetts falla under legislaturens kompetens, dels och framför allt har rege
ringen, utan stöd av något bemyndigande, utfärdat lagändrande förordningar, 
då särskild anledning förelegat och parlamentet ej varit samlat. Under tiden 
1849— 1913 beslutades mer än 300 dylika lagförordningar, i regel i efterhand 
förelagda representationen för godkännande; under och efter världskriget fick 
den sålunda inledda praxis allt större betydelse.
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Det italienska partiväsendet under tiden 
före kriget företedde stora likheter med det 
franska. Intill år 1876 kunde man urskilja 
två stora partier eller rättare meningsrikt- 
ningar, högern och vänstern, den förra re
kryterad huvudsakligen från norden, den 
senare från södern, men vid denna tid 
sprängdes den traditionella politiska kon
stellationen och kammaren splittrades efter 
hand i en rad grupper, som i likhet med 
de franska icke företrädde fasta partiorga
nisationer och överhuvud voro av relativt 
löslig och tillfällig  karaktär. Ofta fram- 
stodo dessa grupper snarare såsom följen 
åt vissa ledande politiker än som av be
stämda politiska åsikter förenade partier.
Betecknande är, att i den offentliga diskus
sionen grupperna i regel betecknades efter 
ledarens namn i stället för med de intet
sägande officiella beteckningarna. I det 
hela torde de personliga momenten ha framträtt starkare i italiensk än i 
fransk politik; personintriger spelade ofta en bestämd roll vid regerings
skiftena, under det att motsättningen i politiska sakfrågor var föga markerad. 
Detta förhållande sammanhänger därmed, att de mera permanenta princip
konflikter, som satt sin prägel på fransk politik, icke hade tillnärmelsevis 
samma betydelse i Italien. Någon motsvarighet till den i Frankrike efter 1870 
dominerande uppdelningen i monarkister och republikaner fanns icke; visser
ligen framträdde en aktiv republikansk rörelse, men denna företräddes i 
representationen endast av ett fåtal representanter och lyckades ej göra 
sitt program till en aktuell politisk stridsfråga. Än viktigare är att de 
katolska intressena i Italien icke organiserade sig till ett politiskt parti. För att 
protestera mot kyrkostatens införlivande med Italien uppmanade påven i början 
av 1870-talet katolikerna att icke deltaga i valen till kammaren eller låta sig 
inväljas i denna; detta hindrade visserligen icke, att många troende katoliker 
deltogo i valen, men uppkomsten av ett särskilt katolskt parti omöjliggjordes. 
Först 1905 lättades på det påvliga förbudet och 1913, då allmän rösträtt 
införts, uppmanades valmännen från kyrkligt håll att understödja de konserva
tiva kandidaterna; ett katolskt parti bildades likväl icke förrän efter världs
kriget.

Berörda omständigheter utesluta naturligtvis icke, att grupperna i den italien
ska deputeradekammaren representerat olika skiftningar i politisk uppfatt

FRANCESCO CRISPT.
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ning, att vissa varit mera konservativa, 
andra mera reformvänliga. Men skilje
linjerna ha endast sällan varit princi
piella och djupgående och ha kunnat 
provisoriskt överbyggas genom person
liga uppgörelser mellan gruppledarna. 
Regeringarna ha regelmässigt bildats på 
så sätt att cheferna för en rad grupper, 
som bildat majoritet inom kammaren, 
överenskommit om samarbete i vissa 
aktuella frågor och sålunda bildat en 
tillfäll ig regeringsduglig koalition. Koa
litionerna ha sällan blivit långvariga, 
efter någon tid ha en eller flera grup
per brutit sig ur regeringsblocket och 
en ny koalition måst bildats på basis 
av ett nytt arbetsprogram och med 
stöd av delvis andra grupper. Den 
stora betydelse, som förhållandet till 
utlandet haft för den italienska inrikes

politiken, har bidragit till de talrika regeringsskiftena; i många fall ha 
regeringar, som representerat en relativt enhetlig politik i fråga om inre 
reformer, sprängts på grund av divergenser i den utrikespolitiska uppfatt
ningen, och diplomatiska eller militära nederlag ha orsakat regeringsskiften. 
I genomsnitt ha de italienska regeringarna suttit föga mer än ett år, antalet 
ministärer under liden 1848— 1922 var nära 70. På denna punkt måste dock, 
liksom i fråga om Frankrike, det påpekandet göras, att ett begränsat antal 
politiker ständigt växlat på ministerposterna, att i regel flera medlemmar i 
en avgående ministär ingått i den nybildade, och att en ministerkris i många 
fall endast inneburit en rekonstruktion av regeringen under samme konseljpresi
dent; så t. ex. bildade Depretis under sex år, 1881— 1887, ieke mindre än 
fem regeringar. Kännetecknande för den italienska parlamentarismen är, att 
regeringarna aldrig förlorat sin majoritet vid nyvalen till kammaren. Detta 
har väsentligen berott på att de företrätt breda koalitioner, omfattande framför 
allt kammarens centergrupper, och att valet för de röstande icke haft karaktären 
av en omröstning för eller emot regeringen, utan av ett val mellan självständigt 
uppträdande kandidater; den administrativa påtryckning, som regeringen ut
övat, torde också ha haft en viss, ehuru på intet sätt avgörande betydelse, 
särskilt under äldre tid, då antalet röstberättigade var starkt begränsat.

Vid sidan av de parlamentariska grupperna av angiven typ uppträdde 
vissa mera fast organiserade partier, men dessa ägde under tiden före världs

GIOVANNt GIOL1TTI.
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kriget ringa inflytande. Det främsta av 
dessa partier var det år 1892 bildade 
socialistiska, som 1895 erövrade 20,
1913, efter rösträttsutvidgningen, över 
70 platser i kammaren. Inom detta parti 
förelåg en bestämd motsättning mellan 
en reformistisk och en revolutionistisk 
riktning; partiets ledande man, Filippo 
Turati, och majoriteten inom partiet 
önskade under vissa förhållanden sam
verkan med borgerliga partier, men en 
aktiv och energisk grupp önskade en 
klart revolutionär taktik. Ur partiet ut
trädde år 1906 syndikalisterna, som ar
betade för de fackliga organisationernas 
övertagande av makten, och 1912 de 
s. k. reformsocialisterna, som, i motsats 
till partiets flertal, röstade för Tripolis- 
kriget och under den följande tiden ut
vecklades till en radikal borgerlig frak
tion utan någon markerad socialistisk uppfattning. Är 1913 grundades ett 
nationalistiskt parti, som vid valen samma år besatte sex platser i kammaren. 
Partiet, som ivrade för en aktiv nationell utrikespolitik och kritiserade det 
parlamentariska systemet såsom hinderligt för denna, hade ett icke obetydligt 
klientel inom intellektuella kretsar; dess ideologi har sedermera i huvudsakliga 
punkter upptagits av fascismen.

Någon kronologisk redogörelse för den politiska utvecklingen i Italien före 
världskriget skall här icke givas. Denna utveckling företer knappast några 
intressanta och originella drag och att på ett begränsat utrymme skildra de 
politiska kombinationernas snabba och förvirrande växling är icke möjligt. 
Det bör understrykas, att några få ledande statsmän dominerat olika skeden 
av Italiens nyare historia. Sedan den förut härskande högern år 1876 splittrats, 
blev vänstermannen Depretis konseljpresident; han satt vid makten under 
nära nio av de följande elva åren, gång efter annan rekonstruerande sin 
regering på grundval av nya parlamentariska kombinationer. Sedan han av
lidit i början av år 1887, övergick ledningen till Crispi, som var konselj
president till 1891 och sedermera från 1893 till 1896. Crispi avgick på grund 
av det abessinska fälttågets misslyckande. Under 1800-talets sista år utbröt en 
svår kris. Den jämförelsevis konservativa regeringen Pelloux ville genom 
lagstiftning begränsa förenings- och tryckfriheten i syfte att nedslå den socia
listiska agitationen, men motarbetades av flertalet vänstergrupper; efter 1900

ANTONIO SALANDRA.
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års val såg sig likväl regeringen, vars majoritet förminskats, tvungen att 
avgå, och en avspänning inträdde snabbt. I början av 1900-talet var den 
moderata radikalen Giolitti den ledande statsmannen; under perioden 1900 
— 1914 innehade han konseljpresidentposten i nära nio år, och även under 
de korta tider, då närstående politiker, såsom Sonnino och Salandra, stodo 
i spetsen för regeringen, utövade han ett utomordentligt inflytande. Man 
har stundom karakteriserat Depretis’, Crispis och Giolittis konseljpresidenturer 
som faktiska diktaturer och jämförelser ha gjorts med Mussolinis välde. De 
nämnda statsmännens maktställning grundade sig emellertid uteslutande på 
deras parlamentariska ledarskap, framför allt på deras förmåga att förena 
skilda grupper kring ett praktiskt handlingsprogram och att smidigt utnyttja 
olika lägen; de ha varit helt beroende av kammaren och trätt tillbaka, då 
misstroendevotum beslutats.

Ur författningspolitisk synpunkt kännetecknas tiden före världskriget av 
den fortskridande demokratiseringen. Om den successiva utsträckningen av röst
rätten har redan talats. Lagstiftningen om församlings-, förenings-, yttrande- 
och tryckfrihet fick en alltmera liberal karaktär. En begränsad lokal själv
styrelse genom folkvalda representanter infördes i provinserna och framför 
allt i primärkommunerna. I demokratiseringsprocessen ingick också ett mål
medvetet arbete för folkbildningens höjande; ännu efter världskriget var likväl 
bortåt en tredjedel av befolkningen i eller över skolåldern analfabeter. Demo
kratiens seger motsvarades ej av någon social utjämning. Av den jordbrukande 
befolkningen, som utgjorde flertalet, voro omkring 70 procent arrendatorer 
eller lönearbetare — särskilt i södern ägdes större delen av jorden av stora 
godsägare —  och inom industrien var motsättningen mellan arbetsgivare och 
arbetare utpräglad.

K R I S E N  E F T E R  K R I G E T  O C H  D E N  F A S C I S 

T I S K A  R E V O L U T I O N E N .

Världskriget ledde icke i Italien, såsom i andra i kriget deltagande makter, 
till nationell samling. Tvärtom framträdde under kriget en splittring, som 
även efter krigets slut blev en av de dominerande faktorerna i politiken och 
en av de huvudsakliga förutsättningarna för den fascistiska revolutionen. Italien 
hade, i motsats till andra europeiska stormakter, icke sin plats given, då kamp
formationerna bildades på hösten 1914. Det var allierat med centralmakterna, 
ehuru det traditionella målet för de nationellt aktiva folkgrupperna var er
övringen av det irredenta, som lydde under Österrike-Ungern. Inom regering 
och parlament voro meningarna delade, men fredspartiet var länge bestäm
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mande; ännu några veckor före 
krigsutbrottet ansågs Giolitti, leda
ren av detta parti, kunna påräkna 
en stark majoritet inom kammaren.
Den krigspropaganda, som organi
serades utanför parlamentet och i 
vilken representanter för de ur in
rikespolitisk synpunkt mest diver
gerande meningsgrupper deltogo, 
framstod såsom utslagsgivande för 
statsmakternas hållning, då i maj 
1915 krig förklarades mot Österrike- 
Ungern. Men en pacifistisk riktning 
gjorde sig också starkt gällande; till 
denna hörde majoriteten av det so
cialistiska partiet, under det att en 
mindre fraktion inom detta, ledd av 
den redan berömde agitatorn Benito 
Mussolini, bröt sig ut ur partiet och 
deltog i krigspropagandan.

Under kriget förelåg en liknande situation. Regering och representation an
klagades av aktivisterna för att med tveksamhet och en viss motvilja föra 
det krig, som den nationella propagandan framtvingat; ingen av de på varandra 
följande konseljpresidenterna — Salandra följdes i juli 1916 av Boselli och 
denne i oktober 1917 av Orlando —  ansågs utveckla tillräckligt hänsynslös 
energi. Regeringen erhöll visserligen redan i maj 1915 en fullmakt, som 
formellt satte den i stånd att utan parlamentets hörande fatta alla med hänsyn 
till kriget erforderliga beslut, men i själva verket voro regeringarna starkt 
beroende av parlamentet, inom vilket fraktionernas intriger stundom syntes 
undanskymma den nationella enheten. Socialisterna vidhöllo sin principiella 
opposition mot kriget och drevo särskilt efter det stora nederlaget vid Capo- 
retlo i oktober 1917 propaganda för omedelbart fredsslut. Såväl bland akti
vister som socialister framträdde en antiparlamentarisk strömning, grundad på 
missnöje med den statsledning, som icke helt tillfredsställde någondera av 
de mest stridbara riktningarna inom nationen.

Fredsslutet väckte utbrett missnöje. Italien sades ha ”vunnit kriget och 
förlorat freden ’. Bland de nationella upphöjde man Italiens insatser i kriget 
och ansåg den oförmånliga freden bero på regeringens svaghet. Socialisterna 
sågo sin uppfattning, att landet aldrig bort inträda i kriget, besannad; den 
kommunistiska, på en omedelbar omvälvning inställda riktningen inom par
tiet vann under påverkan av den ryska propagandan snabbt terräng. Den

VITTORIO ORLANDO.
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socialistiska faran ledde till en borgerlig reaktion, som på grund av olika 
omständigheter kom att organisera sig under nationalistisk ledning. Regering 
och parlament, vilkas auktoritet redan under kriget försvagats, trädde i bak
grunden under konflikten mellan den borgerligt nationella och den socialistiskt 
pacifistiska riktningen.

Detta sammanhängde med den omvandling, som den italienska parlamen
tarismen under kriget undergått. I november 1919 ägde nyval rum enligt en 
föregående år antagen vallag, som stadgade rösträtt för alla myndiga män 
och proportionella val. Vid detta val uppträdde för första gången ett under 
kyrkans auspicier bildat katolskt parti, det katolska folkpartiet. Detta parti 
arbetade för kyrkovänliga reformer, såsom konfessionell undervisning i stats- 
skolorna, men upptog även sociala och författningspolitiska krav, såsom åtta 
timmars arbetsdag, kvinnorösträtt och folkval av senaten. Inom partiet voro 
skilda sociala grupper representerade, i södern vann partiet framför allt 
understöd bland de större jordägarna, i norden bland småbrukare och lant
arbetare: vid partiets sida stod en stark fackföreningsorganisation. Resultatet 
av valet blev en utomordentlig framgång för de katolska och socialistiska 
partierna; av kammarens 508 platser besatte det förra partiet 100, det senare 
156. De förut härskande, av olika politiker ledda fraktionerna blevo genom
gående försvagade. Sammanlagt besatte dessa grupper, vilka stundom i det föl
jande med en gemensam beteckning kallas de liberala, omkring 230 platser, 
under det att återstående mandat fördelades på olika småpartier, såsom re
publikaner och socialister. De starkaste av de liberala fraktionerna voro den 
relativt konservativa liberaldemokratiska, ledd av Salandra, och den demokrat
liberala, ledd av Giolitti, med respektive 46 och 113 mandat. De liberala 
politikerna behärskade fortfarande Syditalien, under det att i Norditalien, där 
industrialiseringen var långt framskriden och folkbildningen vida högre än 
i södern, majoriteten röstade antingen med socialister eller med katoliker.

Den nya parlamentariska grupperingen försvårade regeringsbildningen och 
försvagade regeringarnas ställning. Det starkaste partiet, det socialistiska, 
vägrade att öppna regeringssamverkan med de borgerliga grupperna och 
röstade med vissa undantag mot alla regeringar. För att få en regering till 
stånd var en koalition mellan de gamla liberala fraktionerna, inom vilka 
vissa politikers personliga inflytande var förhärskande, och det av ett fast 
program sammanknutna katolska folkpartiet nödvändig. Det visade sig svårare 
att åstadkomma en dylik samverkan än det tidigare hade varit att etablera 
en uppgörelse mellan gruppledarna; katolikerna insatte representanter i 
regeringen endast under bestämda villkor och återkallade sina ministrar, 
om dessa villkor ej uppfylldes. Regeringarna Nitti (juni 1919—juni 1920), 
Giolitti (juni 1920— juni 1921), Bonomi (juni 1921— februari 1922) och 
Facta (februari 1922—oktober 1922) hadé ett relativt svagt parlamen
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tariskt underlag och försvagades av 
inre splittring. Förhållandet mel
lan regering och representation blev 
alltmera oklart; ofta ingrep parla
mentet genom direktiv i exekutiv
maktens utövning, regeringen å sin 
sida utfärdade massor av lagänd- 
rande förordningar.

Den socialistiska frammarsch, 
som kom till uttryck i de stora 
framgångarna vid 1919 års val, 
fortsatte under det närmast föl
jande året. År 1920 stod den ita
lienska socialismen på sin höjd
punkt, kommunalstyrelserna i mel
lan en fjärdedel och en tredjedel 
av landets kommuner behärskades 
av partiet, och den socialistiskt 
organiseiade fackorganisationen räknade 2,300,000 medlemmar. De kom
munistiskt revolutionära tendenserna inom rörelsen gjorde sig starkt gäl
lande. Majoriteten inom såväl partiets parlamentsrepresentation som fack
organisationen anslöt sig visserligen icke till tanken på en omedelbar om
välvning, och någon enhetligt revolutionär politik bedrevs alltså icke, men man 
inskred ej heller med bestämdhet mot omstörtningsplanerna; reformistiska 
socialister och revolutionära kommunister arbetade sida vid sida inom partiet 
och fackföreningarna. Den revolutionära oron inom arbetarklassen kom på 
olika sätt till uttryck. Trots den betydande arbetslösheten blevo strejkerna 
alll talrikare och alltmera omfattande, icke minst bland lantarbetarna; an
talet genom strejker förlorade arbetsdagar, som år 1914 utgjort två millioner, 
var 1919 nitton och 1920 sexton millioner. Vid flera av de största strejkerna, av 
vilka några omfattade statsföretag, såsom post och järnvägar, var avsikten 
att bereda vägen för en omvälvning genom en uppluckring av samhällsorga
nisationen påtaglig. I samband med strejkerna förekommo upplopp, som 
i vissa fall ledde till blodiga sammanstötningar. Organiserat sabotage, särskilt 
vid j ärnvägarna, var icke ovanligt. Inom en del kommuner upprättade de socia
listiska makthavarna ett slags diktaturer, vilka under överskridande av den 
kommunala kompetensen tillgodosågo de organiserade arbetarnas intressen. 
Mångenstädes måste den försvagade statsmakten uppgiva försöket att upprätt
hålla ordningen.

FRANCESCO NITTI.
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De revolutionära tendenserna kulminerade i den s. k. fabriksockupationen 
augusti 1920. Inom vissa norditalienska städer, främst Milano och Turin, 
besatte arbetarna ett stort antal fabriker och försökte driva dem på egen hand. 
Regeringen vägrade att ingripa, då en aktion mot de 600,000 arbetarna syntes 
liktydig med ett inbördeskrig. Man räknade med att arbetarna frivilligt skulle 
giva vika, då deras försök att självständigt driva fabrikerna misslyckades, 
och denna beräkning visade sig vara riktig. Under medling av regeringen 
kom en uppgörelse mellan arbetsgivare och arbetare till stånd och ockupa
tionen upphörde. Ockupationen har av Giolitti, som vid denna tid var konselj
president, betecknats som den socialistiskt revolutionära strömningens sista 
kraftansträngning. I samband med ockupationen inom det socialistiska partiet 
och den socialistiska fackorganisationen framställda förslag om igångsättande 
av en mera allmän aktion i revolutionärt syfte blevo med bestämda majoriteter 
förkastade. Några månader efter fabriksockupationens slut, i januari 1921, 
sprängdes det socialistiska partiet genom kommunisternas utträde; endast 
aderton deputerade övergingo till den nybildade kommunistiska organisationen, 
och vid en omröstning inom fackföreningarna samlade den moderata rikt
ningen 1,436,000 röster mot 433,000. Sedan faran för en kommunistisk om
välvning försvunnit, framträdde emellertid snart ett nytt revolutionshot; den 
av Mussolini organiserade fascismen genomförde, såsom den fascistiske historie
skrivaren Por uttalat, ”en kontrarevolution mot en revolution, som ej blivit av” .

Mussolini, som i sin ungdom varit kroppsarbetare, hade tidigt blivit 
socialist. Under vandringsår i Frankrike och Schweiz hade han förvärvat en 
viss filosofisk och politisk bildning. Inom den italienska socialiströrelsen 
intog han under åren före kriget en framträdande ställning såsom redaktör för 
partiets huvudorgan Avanti och den revolutionära riktningens mest stridbara 
agitator. Kort tid efter krigsutbrottet a n s lö t han sig. såsom nämnt, till den 
aktivistiska rörelsen, uteslöts ur det socialistiska partiet och grundade en ny 
tidning, II Popolo d Italia” , som ivrade för krig och för en social revolution 
efter krigets slut. Genom kriget skulle Italien erhålla den ställning bland 
nationerna, som vore landet värdigt, och kriget skulle tillika göra det italien
ska proletariatet moget för den inre omvälvningen. Under kriget kom den 
nationella synpunkten att bliva alltmera dominerande hos Mussolini och 
hans medhjälpare, och motsättningen mellan dem och det socialistiska partiet, 
som fasthöll vid oppositionen mot kriget, blev allt skarpare. Några månader 
efter krigets slut, i mars 1919, bildade Mussolini och ett antal meningsfränder, 
huvudsakligen förutvarande socialister, som anslutit sig till aktivismen, i 
Milano en s. k. fascistisk förening (fascio di combattimento), som avsågs 
skola utgöra det första ledet i en hela landet omfattande organisation. Den 
fascistiska rörelsen framträdde från början såsom konkurrent till socialismen.
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Framför allt krävde man en energisk 
nationell politik, men därjämte upp
ställdes ett ytterligt radikalt inrikes
politiskt program. Sålunda fordra
des bl. a. införande av republik, se
natens avskaffande, utvidgning av de 
medborgerliga friheterna, åtta tim
mars arbetsdag och minimilön för 
alla arbetare, industriell demokrati 
och successivt överflyttande av pro
duktionsmedlen till särskilda av 
producenterna bildade förband, be
gränsning av arvsrätten och ökning 
av arvsskatten, expropriation av 
de religiösa ordnarnas egendom 
och en kraftig beskattning av ka
pitalet.

Trots Mussolinis utomordentliga 
agitatoriska skicklighet vann den fa
scistiska rörelsen under den första 
tiden ringa anslutning. Då Mussolini 
vid valen 1919 kandiderade, samlade han endast några tusen röster i Milano, 
ännu i maj 1920 funnos ej mer än hundra fascistiska föreningar med tillsammans 
omkring tretliolusen medlemmar. Till rörelsen slöto sig framför allt unga män 
ur medelklassen, som voro fyllda av nationellt patos och vagt radikala teorier; 
de flesta hade deltagit i kriget, ofta såsom reservofficerare, och voro miss
nöjda med de underordnade och triviala sysslor, till vilka de efter kriget 
återvände. Ett drag av ungdomligt romantisk heroism och offervilja känne
tecknade många av rörelsens ledare. Flera av dem, såsom Grandi, Bottai 
och Augusto Turati ha sedan hört till landets främsta dignitärer. Betecknande 
för den fascistiska mentaliteten är följande utdrag ur ett brev från Turati, 
skrivet under kriget: Jag vill inte dölja, att jag älskar kriget, vi växte
upp med en otillfredsställd längtan efter storhet, en längtan närd av 
medeltida dueller, av Garibaldis revolutionära segrar, av bragder och sånger, 
och vi funno oss i stället föra räkenskaper och skriva småsaker för billiga 
tidskrifter. Vi voro missnöjda då och komma att vara det efter kriget.”

Ehuru fascismens program var radikalt, framträdde rörelsen huvudsakligen 
som nationell och antisocialistisk. Socialismen och framför allt kommunis
men voro på grund av sina internationalistiska och pacifistiska tendenser 
fascisterna förhatliga. Mellan de militärt organiserade fascisterna och lokala 
socialistiska föreningar ägde ofta våldsamma sammanstötningar rum. Sedan

IL DUCE. 
Kolteckning av Fernando Autori.
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det blivit tydligt, att en konkurrens 
inom arbetarklassen med det socia
listiska partiet var utsiktslös, in
trädde småningom en uppmjuk
ning av fascismens principiella ra
dikalism, och den fascistiska orga
nisationen blev sålunda mogen for 
sitt värv som den borgerliga reak
tionens vapen. Ännu vid fabriks- 
ockupationen på hösten 1920 intog 
likväl Mussolini en närmast väl
villigt neutral hållning mot arbe
tarnas krav. Det är först efter 
denna ockupation, som den av
görande frontförändringen hos fa
scismen och dess ledare kommer 
till stånd.

Att denna frontförändring var 
möjlig, förklaras dels av att Mus
solini, på en gång lidelsefull väl

talare och kallt beräknande taktiker, helt behärskade sina anhängare, dels 
av att för Mussolini själv en ändring av den inrikespolitiska ståndpunk
ten föll sig naturlig. Hans dominerande synpunkt var vid denna tid den 
nationella. För övrigt var hans teoretiska grunduppfattning, som i annat 
sammanhang skildrats, en anti-intellektualistisk aktivism, som i alla dok
triner, alla bestämda åsikter, såg hämningar av viljan och maktbegäret. 
Äsiktsväxlingar tedde sig för honom som blott ändringar i den poli
tiska metoden. Den borgerliga anslutningen lill fa sc ism en  förklaras av att 
denna framträtt som en stridbar antisocialistisk rörelse och att de fascistiska 
ledarna snabbt anpassade sig efter de ändrade förhållandena.

På hösten 1920 mötte, har det sagts, bourgeoisiens armé utan chef den 
fascistiske ledaren utan armé. Massor av nya medlemmar inträdde i de 
fascistiska organisationerna: ' I de stora städerna samlade sig kring de fascis
tiska föreningarna skaror, bestående av söner till industriledare och affärs
män samt en mängd ungt folk ur medelklassen, studenter, tjänstemän, personer 
utövande fria yrken. På landet anslöto sig godsägarnas söner, jordbruks
tekniker, bönder, den provinsiella småbourgeoisien, med ett ord alla. som i 
den socialistiska rörelsen sågo fienden till egna materiella och ideella för
delar ’ (Prezzolini). I december 1920 funnos 800, i november 1921 2,200 
fascistiska föreningar. Enligt uppgift skulle vid denna tid av 150,000 med
lemmar, vilkas sociala ställning var känd, 37,000 ha varit lantarbetare,

DINO GKANDf.
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23.000 industriarbetare, 20,000 stu
derande, 18,000 bönder och 50,000 
affärsmän, tjänstemän och industri- 
idkare; över 40,000 medlemmar sak
nade rösträtt, vilket är betecknande 
för åldersnivån inom fascismen. På 
sommaren 1922 hade partiet nära en 
halv million medlemmar. Förbindel
serna mellan storindustrien och den 
fascistiska organisationen blevo allL 
intimare. Företagarna finansierade i 
stor utsträckning fascismens politik, 
och med stöd av deras påtryckning 
bildades fascistiska fackorganisalio- 
ner, som i november 1921 räknade 
omkring 60,000, på sommaren 1922 
över 400,000 medlemmar.

Om ett fascistiskt program under 
dessa år kan man knappast tala. De 
ständiga anklagelserna för program- 
löshet besvarades dels med hänvis
ning till den relativistiska ideologi, 
som Mussolini med allt större energi 
urgerade, dels med vaga och allmänt 
hållna principuttalanden. Den all
männa tendensen mot en konservativ 
M anchesterliberal ståndpunkt är lik
väl påtaglig, den framträder både i 
de förklaringar, som den fascistiska 
organisationen, i november 1921 om- 
bildad till ett verkligt parti, avgav, 
och i de uttalande Mussolini gjorde 
i TI Popolo d'Italia”, fortfaran
de rörelsens intellektuella centrum.
Bland annat påyrkades, att statens 
politiska och judiciella funktioner MUSSOLINI TALAR

skulle reduceras och vissa offentliga
företag, framför allt järnvägarna, överföras i privat ägo. Man betonade också 
äganderättens nödvändighet för befrämjandet av nationalförmögenhetens växt, 
och begränsning krävdes av den beskattning, som åvilade kapitalet. Av de 
många socialpolitiska fordringarna i det ursprungliga programmet av år 1919
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behölls knappast mer än en enda: lagstadgad 
åtta timmars arbetsdag. Särskilt påfallande 
var ståndpunktsändringen i fråga om förhål
landet till kyrkan och kungamakten. I)en 
tidigare ytterligt antiklerikale fascistledaren, 
som häftigt angripit såväl kyrkan som reli
gionen, förklarade nu, att han icke ägde 
några antiklerikala fördomar, och att påve- 
dömet, som kunde tjäna den italienska natio
nalismens syften, borde understödjas; han 
uttalade t. o. m. sympatier för det katolska 
folkpartiets krav på konfessionell skolunder
visning. I fråga om monarkien försiggick en 
liknande omsvängning: republikkravet vid
hölls visserligen länge i princip, men del 
framfördes icke såsom aktuell program
punkt. En fullt otvetydig bekännelse till 
monarkismen avlade Mussolini först i ett 
tal den 20 september 1922, några veckor 
före marschen mot Rom; han förklarade 
då, att monarkien representerade nationens 
historiska kontinuitet och att den borde 
bibehållas som en ”fast punkt” , om fascis
men komme till makten. En skarp kritik av 
parlamentet och av det parlamentariska 
systemet ingick i den fascistiske ledarens 
propaganda, men någon plan till ombild
ning av statsskicket framfördes icke.

Tiden mellan fabriksockupationen och 
marschen mot Rom kännetecknas av de våld
samma konflikterna mellan fascismens och 
socialismens organisationer; icke utan skäl 
har man talat om ett verkligt inbördeskrig. 
Redan på sommaren 1921 var det tydligt, 
att socialismens makt var bruten, men den

FASCISTCHEFEN HÄLSAR. fo 5 c is‘ iska u n d ertry ck n in g sp o litik en  fo r te * .
tes. Socialistiska föreningar upplöstes, deras 

lokaler förstördes, strejker nedslogos med våld och s. k. straffexpeditioner 
anordnades mot de städer och kommuner, där det socialistiska partiet eller 
till detta anslutna fackföreningar dominerade. Att denna våldspolitik var 
möjlig förklaras dels av statsmaktens svaghet, dels av att regeringen och
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MUSSOLINI HYLLAS AV SINA SVARTSKJORTOR PÅ EN AV FASCISMENS
JUBILEUMSDAGAR.

myndigheterna i fascismen sågo ett tjänligt vapen mot socialismen. Många 
officerare ställde sig till de fascistiska organisationernas förfogande, vapen 
utlämnades till fascisterna av den militära ledningen, sannolikt med rege
ringens goda minne, och endast i undantagsfall beivrades med kraft de 
fascistiska våldsdåden. "Fascisterna kunde’’, skriver en fascistvänlig historiker, 

i trots av alla lagbestämmelser organisera sig såsom en armé, och t. o. m. 
döda sina motståndare, i visshet om strafflöshet och med polisens med
givande. Det är därför endast rättvist att erkänna, att fascisterna under de 
sista två åren kämpade med 99 chanser på 100 att vinna segern . . . Staten, 
som 1919 och 1920 syntes ha abdikerat inför socialisterna —  ehuru den 
gjort det långt mindre än det kan synas — abdikerar fullständigt, från och 
med slutet av år 1920, inför fascismen.” Småningom fick man ögonen öppna 
för den fara för regimen, som fascismen innebar, men rörelsen hade då 
redan nått en sådan styrka, att en aktion mot densamma syntes alltför riskabel, 
i synnerhet som en stor del av arméns befäl sympatiserade med fascismen.

Att den fascistiske ledaren icke ville låta sig nöja med att slå ned socia
lismen utan själv eftersträvade statsmakten, blev snart tydligt. Gång efter 
annan uttalade Mussolini i sin tidning, att "inbördeskriget måste logiskt få 
till följd, att makten erövras av de segrande” . I ett stort antal städer och
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MUSSOLINI VID KONGRESSEN I NEAPEL 24 OKTOBER 1922.

landskommuner etablerade sig de fascistiska organisationerna såsom de verk
liga makthavarna; på sommaren 1922 avsattes de kommunala styrelserna 
på vissa håll med öppet våld. Arméledningen, storindustrien och stora delar 
av de konservativa folkgrupperna kunde med säkerhet väntas stödja ett 
fascistiskt omvälvningsförsök. Mussolini lät emellertid, ehuru han inför sina an
hängare ständigt gjorde revolutionära uttalanden, regeringen förstå, att fascis
men avsåg att i vanlig parlamentarisk ordning sätta sig i besittning av makten.
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MARSCHEN MOT ROM. OKTOBER 1922.

Parlamentets och regeringens svaghet blev under denna tid alltmera på
taglig. Vid det nyval, som Giolitti anordnade på våren 1921, framgingo fler
talet partier — utom socialister och katoliker — med en s. k. nationell lista, men 
partiställningen inom kammaren förblev i huvudsak oförändrad. Fascisterna, 
som ingått i den nationella koalitionen, insatte 36 representanter (av 535); 
dessa togo plats ytterst till höger i kammaren. Regeringsbildningen mötte allt 
större svårigheter, dels på grund av det spända förhållandet mellan katolikerna

32. —  Vår egen tids historia. I.
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och vissa liberala fraktioner, dels på grund av ovänskapen mellan olika grupp
ledare, såsom Giolitti och Orlando. Den i februari 1922 bildade regeringen 
Facta var slutledet i den parlamentariska upplösningsprocessen; Facta var 
en politiker av andra rangen, ingen av de liberala gruppledarna ingick i 
ministären, och dennas politik var till ytterlighet vacklande och osäker. Inom 
parlamentet pågingo på sommaren 1922 förhandlingar om bildandet av en 
mera stabil och handlingsduglig regeringskoalition; det ansågs sannolikt, 
att de moderata socialisterna inom kort skulle visa sig redo till samverkan 
med de borgerliga vänstergrupperna. Då parlamentet åtskildes i juli 1922. 
utgick man från att förhandlingarna härom skulle återupptagas vid den nya 
sessionen i november.

Denna mellantid begagnades av Mussolini till en avgörande aktion. Den 
socialistiska rörelsens svaghet blev uppenbar, då en i början av augusti 
etablerad, såsom protest mot fascismen avsedd storstrejk utan svårighet under
trycktes; något senare sprängdes det socialistiska partiet i en unitarisk grupp, 
som höll på den reformistiska taktiken, och en maximalistisk grupp, som när
made sig kommunisterna. De fascistiska ledarna fordrade en stark represen
tation for fascismen i regeringen, men fingo icke sina fordringar beviljade: 
det hänvisades till att parlamentet snart ånyo skulle sammanträda och att 
regeringsfrågan då komme att upptagas. Från fascistiskt håll försäkrades 
regeringen, att någon omedelbar omstörtning icke vore påtänkt, men i hemlig
het började förberedelserna för en revolution. Den 25 oktober hölls en parti
kongress i Neapel; samtidigt mobiliserades de fascistiska friskarorna och
200,000 fascister, huvudsakligen från Norditalien, satte sig i rörelse mot Rom. 
Ministären Facta hade i början för avsikt att proklamera belägringstillstånd 
och bjuda fascismen väpnat motstånd, men denna plan uppgavs, sannolikt 
på grund av vissheten om att arméns befäl skulle vägra sin medverkan. Redan 
innan den s. k. marschen mot Rom fullbordats —  blott en bråkdel av de 
fascistiska skarorna hade intågat i huvudstaden —  avgick Facta, och den 29 
oktober erbjöd monarken Mussolini att bilda den nya ministären.

D E N  F A S C I S T I S K A  D I K T A T U R E N S  U P P 

R Ä T T A N  I) E.

Det drag av dubbelhet, som präglat Mussolinis politik före marschen mot 
Rom, kännetecknar även hans uppträdande under den första liden som rege
ringschef. Han sökte undvika en öppen brytning med det rådande parlamen
tariska systemet, trädde i förbindelse med ledarna från olika fraktioner och 
markerade sin strävan till en nationell samlingspolitik. Inför sina fascistiska
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anhängare betonade han däremot regeringsskiftets revolutionära karaktär och 
nödvändigheten av att stärka och utvidga partiorganisationen för att möjlig
göra fullföljandet av den påbörjade omvälvningen. Han uppträdde på en gång 
som parlamentarisk regeringschef och revolutionär folkledare; han sökte vinna 
parlamentets medverkan men höll vägen till en våldsam aktion öppen. Hans 
taktik lyckades; under hägnet av ett formellt orubbat parlamentariskt system 
uppnådde fascismen en sådan styrka, att den, då den avgörande brytningen 
med andra meningsriktningar inträdde, kunde helt övertaga statsmakten. Denna 
utveckling betingades av att den gamla regimens ledande män kommo Musso
lini till mötes. Politiker såsom Giolitti, Orlando och Salandra synas ha räknat 
med att Mussolini, om han erhölle representationens stöd, skulle låta sig nöja 
med en parlamentarisk regeringschefs ställning, att förbindelsen mellan honom 
och den fascistiska organisationen småningom skulle försvagas och den senare 
antingen förlora i styrka eller ock ombildas till ett vanligt parti utan revolu
tionära syften; man räknade med ett ord sagt på att parlamentarisera fascis
men. Man utgick också från att Mussolini vore den rätte mannen att under
trycka laglösheten och genomföra en energisk finansiell saneringspolitik. Sär
skilt de nämnda politikerna och de kring dem formerade grupperna blevo 
därför fascismens "flankbetäckning” ; då de avhröto samverkan med Musso
lini, var dennes välde redan tryggat.

Mussolinis första åtgärder som regeringsbildare och regeringschef äro be
tecknande för hans hållning under denna tid. I regeringen övertog han själv 
utrikes- och inrikesportföljerna, tre ministerposter överlämnades ät andra 
fascistledare, till chefer för de båda försvarsdepartementen utnämndes utan
för de båda partierna stående fackmän, men de övriga åtta platserna i kabi
nettet fördelades mellan olika parlamentariska fraktioner, varvid såväl flera 
liberala grupper som det katolska folkpartiet och nationalisterna blevo re
presenterade; dock inträdde ingen partiledare i regeringen. Skenbart var deL 
nya kabinettet lika heterogent som den avgångna regeringen Facta, men i 
realiteten koncentrerades makten hos regeringschefen. Då parlamentet sam
manträdde i mitten av november, begärde Mussolini på vaidigt sätt förtroende- 
votum; han lovade alt respektera författningen och upprätthålla den lagliga 
ordningen, men förklarade samtidigt regeringen vara av revolutionärt ur
sprung och sparade icke på förstuckna hotelser. ”Jag kunde”, yttrade han 
hland annat, ’’göra denna sal till en bivack för mina soldater, jag kunde 
stänga parlamentet och bilda en rent fascistisk regering, jag kunde det, men 
jag har ej velat göra d e t . . . ” I senaten beviljades begäran om förtroende- 
votum med överväldigande majoritet, i kammaren med 306 röster mot 116; 
endast socialister och kommunister röstade enhälligt mot regeringen. Omedel
bart därefter framlade regeringen ett lagförslag, enligt vilket den skulle er-
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hålla fullmakt att intill utgången av år 1923 besluta lagändrande förordningar 
för att reorganisera skattesystemet och statsförvaltningen. Detta förslag god
kändes med ungefär samma majoriteter som begäran om förtroendevolum. 
Det betonades från olika håll, att de föregående regeringarna faktiskt i stor 
utsträckning utfärdat lagändrande förordningar, att en ännu vidsträcktare 
fullmakt beslutats under kriget, och att förslaget alltså icke innebure någon 
egentlig nyhet. I själva verket var denna provisoriska utvidgning av regerings
makten icke mera betydande än den, som innefattats i andra i parlamentariska 
länder under senare år meddelade fullmakter. Under den följande tiden genom
fördes emellertid det stora flertalet legislaliva åtgärder i förordningsväg — 
antalet fullmaktsförordningar var 1,155: parlamentet var ajournerat utom 
under en kortare tid på sommaren 1923.

Flertalet av de betydande reformer, som regeringen Mussolini under denna 
period beslutade, vunno utbrett understöd bland de borgerliga partierna, under 
det att de hetsigt kritiserades av socialister och kommunister. Inom förvalt
ningen genomfördes en mängd indragningar. Skattesystemet reformerades i för 
de välsituerade klasserna förmånlig riktning; förmögenhetsskatten avskaffa
des och arvsskatten minskades starkt, under det att inkomstskatten och de in
direkta skatterna ökades. I samband med en omorganisation av skolväsendet 
tillgodosågs katolikernas krav på konfessionell undervisning.
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Samtidigt med denna av parlamentets majoritet gillade och utan större 
ändringar i de konstitutionella formerna förda reformpolitik stärktes i olika 
avseenden det fascistiska partiets ställning; bakom den parlamentariska regimens 
kulisser, växte den fascistiska diktaturstaten upp. Fascister insattes på ett stort 
antal högre förvaltningsposter, fascistledarna bildade ett ”stort råd”, inom 
vilket alla viktigare förslag dryftades och som småningom utvecklades till en 
slags inofficiell regering vid sidan av den officiella, de fascistiska stridsför- 
banden ombildades till en av staten finansierad milis, vars medlemmar avlade 
trohetsed till Mussolini, icke till konungen. Antalet fascistiska organisationer 
hade år 1924 stigit till 8,500, antalet medlemmar till 900,000. Viktigast var 
de fascistiska fackförbandens expansion. Dessa förband, som i juni 1922 
räknat blott 430,000 medlemmar, omfattade ett år senare en och en halv 
million och på sommaren 1924 två millioner medlemmar (varav 640,000 
industri- och 750,000 lantarbetare). De socialistiska och katolska fackförening
arna förlorade snabbt i betydelse; den socialistiska organisationen, som år 
1920 haft 2,300,000 medlemmar, hade på sommaren 1923 endast 100,000, 
och motsvarande katolska förening var än svagare. Genom under partiled
ningens auspicier träffade uppgörelser mellan de fascistiska arbetarförening
arna och arbetsgivarföreningen, som antog beteckningen fascistisk, undvekos 
praktiskt taget alla arbetskonflikter. Väsentligen berodde denna utveckling
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utan tvivel på det av statsledningen tolererade tvång, som de fascistiska orga
nisationerna utövade gentemot arbetarna; i många fall upplöstes de socia
listiska och katolska föreningarna med våld och deras anhängare underkasta
des en systematisk förföljelse. ’Massornas övergång från de gamla till de nya 
fackföreningarna var tumultartat, som då vattnet i en bäck inledes i en ny 
strömfåra , skriver Mussolini år 1925 i en tidskriftsartikel. Jag erkänner, att 
minskningen av de rödas makt i första rummet var att tillskriva fascisternas 
våldsamma aktion, som denna andra revolutions pratmakare icke voro be
redda på.” I många fall avskedade arbetsgivarna alla sina arbetare med löfte 
att åter taga dem i tjänst, om de anslöto sig till eller bildade en fascistisk 
fackförening.

Denna exlralegala och i stor utsträckning illegala stärkning av fascismens 
makt väckte opposition framför allt bland socialister och katoliker. Redan på 
våren 1923 inträdde en brytning mellan regeringschefen och det katolska 
folkpartiets ledare; åtskilliga medlemmar av folkpartiets konservativa flygel 
övergingo då till fascismen på grund av sympati med regeringschefens kon
servativa och kyrkovänliga hållning. Vid skilda rekonstruktioner ökades an
talet fascister i ministären oeh denna fick en alltmera enhetlig karaktär; det 
nationalistiska partiet sammanslogs med det fascistiska till det nationella 
fascistiska partiet, och dess ledande män, främst Alfredo Roeco, hörde 
under de följande åren till Mussolinis främsta medhjälpare. Ledarna av de 
liberala parlamentsfraktionerna stödde fortfarande regeringen. Någon effektiv 
opposition kunde socialister och katoliker icke åstadkomma, då deras fack
organisationer, som kunnat tjäna till vapen i en inre kamp, blivit förintade.

Den korta session, som parlamentet höll på sommaren 1923, var huvudsak
ligen ägnad ett av regeringen framlagt förslag till ny vallag. Eidigt det origi
nella förslaget skulle valen visserligen äga rum valkretsvis, men vid fördel
ningen av kammarmandaten skulle i visst fall partiernas styrka inom hela 
landet vara bestämmande. Om nämligen ett parti samlade flera röster än 
något annat och tillika minst en fjärdedel av alla avgivna röster, skulle det 
besätta två tredjedelar av platserna inom kammaren, d. v. s. 356 mandat av 
535; återstående platser skulle i sådant fall efter proportionella regler ut
skiftas på övriga partier. Endast om ingen lista uppnådde en fjärdedel av 
samtliga röster, skulle ett proportionellt system genomgående tillämpas. För
slaget skulle, betonades i motiveringen, framtvinga koalitioner vid valen, och 
härigenom skulle förutsättningarna skapas för bildandet av starka regeringar. 
De liberala gruppernas ledare ställde sig i regel sympatiska till förslaget; man 
utgick ifrån, att samverkan vid nästa val skulle etableras mellan fascisterna 
och de liberala grupperna, att denna koalition skulle bliva den starkaste och 
att liberalerna inom densamma skulle få ett betydande inflytande. Socialister 
och kommunister samt flertalet medlemmar av katolska folkpartiet opponerade
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mot förslaget, som förklarades avse tryggandet av den fascistiska regerings
chefens fortsatta välde. Många katoliker uppgåvo likväl vid den avgörande 
voteringen sitt motstånd, enligt uppgift av dåvarande partisekreteraren Sturzo 
på grund av att fascisterna hotade med repressalier mot kyrkan, om ej för
slaget antoges. Man torde ock ha fruktat en statskupp; starka avdelningar 
av den fascistiska milisen samlades i Rom och beväpnade fascister fyllde, då 
heslutet skulle fattas, kammarens läktare och korridorer. Lagen antogs med 
235 röster mot 139, mer än en fjärdedel av kammarens ledamöter avstodo 
från att rösta.

I början av följande år upplöstes kammaren och nyval ägde rum i april. 
Fascisterna och flertalet liberala politiker, bland dem Salandra och Orlando, 
framgingo med gemensam lista, den nationella listan; denna upptog 
ett hundratal liberaler. Det ansågs givet, att denna lista skulle uppnå 
det högsta röstetalet; övriga partier bildade ingen valallians. Yalet resul
terade i en överraskande stor seger för den nationella listan. Denna upp
nådde vid ett valdeltagande av 64 procent nära två tredjedelar av de av
givna rösterna eller fyra och en halv millioner. Fascisterna och de med dem 
nära lierade grupperna kunde beräknas förfoga över hortåt fyrahundra platser 
i den nya kammaren. Av de klart oppositionella grupperna besatte katolikerna 
39 platser, de tre socialistiska partierna —  unitariska socialister, maximalister 
och kommunister — vardera omkring 20 platser och tre dissentierande liberala 
grupper sammanlagt omkring fyrtio platser. Till den nationella listans seger 
bidrog i hög grad, dels att den liberala flankbetäckningen samlade syditalienar- 
nas röster, dels och framför allt, att de fascistiska organisationerna utövade 
ett starkt tvång; oppositionens möten upplöstes, katolska och socialistiska 
agitatorer blevo föremål för våldshandlingar, och på många håll anordnades 
en effektiv fascistisk kontroll vid röstavgivningen.

Då parlamentet sammanträdde i slutet av maj 1924 — efter att ha varit 
samlat endast några veckor under loppet av två år — utbröt den kris, som in
leder den avgörande kraftmätningen mellan fascisterna och deras motståndare. 
Oppositionsledarna kritiserade skarpt regeringen. Särskilt framträdde den socia
listiska deputeraden Matteotti, som i ett stort anförande redogjorde för de 
fascistiska våldsdåden under vårens valkampanj. I sitt svarstal yttrade Musso
lini bland annat, att fascisterna uppträtt jämförelsevis milt mot sina mot
ståndare, och han hänvisade till den kommunistiska våldspolitiken i Ryssland 
såsom föredömlig för fascismen: ”Vi ha ännu tid på oss och skola visa eder 
det snabbare än ni tror.” Några dagar senare, den 10 juni, mördades Matteotti 
av en skara fascister. Mussolini uttryckte sitt beklagande av det skedda, men 
flera av de sedermera för deltagande i mordet häktade, bland dem den Musso
lini närstående presschefen Rossi, förklarade, att partichefen varit den egentlige
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upphovsmannen. En utbredd och 
hetsig kampanj mot fascismen och 
framför allt mot regeringschefen 
uppstod i den ieke-fascistiska pres
sen, som vid denna tid ännu om
fattade flertalet av landets stora 
tidningar. Parlamentet ajournera
des redan ett par dagar efter mor
det, vadan oppositionen endast i 
ringa grad hann göra sig gällande. 
Flertalet oppositionsgrupper beslö- 
to emellertid, för att protestera 
mot regeringen oeh moraliskt för
svaga dess ställning, att tills vidare 
ej deltaga i parlamentets förhand
lingar; de avhöllo sammanträden i 
en lokal på Aventinska kullen och 
fingo därför, liksom med syftning 
på plebejernas uttåg till Aventinen 
i det gamla Rom, namnet den aven- 

linska oppositionen. Dessa oppositionsgrupper oeh den mot fascismen fientliga 
pressen krävde ”normalisation” , framför allt upplösning av den fascistiska 
milisen oeh utlysande av nya val enligt ett alltigenom proportionellt system 
och med garantier mot illegal påtryckning.

Mussolini kom delvis oppositionen till mötes. En vidlyftig undersökning an
ordnades i Matteottiaffären, oeh det beslöts, att den fascistiska milisen skulle 
avlägga ed inför monarken. En rekonstruktion av regeringen medförde ett stär
kande av det liberala inslaget; Salandras, Giolitlis oeh Orlandos anhängare 
ställde sig fortfarande i huvudsak solidariska med kabinettet. I flera tal ut
lovade regeringschefen bestämt inskridande mot alla våldsåtgärder. Samtidigt 
utfärdades likväl en pressförordning, som möjliggjorde inskridande mot de 
oppositionella tidningarna men som under den närmast följande tiden endast 
sparsamt användes, oeh inom det fascistiska partiet tillsattes en kommission 
för att utarbeta förslag till en författningsrevision.

Parlamentet sammanträdde ånyo den 12 november. Endast 400 ledamöter 
deltogo i förhandlingarna, de aventinska grupperna sammanträdde, enligt sitt 
i juni fattade beslut, separat. De med fascisterna samverkande liberala frak
tionerna hade kort före parlamentets sammanträde på en kongress enat sig om 
krav på upplösning av den fascistiska milisen, annullering av den nya press
förordningen och andra normaliseringsåtgärder, och deras ledare gjorde sig 
nu till tolk för denna moderata opposition. Den 15 november röstade Giolitti

GIACOMO MATTEOTTI.
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under hänvisning till pressförordningen och de planerade författningsändring
arna för misstroendevotum, den 22 november övergick Orlando, ytterligare 
några veckor senare Salandra, den mest konservativa av de liberala grupp
ledarna, till oppositionen. Dessa flankbetäckningens chefer förklarade, att de 
accepterat regeringsdiktaturen och den fascistiska tvångspolitiken i hopp om 
en snar återgång till normala förhållanden, men att de nu uppgivit detta 
hopp. Mussolini försökte förgäves blidka de liberala ledarna genom att fram
lägga ett förslag om återgång till majoritetsval i enmansvalkretsar; på den 
avgörande punkten, frågan om upplösning av den fascistiska milisen, var han 
däremot obeveklig, ty milisen var hörnstenen i hans välde. Ett stort antal på 
den nationella listan valda liberaler övergingo emellertid till fascismen.

Mellan den 18 december och den 3 januari 1925 var parlamentet ånyo 
ajournerat. Under denna tid beslöt Mussolini, efter förhandlingar med den 
fascistiska partiledningen och på grund av överväganden, om vilkas natur 
föga är känt, att inställa försöken att uppnå avspänning och i stället slå ned 
oppositionen. Till detta beslut torde den fortsatta hetsen mot regeringen i 
pressen ha bidragit; denna fick ökad intensitet, då Rossi i en inlaga utpekade 
Mussolini såsom initiativtagare till några av de grövsta fascistiska våldsdåden. 
Den 3 januari inledde Mussolini deputeradekammarens förhandlingar med 
ett tal, som öppnar ett nytt skede i italiensk politik —- den fascistiska dikta
turen. Hitintills hade oppositionen tolererats, förklarade regeringschefen, nu
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vore tiden kommen att besegra allt motstånd. ’När två oförsoidiga element 
strida, fäller styrkan utslaget. Någon annan lösning har aldrig funnits och 
kommer aldrig att finnas . . .  Ni kunna vara säkra på att inom fyrtioåtta tim
mar efter detta tal situationen skall vara uppklarad över hela linjen . . .” 

Fascismens parlamentariska period är därmed till ända. Regeringen blev 
enhetligt fascistisk, den oppositionella pressen och de oppositionella politiska 
föreningarna undertrycktes, dels i enlighet med beslutade lagstiftningsåtgär
der, dels genom våldsamma ingripanden av de fascistiska förbanden. De med
lemmar av den aventinska oppositionen, som icke underkastade sig fascismen, 
uteslötos ur parlamentet. Oppositionsledarna trädde tillbaka från det politiska 
livet, landsförvisades eller gingo frivilligt i landsflykt. Lagstiftningsarbetet 
under de följande åren dominerades helt av regeringen och innebär en legali- 
sering av den faktiskt redan upprättade diktaturen.

D E T  F A S C I S T I S K A  S T A T S S K I C K E T .

Det är kännetecknande för fascismens lagstiftningsarbete, att detta i stor 
utsträckning innebär legalisering av förändringar, som redan faktiskt åväga- 
bragts eller påbörjats. "Handlingen går alltid före normen” hör till de pro-
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grammatiska uttalanden, som ständigt återkomma i den fascistiska doktrinen 
och som upphöjts till en översta norm för rörelsens verksamhet. Alldeles 
särskilt har denna princip präglat utvecklingen på det författningspolitiska 
området; först när inom det gamla systemets ram nya institutioner uppstått 
och nva maktförhållanden utbildats, har man skridit till legislativ reglering 
av dessa.

De författningspolitiska reformerna kunna indelas i tre grupper; de i mera 
egentlig mening konstitutionella, den s. k. korporativa lagstiftningen samt andra 
bestämmelser av mera direkt betydelse för diktaturens utformning.

Det har redan nämnts, att på hösten 1924 den fascistiska partiledningen 
tillsatte en kommitté för utarbetande av förslag till konstitutionella reformer. 
Denna kommitté ersattes sedermera, i januari 1925, av en av regeringen 
utnämnd kommitté med samma uppdrag och till större delen samma med
lemmar. I anslutning till av denna kommitté framlagda förslag genomdrevos 
de första författningsändrande lagarna, som karakteristiskt nog gingo ut på 
att reglera premiärministerns ställning och regeringens förordningsrätt.

Lagen den 24 december 1925 giver premiärministern en egendomlig sär
ställning. Det stadgas, att den verkställande makten utövas av monarken genom 
regeringen, och att chefsskapet i regeringen utövas av premiärministern. Denne 
utnämnes och avskedas av konungen och är ansvarig inför honom, övriga mi
nistrar tillsättas och avskedas på förslag av regeringschefen och äro ansvariga
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såväl inför honom som inför monarken. Genom dessa bestämmelser antydes, 
att monarkens befogenheter i realiteten skola utövas av premiärministern. 
Monarkens kompetens inskränkes till den under förhandenvarande förhållan
den faktiskt betydelselösa rätten att välja regeringschef. Lagen antyder också, 
ehuru den icke klart utsäger det, att parlamentarismens princip är avskriven; 
det talas om regeringschefens ansvar inför monarken och om ministrarnas 
inför såväl regeringschefen som monarken, men intet nämnes om ansvarighet 
inför representationen. Lagen ger vidare premiärministern utomordentligt be
tydelsefulla rättigheter i fråga om ledningen av parlamentets arbete. Viktigast 
är, att ingen fråga får upptagas till behandling i kamrarna utan regerings
chefens samtycke; härigenom ställes alltså det parlamentariska arbetet full
ständigt under regeringens kontroll. Slutligen bestämmes att, om ett lagförslag 
förkastats av en kammare, premiärministern kan besluta dess upptagande till 
ny behandling efter en tid av tre månader, varvid ingen diskussion, utan endast 
votering, får äga rum.

Lagen om förordningsrätten av den 31 januari 1926 innefattar betydande 
utvidgningar av regeringens i författningen reglerade befogenheter; i vissa 
punkter legaliseras härigenom redan tidigare följd praxis. En generell ökning 
av regeringens makt ligger i bestämmelsen, att regler rörande förvaltningens 
organisation skola meddelas i förordningsväg. Vidare fastslås, att represen
tationen kan bemyndiga regeringen att reglera särskilda rättsområden, som 
i princip höra till lagstiftningskategorien. I enlighet härmed har parlamentet 
sedermera vid flera tillfällen uppdragit åt regeringen att fritt eller så gott som 
fritt reformera stora delar av straff- och privaträtten. Slutligen givas —  
och detta är det viktigaste i lagen —  bestämmelser om nödförordningsrätt. 
Ilegeringen kan på vilka områden som helst utan parlamentets hörande ut
färda lagändrande förordningar, ”då skäl av trängande och obetingad nöd
vändighet så påkalla”. Dylika förordningar skola sedermera inom viss tid 
föreläggas parlamentet för godkännande, men bestämmelserna härom äro 
så avfattade, att regeringen kan göra parlamentets kontrollrätt helt illusorisk. 
Trots att lagen förutser en begränsad användning av nödförordningsrätten 
och trots att representationen ständigt visat sin villighet att snabbt votera 
lagar på regeringens order, ha flera hundra nödförordningar årligen utfärdats.

De båda nämnda lagarna stärka visserligen i viktiga avseenden regeringens 
ställning, men någon mera originell och genomgripande nydaning innehålla 
de icke. De genomfördes under den tid, då regeringen ännu mötte opposition 
inom parlamentet, framför allt i deputeradekammaren, och synas avsedda att 
tjäna som försvarsmedel mot denna opposition, därest den skulle växa i styrka 
och hota regeringens ställning. De senare beslutade författningsreformerna 
äro långt mera betydelsefulla; genom dem blir Mussolinis diktatur på huvud
sakliga punkter legaliserad.
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Viktigast av dessa lagar är representationsreformen av den 17 maj 1928, 
genom vilken reglerna om deputeradekammarens sammansättning i grund för
ändras. En förutsättning för denna lag är den korporativa organisation av sam
hällslivet, som i det följande skall beskrivas. Genom lagen reduceras folkets 
medverkan vid val av ledamöter i deputeradekammaren till en allmän folk
omröstning rörande officiellt uppsatta kandidater; någon indelning i valkretsar 
förekommer icke.

Enligt lagen ha de fascistiska landskonfederationerna, alltså de nationella 
yrkesförbanden, att föreslå kandidater till kammaren; denna rätt tillkommer 
också på beslut av regeringen vissa andra legalt erkända fascistiska organisa
tioner. Tillsammans kunna på detta sätt högst 1,000 kandidater föreslås. Kon
federationernas nomineringsrätt, som gäller 800 kandidater, är så ordnad, att 
vederbörande arbetsgivar- och arbetarorganisationer få föreslå lika många 
kandidater. Så äga inom joi dbruket arbetsgivarna och arbetarna framf öra 
vardera nittiosex namn; inom industrien är motsvarande antal 80, inom han
deln 48, inom sjö- och lufttransportväsendet 40, inom lanttransportväsendet 
32, inom bankväsendet 24; vidare har organisationen för de fria yrkena 
(läkare, advokater, konstnärer o. s. v.) rätt att nominera 160 kandidater. Kan
didaterna utses av konfederationernas nationella råd, vilkas medlemmar an
tingen utnämnas av regeringen eller i varje fall när som helst kunna avsättas av
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denna. De på detta sätt uppgjorda kandidatlistorna granskas av fascismens 
stora råd, som, efter vad i det följande skall klargöras, är helt beroende av 
regeringen eller riktigare premiärministern. Det stora rådet uppsätter härvid 
en definitiv kandidatlista på 400 namn; rådet är helt obundet av de framställda 
förslagen och kan alltså även gå utanför dessa. Rådets lista framlägges seder
mera för valmännen, som endast ha att svara ja eller nej på frågan "god
känner ni den av fascismens stora råd uppgjorda deputeradelistan? I fråga 
om rösträtten är en begränsning införd, i det att erläggandet av viss summa 
i skatt fordras; härigenom berövades ungefär en fjärdedel av de förut röst
berättigade sin valrätt. Om rådets lista icke skulle godkännas, skall ett nytt 
val anordnas efter ungefär samma principer som de i 1923 års vallag stadgade. 
Med all rätt betonades från regeringshåll vid diskussionen om lagförslaget, att 
denna möjlighet icke rimligen kunde tänkas inträffa.

Den senaste stora författningsreformen, lagen av den 9 december 1928, seder
mera kompletterad genom ny lagstiftning, innebär en fulländande avslutning 
på det fascistiska författningsverket; fascismens stora råd blir på en gång 
statsorgan och organ för partiet och beskrives i lagen som det högsta organet, 
som koordinerar och sammanhåller den ur revolutionen av oktober 1922 fram
gångna regimens verksamhet". Enligt lagens nu gällande lydelse skall det 
stora rådet, ”regimens generalstab bestå dels av ständiga medlemmar, såsom 
ledarna av marschen mot Rom, dels på grund av sin ämbetsställning själv
skrivna medlemmar, såsom vissa av ministrarna, kamrarnas presidenter och 
partiets högsta tjänstemän, dels slutligen av för viss period, tre år, utsedda 
personer. Regeringschefen är ordförande i rådet och bestämmer i grunden dess 
sammansättning, ty flertalet självskrivna medlemmar innehava sina ämbeten 
i kraft av hans beslut och han kan fritt utnämna och avskeda tillfälliga — 
alltså för tre år utsedda — rådsmedlemmar. Rådet har beslutanderätt i vissa 
frågor, nämligen i avseende ä nominering av kandidater till deputeradekam
maren samt i fråga om det fascistiska partiets program och organisation. 
Vidare kan rådets yttrande inhämtas i vilka frågor som helst och skall in
hämtas i frågor av konstitutionell karaktär, d. v. s. sådana, som röra de högsta 
statsorganen, den korporativa organisationen, förbindelserna med påven och 
andra uppräknade, särskilt betydelsefulla förhållanden. Det kanske viktigaste 
momentet i lagen är bestämmelsen, att rådet på regeringschefens initiativ skall 
upprätta ett hemligt förslag till besättande av regeringschefsposten vid uppkom
men vakans. Det väsentliga häri är, att en möjlighet gives för diktatorn, som 
helt kan behärska rådet, att giva en av legala former helgad anvisning om 
sin egen succession. Ur denna synpunkt kan lagen sägas kröna Mussolinis 
välde.

Tillsammans giva de här refererade lagarna regeringschefen en utomordentligt 
stark rättslig ställning. Han dominerar helt i såväl regeringen som i stora
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20,000 FASCISTER DEFILERA FÖR MUSSOLINI PÄ 10-ÅRSDAGEN AV MARSCHEN
TILL ROM.

rådet, båda dessa organ framstå såsom blott genomskinliga maskeringar av 
diktaturen. I kraft av sin egen rätt eller under betäckning av något annat stats
organ är ban även herre över representationen. Senatens medlemmar utses av 
exekutiven, kammaren nomineras av stora rådet, båda kamrarnas arbete ledes 
av regeringschefen, lagändrande förordningar kunna på vilka områden som 
helst meddelas utan kamrarnas hörande. I fråga om regeringens förhållande 
till kamrarna kan man tala om en kumulation av befogenheter, av vilka var 
och en för sig borde vara tillräcklig för att trygga diktaturen.

På skenbart väsentliga, i realiteten föga betydelsefulla punkter ha lik
väl de gamla formerna bevarats. På toppen av den nya statsbyggnaden 
vajar den gamla monarkiska fanan, och såsom grundstomme har man bibe
hållit det under demokratiska rösträttsbestämmelser organiserade folket. Den 
caesaristiska diktaturen undanskymmes av statsrättsliga fiktioner. Monarken 
har i princip rätt att fritt utse premiärminister, men ett försök att utöva denna 
rält skulle v ara liktydigt med en revolution. Folket har i princip rätt att utse 
ledamöter av deputeradekammaren, men alla förutsättningar för ett fritt val 
äro undanröjda. Det nya statsskicket är en triumf för Mussolinis politiska 
illusionism.

Den enligt den nya vallagen utsedda deputeradekammaren har i praktiken 
närmast tjänstgjort som inregistreringsapparat för regeringens förslag; dessa



512 ITALIEN

ha undantagslöst efter korta debatter antagits utan opposition. Endast i sena
ten har kritik av regeringen under senare år förekommit; ett fåtal senatorer, 
utsedda före marschen mot Rom, ha röstat mot de fascistiska lagarna. Denna 
Senatsopposition är likväl på intet sätt organiserad och kan, på grund av in
skränkningarna av den personliga friheten, överhuvud icke göra sig gällande 
utanför parlamentet.

Den ojämförligt mest originella av de fascistiska reformerna är den s. k. 
korporativa lagstiftningen. I huvudsak innebär den att fascismens faktiska 
monopolställning på det fackliga området förvandlas till rättslig. De viktigaste 
lagstiftningsakterna äro fackorganisationslagen av den 3 april 1926 och 
arbetets grundlag” (Carta del lavoro) av den 21 april 1927. Sistnämnda lag 

innehåller, utom grundsatserna för den korporativa staten, betydelsefulla 
principiella deklarationer rörande fascismens politiska ideologi.

I artikel 3 av arbetets grundlag stadgas om facklig organisationsfrihet . 
Denna allmänna bestämmelse blir emellertid helt meningslös genom det 
omedelbart på densamma följande stadgandet, att endast det legalt erkända 
och statlig kontroll underkastade fackförbandet har rätt att på av lagen fast
ställt sätt representera alla arbetsgivare eller arbetare inom vederbörande yrkes
område och att gentemot staten och andra fackförband företräda deras in
tressen, att avsluta bindande kollektivavtal för alla till yrket hörande och av 
dem upptaga avgifter” . De fackförband eller syndikat, varom här är fråga, 
indelas i tre grupper: arbetsgivarsyndikat, arbetarsyndikat och syndikat för 
de fria yrkena. Ett arbetsgivarsyndikat kan av staten erkännas endast om de 
till detsamma hörande företagarna sysselsätta minst en tiondel av arbetarna 
inom det yrke eller det område, för vilket syndikatet är bildat. I fråga om 
övriga syndikat gäller, att de måste företräda minst en tiondel av yrkesut
övarna inom området. Syndikaten äro av olika klasser, i det att de dels före
träda en speciell yrkesgren inom ett mindre område, dels sammanslås till 
federationer för besläktade yrkesgrenar inom större områden. Alla lägre för
band ingå i de tretton stora landskonfederationerna, som i åtskilliga hänseen
den kunna reglera de lägre förbandens verksamhet. Av dessa konfederationer 
representerar en de fria yrkena, sex företräda arbetsgivarna, och sex arbetarna; 
arbetsgivare och arbetare uppdelas härvid på följande näringsgrenar; jord
bruk, industri, handel, sjö- och lufttransport, lanttransport och inomslatlig sjö
fart, bankväsen.

Den nya lagstiftningen tillämpas i praktiken på det sätt, att endast de under 
fascistisk ledning bildade fackförbanden erhålla statligt erkännande. Dessa 
förband voro redan vid lagstiftningens tillkomst de starkaste och de ha seder
mera vunnit allt större anslutning; övriga organisationer ha undertryckts eller 
upplösts. Vad arbetarna beträffar, är detta så mycket naturligare som Carta
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del lavoro stadgar, att alla företagare vid anställande av nya arbetare måste 
giva företräde åt sådana, som tillhöra ett fascistiskt förband. I början av 
år 1930 räknade likväl de fascistiska förbanden ej mer än 3,600,000 medlem
mar, varav bortåt tre millioner arbetare och lägre tjänstemän — alltså en 
bråkdel av samtliga yrkesutövare. Det bör dock erinras, att de av staten an
ställda icke äga rätt att bilda förband av denna art. Den nya organisationen 
har eidigt arbetets grundlag tillkommit för att det nationella produktionsintres- 
set skall dominera näringslivet. En konsekvens härav är, att strejker och 
lockouter äro förbjudna och medverkan vid dylika belagd med höga straff. 
Kollektivavtalsformen är obligatorisk; i regel träffas avtal av de lägsta för
banden, men de högre förbanden kunna träda i deras ställe. Om uppgörelse 
icke kan träffas mellan de kontraherande parterna, hänskjutes avgörandet till 
en särskild arbetsdomstol, bestående av tre yrkesdomare och två sakkunniga, 
alla utsedda av statlig myndighet; domstolarna skola försöka att vid sina 
beslut förena arbetarnas och arbetsgivarnas intressen, men framför allt ha de 
att taga hänsyn till produktionens krav.

Endast i några få fall ha arbetstvister avgjorts genom judiciella utslag. Detta 
beror på alt, då samtliga förband stå under fascistisk ledning, en uppgörelse 
utan hänvändelse till domstol icke möter alltför stora svårigheter; om icke 
de närmast kontraherande parterna komma överens, löses konflikten genom 
överordnade organ, i sista hand av regeringen eller chefen för det för dessa 
frågor särskilt upprättade korporalionsministeriet. De statliga myndigheternas 
makt över förbanden är utomordentligt omfattande. Förbandens ordförande 
och sekreterare kunna icke utses utan vederbörande myndighets -—- i regel 
korporationsministern eller prefekten —  medverkan, och de kunna när som 
helst avskedas av samma myndighet; de valda förbandsräden kunna upplösas 
av korporationsministern, och denne kan tillsätta regeringskommissarier med 
befogenhet alt bestämma för förbandets räkning. Överhuvud äro förhanden, 
och alldeles särskilt de tretton landskonfederationerna, så i detalj kontrollerade 
av regeringen, att denna i realiteten kan diktera deras handlande.

Då den här refererade lagstiftningen genomfördes, utgick man från att de 
av arbetare och arbetsgivare bildade organisationerna skulle sammanföras i 
högre förband, i sista hand i s. k. korporationer, vilka skulle företräda skilda 
sidor av landets ekonomiska liv. Härigenom skulle, ansåg man, företagar- och 
arbetarintressena sammansmälta, och en effektiv ledning av produktionen 
möjliggöras. På denna punkt ha emellertid intentionerna icke fullföljts; arbets- 
givar- och arbetarförbanden framstå fortfarande i stort sett såsom separata 
organisationer. Dock ha genom en lag av den 12 maj 1930 bestämmelser givits 
för en nationell korporativ representation, det s. k. nationella korporations- 
rådet. Detta råd, i vilket regeringschefen är ordförande, består av vissa minist
rar och andra högre ämbetsmän, en del av det fascistiska partiets högsta funk-

33. —  Vår egen tids historia. I.
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tionärer samt representanter för alla nationella konfederationer. Regeringen kan 
inkalla nya medlemmar i rådet och besluta om avsättning av rådsmedlemmar. 
Radets yttrande skall inhämtas i frågor av betydelse för den nationella produk
tionen, och det har beslutanderätt på vissa vagt angivna punkter, såsom i avse
ende å ’’de ekonomiska förhållandena mellan skilda, av erkända organisationer 
representerade produktionsgrenar” .

Regeringen har i många fall begagnat den möjlighet att ingripa i det ekono
miska livet, som korporationslagstiftningen faktiskt erbjuder; den har sålunda 
meddelat direktiv rörande produktionen inom vissa företag, påverkat avgöran
dena rörande priser och löner o. s. v. Med den utomordentliga makt, som lag
stiftningen faktiskt, om också icke formellt, lägger i regeringens hand, finnas 
i själva verket knappast några legala gränser för regeringens reglering av det 
ekonomiska livet. Lagarna om de sociala förbanden bilda en stomme, som 
regeringen kan utnyttja till ett reellt förstatligande av näringslivet. En utveck
ling i denna riktning har ännu icke ägt rum eller i varje fall icke avsatt på
tagliga resultat; det privata initiativet och konkurrensfriheten prisas fort
farande i den fascistiska doktrinen såsom de väsentliga grundvalarna för en 
stark produktion. Det bör likväl understrykas, att principiellt det italienska 
systemet på denna punkt står närmare det ryska än de liberala demokratiernas.

Den korporativa lagstiftningen påstås ofta innebära en seger för den kor- 
porativa eller syndikalistiska princip, som teoretiker i skilda länder urgerat. Den 
har också genomförts under energisk medverkan såväl av revolutionära syndika- 
lister av Sorels skola som av nationalister, vilka utgått från behovet av en legal 
reglering av den sociala grupperingen och särskilt yrkat på inrättande av yrkes- 
eller intresserepresentation. Emellertid är det uppenbart, att den italienska lag
stiftningen visserligen utgår från, men i de avgörande punkterna icke accepterar 
berörda teorier. Fackförbanden ba i Italien icke, såsom skilda teoretiker tänkt 
sig, helt eller delvis övertagit statens funktioner, de ha tvärtom karaktären av 
organ, genom vilka staten kan utöva ett obegränsat inflytande över närings
livet. Deputeradekammaren är icke byggd pä intresserepresentationens princip, 
ty i själva verket är det regeringschefen genom stora rådet, icke fackförbanden, 
som nominerar kammarens ledamöter. Den syndikalistiska eller korporativa 
principen har av den fascistiska härskaren använts såsom en form för makt
koncentration hos staten och personlig diktatur.

Den fascistiska diktaturen har även på andra områden satts i system. Av 
särskild betydelse äro reformerna i förvaltningen och regleringen eller rättare 
upphävandet av de medborgerliga friheterna.

Inom den av ålder starkt centraliserade statsförvaltningen har dels makten 
ytterligare koncentrerats hos regeringen eller de olika ministerierna, dels ha 
garantier för administrationens lojalitet mot den nya regimen skapats genom
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att fascister insatts på alla ledande poster. En lag av den 24 dec. 1925 be
myndigade regeringen att avskeda ämbetsmän, vilkas uppträdande ”vare sig vid 
utövandet av ämbetsmannafunktionerna eller eljest” icke gav ”en säker garanti 
för deras trogna pliktuppfyllelse”, eller som ådagalade en uppfattning, oför
enlig med ”regeringens allmänna politiska direktiv” , och denna lag användes 
till en grundlig rensning inom förvaltningen. Yid nybesättandet av ämbeten, 
även av lärostolar vid universiteten, utövas en effektiv kontroll ur partipolitisk 
synpunkt. Betecknande är, att t. o. m. vid universitetsexamina myndigheterna 
kunna ingripa och vägra avläggande av examen på grund av moraliska eller 
politiska” skäl. Är 1931 blevo de universitetslärare, som vägrade att med ed 
utfästa sig att i sin undervisning verka för fascismens doktriner, avskedade. 
Den förut existerande kommunala självstyrelsen har helt avskaffats. Märerna 
i kommunerna utses av prefekten, de provinsiella och kommunala råden ha 
endast rådgivande befogenheter och deras medlemmar utnämnas av regeringen 
eller prefekten.

Den fascistiska lagstiftningen rörande de enskilda medborgarnas frihet, 
framför allt lagarna om åtgärder för statens skydd av november 1926, ut
märkas därav, att möjlighet finnes att ingripa mot varje person, som i ord eller 
handling anses ha ådagalagt eller eljest misstänkes för en oppositionell in
ställning mot den härskande regimen. Alla hemliga föreningar äro förbjudna 
och medlemsskap i dylika belagt med straff. Fullständiga uppgifter rörande 
alla föreningar skola ingivas till myndigheterna, som kunna upplösa varje 
förening, ”vars verksamhet på något sätt står i strid med statsordningen ; 
enligt dessa bestämmelser ha alla icke fascistiska politiska organisationer — 
liksom andra misstänkta föreningar, såsom frimurarorden — upplösts. Den 
som försöker rekonstituera en upplöst organisation ”eller på något sätt gör 
propaganda för dylika organisationer, doktriner, program eller metoder” , hem
faller under höga straff. För brott av denna art finnas specialdomstolar, huvud
sakligen sammansatta av fascistiska officerare. Vidare kunna personer, som 
av det allmänna ryktet utpekas såsom farliga för statsordningen”, eller som 
begått eller visat sig ha för avsikt att begå handlingar, ägnade att rubba statens 
nationella, sociala eller ekonomiska institutioner, eller att minska dessas säker
het eller att hindra statsmakternas verksamhet, så att på något sätt de nationella 
intressena skadas” av en av ämbetsmän bestående kommission ådömas för
visning till viss plats för tvångsarbete.

Den självständiga pressen blev under åren 1925— 1926 undertryckt dels 
genom ingripande från myndigheterna, dels. genom våldsåtgärder av de fascis
tiska förbanden. Genom lagar av den 31 december 1925 och den 26 februari 
1928 har pressen förvandlats till en slags statsinstitution. På förslag av de 
fascistiska journalistsyndikaten uppgör en av justitieministern tillsatt kommitté 
en lista över de personer, som skola få utöva publicistisk verksamhet. En given



510 ITALIEN

M USSOLINI IN SPEK T ER A R  DEN FASCISTISKA M ILISEN, SOM MED DRAGNA  
DOLKAR BETYGAR SIN LOJALITET.

tillåtelse kan när som helst återtagas. Dessa regler, som av journalistsyndikatets 
ledare förklarats avsedda att av journalismen göra ett rent politiskt instru
ment i partichefens och partiets tjänst” , ha tillämpats på det sätt, att endast 
politiskt fullt pålitliga personer tillåtits bliva tidningsmän. I praktiken dirige
ras tidningarna i stor utsträckning av myndigheterna och dessa fälla i viktigare 
fall avgörandet även i personalfrågor.

Den diktaturprincip, som lagts till grund för den offentliga rätten, har även 
blivit bestämmande för det fascistiska partiets organisation. Lhider det att 
tidigare partiets lokala organisationer valde representanter till en årligen sam
manträdande kongress och denna utsåg ett permanent fungerande råd, äro nu 
alla representativa organ avskaffade; partiet mottager, som det heter i dess 
program, ljus och norm uppifrån”, d. v. s. från partiledaren-regerings
chefen och det av denne behärskade stora rådet. Stora rådet fastställer partiets 
program, partiets funktionärer utses av regeringschefen eller av tjänstemän, som 
han valt. Partimedlemmarna måste, såsom Mussolini uttalat, känna sig såsom 
soldater, vilka blint lyda chefens befallningar” . Sedan år 1926 är möjligheten 
till inträde i partiet, som för närvarande räknar bortåt en och en halv million 
medlemmar, i princip begränsad till ynglingar, som uppfostras i partiets ung
domsorganisationer, Balilla och Avanguardia. Då partiet växt in i staten, har 
själva partiorganisationen helt naturligt icke samma betydelse som förut. Dess
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FREDSFÖRDRAGET MELLAN PÅVEN OCH DEN FASCISTISKA REGERINGEN  
UNDERTECK NAS 11 FEBRUARI 1929.

Sittande kardinalstatssekreteraren Pietro Gasparri, stående till vänster om honom Mussolini.

ojämförligt viktigaste del är den av staten underhållna fascistiska milisen, för 
närvarande uppgående till omkring 250,000 man, av vilka dock icke mer än 
en tiondel äro i ständig tjänstgöring. Milisen, som är väl disciplinerad och 
beväpnad och starkare än den reguljära armén, har till uppgift ”att försvara 
den fascistiska revolutionen ’, och är säkerligen en av de väsentliga betingel
serna för regimens styrka.

Indirekt av stor betydelse för den fascistiska diktaturen är överenskommelsen 
med påven av den 11 februari 1929. Genom denna och till densamma anslutna 
bestämmelser har motsättningen mellan stat och kyrka åtminstone formellt 
hävts. Påven erhöll suveränitet över den s. k. vatikanstaden och den katolska 
religionens legala ställning förbättrades i olika hänseenden. Konflikter ha 
visserligen sedan dess förekommit mellan katolska och fascistiska organisa
tioner och den italienska regeringens förhållande till påven, som nu även är 
statschef, har vid flera tillfällen varit spänt, men i stort sett torde dock den 
katolska kyrkans betydande inflytande ha kommit fascismen till godo.

Den oerhörda maktkoncentration, som kännetecknar det fascistiska Italien, 
har endast i sina huvuddrag belysts. Den givna redogörelsen torde dock vara 
tillräcklig för att giva en föreställning om den fulländning diktaturen nått.
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Dels har, framför allt genom den korporativa lagstiftningen, en apparat ska
pats, genom vilken staten i detalj kan ingripa i de enskildas och de sociala 
gruppernas liv; individen har, såsom justitieministern Rocco uttalat, handlings
frihet endast då staten av förbiseende eller brist på intresse underlåter att 
bestämma hans handlande. Dels har makten i denna statsorganisation, om man 
bortser från praktiskt oväsentliga förbehåll, överlämnats åt en enda person, 
partiledaren-regeringschefen; denne står i spetsen för alla de omsorgsfullt upp
byggda hierarkierna, den statliga, den korporativa och partihierarkien. Det 
kan ifrågasättas, om någonsin en härskare till sitt förfogande haft en så effektiv 
statsmekanism.

Då så gott som alla yttringar av politisk opposition äro undertryckta, är 
det svårt att bilda sig, eller åtminstone att närmare motivera, en uppfattning 
om opinionens ställning till den nya statsformen. Nyval till kammaren ba 
visserligen ägt rum en gång efter diktaturens upprättande, nämligen år 1929; 
den av den fascistiska ledningen framlagda listan på kandidater till deputerade
kammaren godkändes då av folket, vid ett valdeltagande av nära 90 procent, 
med åtta och en halv million röster mot 136,000, men dels var varje kritik av 
eller organiserad opposition mot regeringen förhjuden, dels utövades en oer
hörd påtryckning, och den i princip hemliga röstningen var i praktiken i stor 
utsträckning öppen. Betecknande för det tvång, som utövades, är, att i de gamla 
österrikiska kommunerna med tysk majoritet, där stämningen mot fascismen 
notoriskt är ytterst fientlig på grund av undertryckningen av det tyska språket, 
den fascistiska listan samlade en lika överväldigande majoritet som i det övriga 
Italien. Det är alltså icke möjligt alt draga några bestämda slutsatser av 
detta val.



TSAR NIKOLAUS II Ö PPN A R  RYSKA DUM AN.

R Y S S L A N D .

E N V Å L D  S R E G I M  E N  O C H  O P P O S I T I O N E N .

Ryssland är den enda europeiska stat, i vilken under hela 1800-talet den 
monarkiska absolutismen bevarades utan varje begränsning. Sedan mitten 
av 1600-talet bade ingen representativ församling inkallats; Peter den store, 
som systematiserade och befäste enväldet, hade till och med avskaffat den 
förut bestående petitionsrätten. ” Hans majestät är en självhärskande monark”, 
beter det i en av Peter utfärdad lag, ”som icke är skyldig att inför någon 
avlägga räkenskap för sina handlingar, utan har makt och kraft att styra 
sina riken och länder — såsom kristlig härskare — efter egen vilja och 
eget gottfinnande.” De under vissa härskare —  såsom Katarina II, Alexander 
I och Alexander II —  diskuterade planerna på inrättande av en folkrepre
sentation för riket hade icke lett till något resultat; konstitutionella rörelser 
hade med kraft undertryckts. Ytterligt långtgående inskränkningar av de med
borgerliga friheterna och ett välorganiserat polissystem försvårade opinions
bildningen och omöjliggjorde all öppen propaganda, som icke ansågs för
enlig med självhärskardömets intressen.

Energiska och självständiga härskare utövade betydande personlig makt, 
men under långa tider var tsardömet knappast mer än en betäckning för
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den byråkratiska hierarki, som i verkligheten styrde landet. Bland de centrala 
ämbetsverken, vilkas personal utnämndes av kejsaren, märktes riksrådet, en 
1801 inrättad församling av dignitärer, som i princip -— vilket långt ifrån 
alltid skedde — skulle rådfrågas i lagstiftningsfrågor, och senaten, som 
ägde vissa kontrollbefogenheter gentemot förvaltningen och av vilken en 
avdelning tjänstgjorde som högsta domstol. Ojämförligt viktigast voro emel
lertid de tretton ministerierna, hos vilka såväl förvaltnings- som lagstift
ningsmakt i realiteten koncentrerades; till ministerierna räknades den lieliga 
synoden, den grekisk-katolska kyrkans högsta förvaltningsorgan. Ministrarna 
bildade icke någon regering i vanlig mening, de styrde tämligen självstän
digt inom sina departement och föredrogo var för sig viktigare frågor för 
kejsaren. Klara kompetensgränser funnos icke, vilket ledde till ständiga 
konflikter. De mest inflytelserika ministrarna voro i regel inrikes- och finans
ministrarna; någon premiärminister eller regeringschef fanns icke före 1905. 
Provinsernas förvaltning leddes av generalguvernörer, vilkas rätt att själv
ständigt träffa avgöranden var så vidsträckt, att de karakteriserats såsom 
”provinskonungar” . I det hela bestod den statliga ämbetsmannaklassen vid 
slutet av 1800-talet av omkring 440,000 personer; av dessa voro en fjärdedel 
polistjänstemän. Särskilt den lägre förvaltningen har allmänt skildrats så
som godtycklig och korrumperad; möjligheten av en effektiv kontroll var 
redan genom rikets storlek, glesa befolkning och svagt utvecklade kommu
nikationer starkt begränsad.

Massan av befolkningen i det ryska riket — vi bortse här och i det föl
jande från Finland —  var bönder; de utgjorde vid sekelskiftet 97 millioner, 
d. v. s. över 77, i det europeiska Ryssland utom Polen 84 procent av folket. 
Intill år 1861 hade flertalet bönder varit livegna; Alexander II beslutade detta 
år livegenskapens avskaffande; samtidigt förskotterade staten bönderna medel 
till inlösen av jord, med återbetalningsskyldighet under 49 år. Böndernas 
andel i jorden ökades efter hand. Före 1905 års revolution beräknas av det 
egentliga europeiska Rysslands (alltså utom Finland, Polen och Östersjö
provinserna) 388 desjatiner jord nära 155 ha ägts av kronan, kyrkan, 
vissa städer o. s. v.; detta område var till 80 å 90 procent ofruktbart. 
Av återstoden — till större delen odlingsbar jord — ägde bönderna omkring 
150 millioner, de högadliga godsägarna, vilkas antal uppgives till 130,000. 
50 millioner desjatiner. Påtaglig är bondejordens ökning i förhållande till 
storgodsen; 1877 var proportionen 120:70, 1905 150:50, 1917 160:40. 
Större delen av bondejorden låg emellertid icke under privat äganderätt utan 
tillhörde enligt gammal tradition byalagen gemensamt. Bykommunen, miren, 
var ock ansvarig för de avgälder, som åvilade jorden. I fråga om större 
delen av den odlingsbara jorden rådde alltså en slags kommunistisk pro-
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duktionsordning. Endast genom med två tredjedels majoritet fattat beslut 
kunde en bykommun upplösas i enskilda ägolotter.

Agrarfrågan har varit ledmotivet i rysk politik. Trots att jorden var 
bördig och den genomsnittliga brukningslotten större än i Västeuropa, var 
de ryska böndernas levnadsstandard ytterligt låg. Inom vissa områden rådde 
ständig nöd. Bland de mera närliggande orsakerna bärtill voro irrationella 
brukningsmetoder — jorden avkastade väsentligt mindre än i andra länder — 
och ett illa organiserat, för bönderna tryckande skatteindrivningssystem. Erin
ras bör också om befolkningens oerhört snabba tillväxt, varigenom varje bondes 
andel i jorden snabbt minskades. Ur allmänpolitisk synpunkt ha framför 
allt två reformlinjer varit betydelsefulla. Den ena bar gått ut på mir- 
systemets avveckling och upprättandet av en stor självägande bondeklass: 
bykommunismen har ansetts förlama böndernas initiativkraft och energi och 
därmed bidraga till jordbrukets svårigheter. Det är väsentligen på denna 
linje, som regeringen gick vid sitt försök att lösa agrarfrågan i början av 
1900-talet. Den andra reformlinjen tar sikte på jordens ojämna fördelning, 
den vill förbättra böndernas ställning genom att öka bondejorden, främst 
genom expropriation av adelsgodsen; den jord, som ingick i dessa, blev till 
viss del icke utnyttjad, och avkastningen av den brukade jorden — som 
i stor utsträckning utarrenderades åt bykommuner — kom naturligtvis till
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väsenllig del godsherrarna till godo. På denna linje gick den radikala oppo
sitionen och revolutionärerna under 1900-talets kriser. Den vinst, som en 
uppdelning av jorden kunde innebära för bönderna, var visserligen av be
gränsad betydelse, men känslomässigt framstod denna reformlinje sannolikt 
för massan av bönder såsom den mest tilltalande. Adelsgodsen, vilkas ägare 
levde ett elegant och sysslolöst liv, symboliserade för de fattiga bönderna de 
sociala orättvisorna.

Beträffande befolkningens sociala struktur i övrigt må erinras om att 
den bildade klassen utanför aristokratien och ämbetsmannakåren — advo
kater, läkare, lärare, journalister o. s. v. —  var relativt liten; den spelade 
emellertid en utomordentligt viktig roll i de politiska striderna. Industri
arbetarklassen växte snabbt under 1800-talets sista decennier; i början av
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1907 beräknades den till omkring 3 millioner personer. Arbetarnas levnads
nivå var väsentligt lägre än i Västeuropa; många arbetare voro delägare i 
bykommuner och återvände under skördetiden till sina hemtrakter. Strejker 
voro förbjudna. Till stor del bildade städernas invånare (endast 14 procent 
av befolkningen i det europeiska Ryssland 1897) en social mellanklass, en 
”småbourgeoisie”, bestående främst av bandiande och hantverkare. Alltefter
som industrien och handeln växte i betydelse, blev emellertid storbourgeoisien 
— kapitalister, industriledare och affärsmän — mera talrik och mera in
flytelserik.

Alexander II (1856— 1881) hade, påverkad av liberala strömningar, under 
sina första regeringsår genomfört en rad betydande reformer, av vilka den 
viktigaste var livegenskapens avskaffande. Censuren modifierades, den högre 
undervisningen utbyggdes, rättskipningen ordnades efter västerländskt mön
ster. 1864 meddelades bestämmelser om kommunal självförvaltning; av adeln, 
borgerskapet i städerna och bönderna valda församlingar (zemstvoer) skulle 
inom distrikten och provinserna i större delen av riket äga rätt att ombesörja 
vissa lokala angelägenheter (kommunikationer, hälsovård, skolväsen o. s. v .) 
under statsmyndigheternas kontroll; zemstvos blevo sedermera, ehuru genom 
valbestämmelserna adeln tillerkändes övervägande inflytande på deras sam
mansättning, centra för de liberala rörelserna, och de av zemstvoerna tillsatta 
tjänstemännen, framför allt lärarna, påverkade bönderna i radikal riktning.
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De av den liberala intelligensen inom aristokratien och borgarklassen fram
förda kraven på inrättande av en riksrepresentation avvisades emellertid av 
tsaren, och hans regim fick efter hand en reaktionär prägel; zemstvoernas 
försök att politiskt göra sig gällande undertrycktes, och ett särskilt administ
rativt förfarande infördes för bestraffande av politiska brott. Bland den radi
kala ungdomen, främst studenterna, bildades organisationer, vilka i våldsdåd 
mot regimens ledande män sågo ett medel att framtvinga eftergifter och väcka 
den likgiltiga massans intresse för en förändring; gentemot regeringens re
pression ville man sätta den revolutionära terrorn. Mot slutet av 1870-talet 
förekommo en rad attentat. 1881 blev tsaren själv mördad, sedan hans ’Möds- 
dom” avkunnats av en terroristisk organisation. Tsaren hade just då stått 
i begrepp att sammankalla en riksförsamling, bestående av bland annat repre
sentanter för zemstvoerna; denna avsågs skola tjänstgöra som konsultativt 
organ.

Under Alexander III :s (1881— 1894) och första delen av Nikolaus II :s 
(1894.— 1917) regeringstid upprätthölls enväldet, och undertryckandet av all 
politisk opposition fick en alltmera s.ystematisk karaktär. Bland de mest 
inflytelserika ministrarna var absolutismens teoretiker Pobjedonostsev, gene- 
ralprokurator i den heliga synoden. Nikolaus betecknade kort efter sin tron- 
bestigning tankarna på en konstitution som absurda drömmar och lovade 
att hålla fast vid enväldet. Böndernas representation i zemstvoerna minskades 
och guvernörerna fingo rätt att annul lera alla zemstvobeslut, som ansågos 
olämpliga. Genom en rad lagstiftningsåtgärder begränsades de främmande 
nationaliteternas politiska och religiösa frihet; oppositionen mot regimen hos 
polacker, balter, finnar, judar och andra undertryckta folk (tillsammans över 
en femtedel av befolkningen i det europeiska Ryssland) blev allt starkare. 
Genom provokationer sökte polisen komma revolutionära stämplingar på 
spåren; misstänkta personer förvisades genom förvaltningsbeslut till Sibirien. 
Oroligheter undertrycktes genom militär, varvid särskilt kosacktrupperna, 
som saknade kontakt med den ryska befolkningen, voro av värde. Universitet 
och skolor underkastades den strängaste kontroll. Icke utan skäl liar man 
karakteriserat sekelskiftets Ryssland som ett fängelse, med 130 millioner 
fångar och en million fångvaktare. Folkbildningen försummades; 1905 kunde 
knappt en femtedel av befolkningen läsa och skriva.

Dä de oppositionella rörelserna måste arbeta i hemlighet, är det omöjligt 
att med någon säkerhet bedöma deras styrka. Säkert är att missnöjet med 
regimen vann allt större utbredning under tiden omkring sekelskiftet. Byrå
kratien kom att framstå som en klass för sig, som en från de sociala grup
perna i övrigt isolerad organisation. Även inom de socialt lyckligt lottade 
klasserna, adeln och storbourgeoisien, funnos starka sympatier för enväldets 
ersättande med en konstitutionell monarki; särskilt trakasserierna gentemot
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zemstvoeriia framkallade bitterhet mot byråkratien, ehuruväl denna till icke 
ringa del rekryterades ur de nämnda klassernas led. Inom den bildade medel- 
kl assen var tendensen mera utpräglat radikal; en parlamentarisk regim efter 
engelskt eller franskt mönster var för många idealet. Dessa folkgrupper voro 
likväl knappast beredda att genom en våldsaktion framtvinga en regimför
ändring. Den medvetna och handlingskraftiga revolutionsviljan företräddes 
framför allt av två partier, som, ledda av intellektuella, förberedde en om
välvning genom propaganda bland arbetare och bönder.

Redan på 1880-talet framträdde en av de marxistiska idéerna bestämd 
socialistisk riktning, vars främste representant var den huvudsakligen i utlandet 
verksamme skriftställaren Plechanov. Socialisterna inriktade sin agitation på 
industriarbetarna; i utlandet eller på hemliga tryckerier tryckta propaganda
skrifter spredos, och föreningar bildades. På 1890-talet organiserades stora 
strejker, 1895 bildades en förening för ”arbetarklassens befriande” ; att rörel
sen vann stor anslutning blev tydligt under 1905 års revolutionära strider. 
Här, liksom i andra länder, uppstodo tvister om den taktik, som borde följas. 
Vid de i utlandet hållna partikongresserna segrade omväxlande bolsjeviker 
och mensjeviker, majoritetsgruppen" och ”minoritetsgruppen” , så kallade 
med hänsyn till styrkeförhållandet på kongressen i London 1903. Enligt 
den efter hand utbildade bolsjevikiska doktrinen borde en segerrik aktion 
mot den rådande regimen utmynna i en ”proletariatets diktatur” , syftande 
till det socialistiska programmets förverkligande; mensjevikerna åter ansågo 
en period av borgerlig demokrati, under vilken det industriella systemet 
utvecklades, vara en nödvändig förutsättning för socialismens genomförande. 
Den revolutionära inställningen mot tsardömet var för båda riktningarna 
gemensam, tvisten gällde i grunden, hur den situation, som skulle uppnås 
efter enväldets fall, borde utnyttjas. Ledare av bolsjevikerna, som först 1912 
bildade ett självständigt politiskt parti, var Lenin; ban utformade i detalj 
bolsjevismens författningspolitiska program och blev efter hand, ehuru — 
med undantag för en kort tid 1905 — bosatt i utlandet, den mest kände före
trädaren för den radikala socialismen.

Vid sidan av socialdemokraterna stod en revolutionär riktning, som star
kare anknöt till den tidigare radikalismens traditioner och icke accepterade 
den marxistiska doktrinen; ur denna riktning utvecklade sig det år 1902 
bildade socialrevolutionära partiet. De socialrevolutionära riktade sig i första 
rummet till bönderna; de krävde en allmän socialisering av jorden på så 
sätt, att kronans och godsägarnas jord skulle överföras till bykommunerna. 
I motsats till socialdemokraterna av olika nyanser sågo socialrevolutionärerna 
i individuella terroristiska aktioner ett värdefullt politiskt stridsmedel; många 
av attentaten under revolutionsperioden planlades av detta parti.
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I vad mån den principiella oppositionen mot den rådande regimen vunnit 
anslutning bland bönderna är svårt att bedöma. Att bönderna sympatiserade 
med och understödde de politiska rörelser, som utlovade expropriation av 
krono- och adelsgods till deras förmån, är utan vidare klart; sannolikt var 
det väsentligen genom sin agitation på denna punkt, som de radikala under 
den konstitutionella perioden efter 1905 påverkade bönderna. Det har emel
lertid ofta påståtts, att bönderna i gemen icke opponerade mot enväldet 
såsom sådant; tvärtom skulle de ha hyst en religiös vördnad för tsaren 
(’’lille far” ) och ur denna synpunkt ha stått de revolutionära rörelserna 
fjärran. Även om denna uppfattning är riktig — möjligen hör den till de 
officiella fiktioner, som på grund av svårigheten att leverera bevismaterial 
i någondera riktningen lätt fortleva — är det likväl uppenbart, att böndernas 
tsartrohet icke kunnat bestå mera påfrestande prov. Deras ställningstagande 
vid dumavalen efter 1905 och deras uppträdande under och efter 1917 års 
revolutioner visar, att bundenheten vid tsaren i varje fall icke var det fö r
härskande draget i deras politiska mentalitet.

Undertryckningspolitiken kulminerade under Plehves inrikesministertid 
(1902— 1904). Då kriget med Japan utbröt i början av år 1904, var situa
tionen i det inre redan kritisk. Kriget var impopulärt, det ökade oppositionen 
mot regimen och försvagade dennas motståndskraft. Dessa och andra sam
verkande orsaker ledde till att spänningen utlöstes i en politisk och social 
kris, ur vilken en konstitutionell reform framgick.

D E  R E V O L U T I O N Ä R A  R Ö R E L S E R N A  

O C H  K O N S T I T U T I O N A L I S M E N  F Ö R E  

V Ä R L D S K R I G E T .

Den ryska revolutionen" år 1905 är icke någon revolution i egentlig 
mening; till någon våldsam omvälvning kom det icke, ehuruväl folkrörelsen 
tvang de härskande till en väsentlig förändring av styrelsesättet. Någon en
hetlig och systematisk aktion mot regimen igångsattes ej; de oppositionella 
fullföljde skilda metoder. Den borgerliga liberalismen inskränkte sig i huvud
sak till mölen och resolutioner; dess mål var ett konstitutionellt eller parla
mentariskt styrelsesätt, icke den monarkiska regimens avskaffande, och än 
mindre en omvälvning av den sociala ordningen. Mera långtgående syften 
företrädde de socialistiska intellektuella och industriarbetarna, men även de 
voro splittrade i olika läger; strejker och lokala revolter voro deras strids
vapen. Bönderna drevos av jordhunger och ovilja mot kriget; deras miss-
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nöje utlöste sig i planlösa våldshandlingar mot traktens godsägare och över
hetspersoner. De främmande nationaliteternas passiva eller aktiva motstånd 
mot den ryska statsmakten fick ej heller en samlat revolutionär karaktär, 
delvis beroende på att de sociala motsättningarna försvårade eller omöjlig
gjorde bildandet av en nationell enhetsfront. Mellan de skilda oppositions
grupperna i riket uppnåddes icke den kommunikation, som möjligen kunnat 
förvandla revolterna till en revolution; någon organisation av tillräcklig 
styrka och fasthet för att ta ledningen framträdde ej.

Redan efter de första nederlagen i kriget mot Japan ökades den revolu
tionära aktiviteten. Den 28 juli 1904 mördades Plehve, som kommit att per
sonifiera polisväldet. Hans efterträdare blev Svjatopolk-Mirskij, som gav 
den offentliga diskussionen i pressen något större frihet och gjorde allmänt 
försonliga uttalanden. 1 november tilläts en av representanter för zemstvoerna 
bestående kongress att sammanträda i Petersburg; denna uttalade sig för en 
rad relativt moderata reformer, framför allt för inkallandet av en folkrepre
sentation. Kongressens framställningar väckte det starkaste gensvar ute i 
landet; en mängd offentliga och privata korporationer deklarerade sin an
slutning. Särskild betydelse för opinionsbildningen inom de borgerliga kret
sarna fick ”förbundens förbund", en centralorganisation för bland de intel
lektuella bildade yrkesföreningar. 1 storstäderna förekommo demonstrationer 
och oroligheter, vid vilka studenter och arbetare voro verksamma. Tsaren 
utfärdade nu (25 och 27 dec.) två kungörelser, i vilka vissa reformer (bl. a. 
rörande presslagstiftningen och självförvaltningen) utlovades, men som 
bestämt tog avstånd från tanken pä ett representativt system. Under de föl
jande veckorna steg upphetsningen; Port Arthurs fall den 15 januari 1905 
bidrog härtill. Den 22 januari tågade en av prästen Gapon — som hade 
förbindelser både med revolutionärerna och polisen -—- ledd folkmassa mot 
Vinterpalatset för att överlämna en petition till tsaren; denne vägrade mottaga 
petitionen, folkmassan sprängdes med gevärseld ocli kosackerna rensade 
gatorna ( den blodiga söndagen” ). Med denna händelse, som väckte oerhört 
uppseende, kan den egentliga revolutionsperioden sägas börja. Linder våren 
och sommaren 1905 ägde oroligheter och resningar rum i skilda delar av 
riket: bland arbetarna organiserades politiska strejker, bönderna skövlade 
godsen, i Polen och Östersjöprovinserna utbröto nationella och socialistiska 
revolter. Studenternas opposition ledde redan i slutet av januari till stäng
ning av universiteten. Ett stort antal ämbetsmän föllo offer för attentat; den 
17 februari mördades tsarens farbror storfurst Sergej, som gjort sig hatad 
såsom generalguvernör i Moskva. På vissa håll sattes förvaltningen ur funk
tion; inom armén och flottan inträffade sporadiska myterier. Oppositionens 
fordringar blevo alltmera långtgående. De upprepade zemstvokongresserna 
begärde omedelbart sammankallande av en demokratisk representation, på
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borgerligt radikalt håll yrkades på ett parlamentariskt system, en bonde
kongress uttalade sig i maj för expropriation av storgodsen och kronojorden, 
för socialisterna var —  utom sociala reformer —  inkallandet av en konsti
tuerande nationalförsamling ett minimikrav.

Under trycket av revolutionsrörelserna och de ständiga nederlagen i Öst
asien gjorde regeringen eftergifter, som likväl icke voro tillräckliga för 
att dämpa missnöjet. Bönderna fingo löfte om avskrivning av från frigörelsen 
återstående amorteringar, bestämmelser meddelades om fri religionsutövning, 
förryskningspolitiken inställdes. Redan den 3 mars 1905 beordrades Bulygin, 
som något tidigare blivit inrikesminister, att utarbeta ett utkast till represen
tativ författning; det betonades likväl samtidigt, att självhärskardömet icke 
skulle rubbas. Slutligen utfärdades den 19 augusti lagar om en folkrepre
sentation, duma. Enligt dessa lagar skulle likväl betydande folkklasser (bl. a. 
praktiskt taget alla industriarbetare) sakna rösträtt vid dumavalen, och 
duman skulle i huvudsak endast ha rådgivande kompetens.

Lagstiftningen om den Bulyginska duman” endast ökade oppositionens 
bitterhet. Zemstvokongressen i september deklarerade sitt missnöje, arbetar- 
ocb bondeoroligheterna togo ny fart, de från kriget hemvändande trupperna 
visade sig påverkade av den revolutionära stämningen. I början av oktober 
proklamerade en av arbetarna tillsatt centraldelegation generalstrejk och 
denna order blev allmänt åtlydd; till de mest verksamma strejkledarna hörde 
den såsom socialistisk agitator redan kände Trotskij. Under två veckors tid 
voro industrien och samfärdseln lamslagna; icke blott industriarbetarna utan 
även statliga och kommunala funktionärer, såsom de anställda vid järn
vägarna, telegrafverket, vatten- och belysningsverken deltogo i strejken.

34. — Vår egen tids historia. I.
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Inom de högre klasserna var sympatien för strejkrörelsen utbredd; advo
kater, lärare, studenter och skolynglingar, ja, till och med läkare organise
rade strejker, och i många fall utbetalade arbetsgivarna löner åt de strejkande 
arbetarna. Mot denna enastående opinionsyttring stod regeringen maktlös, 
allra helst som militären icke var fullt pålitlig. Tsaren fann sig tvungen till 
avgörande eftergifter. På förslag av Witte — tidigare finansminister, ansedd 
som en av de mera liberala ämbetsmännen -— utfärdades det s. k. oktober
manifestet (30 okt. 1905), som blev utgångspunkten för den ryska konstitu- 
tionalismen. I manifestet utlovades dels utsträckt valrätt till duman, dels och 
framför allt att duman skulle få verklig andel i den lagstiftande makten; 
vidare skulle lagstiftning om religions-, tryck-, församlings- och förenings
frihet omedelbart utarbetas. Kort därefter avgingo vissa konservativa minist
rar, såsom Pobjedonostsev och Bulygin. Witte blev ministerpresident och fick 
särskilda befogenheter i förhållande till övriga ministrar. Härigenom fick 
ministerrådet karaktären av en verklig regering av västerländskt snitt; på 
många håll såg man bäri en inledning till parlamentarismens genomförande. 
Den nya regeringen utfärdade bestämmelser om politisk amnesti och om 
församlingsfrihet samt först och främst om censurens upphörande. En viktig 
eftergift för böndernas krav var beslutet att efterskänka den från livegen
skapens upphävande kvarstående betalningsskyldigheten till staten, omkring 
90 millioner rubel.

Oktobermanifestet och de med detta sammanhängande reformerna väckte 
entusiasm i vida kretsar, där man i en konstitutionell eller parlamentarisk 
monarki såg det väsentliga målet. Den borgerliga oppositionen inriktade sig 
på att arbeta vidare med legala medel, närmast genom agitation vid duma- 
valen följande vår. Inom de breda lagren var däremot ej den revolutionära 
oron stillad; arbetarnas socialistiska strävanden, böndernas jordhunger och 
de undertryckta nationaliteternas frihetsbegär tillfredsställdes icke genom 
utfästelserna om konstitutionella nydaningar. Oroligheterna fortsatte under 
årets sista månader; i Polen och Östersjöprovinserna utbröto nya upprors- 
försök, bondeupplopp med stor förstörelse av liv och egendom förekommo 
i olika delar av riket, i storstäderna organiserade de socialistiska ledarna 
strejker, varvid såväl politiska som sociala fordringar framställdes. Press
friheten medförde en oerhörd ökning av den oppositionella pressen, främst 
av de socialistiska tidningarna, vilka som ett minimum krävde, att duman 
skulle få karaktären av en konstituerande församling. Regeringen lyckades 
emellertid tämligen snabbt bli herre över situationen. Större delen av armén 
visade sig pålitlig, även om enstaka myterier förekommo. Sedan militären 
slagit ned upprorsförsöken i Polen och Balticum och en av arbetarna i 
Moskva under Lenins hemliga ledning igångsatt revolt efter blodiga strider 
krossats (jan. 1906), upplöste sig oroligheterna i en serie planlösa lokala
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våldshandlingar. På våren 1906 
var i stort sett ordningen åter
ställd; den revolutionära opposi
tionens ledare hade avrättats, för
visats till Sibirien eller gått i 
landsflykt.

Regeringen hade alltså segrat, 
innan de löften om konstitutionella 
reformer, som gjorts i farans ögon
blick, blivit uppfyllda. Inom det 
reaktionära lägret började man be
trakta oktobermanifestet som en 
onödig eftergift och önskade abso- 
lutismens återställande. Regeringen 
stod i princip fast vid sina löften, 
men de förordningar, som i slutet 
av år 1905 och i början av år 
1906 utfärdades i anslutning till 
oktobermanifestet, vittna klart om 
ökad självtillit. Lagen om duma- 
valen av den 24 december 1905 stadgade visserligen, i överensstämmelse 
med oktobermanifestet, nära nog allmän rösträtt, men i realiteten gynnades 
kraftigt de socialt högre klasserna. Valen blevo indirekta —  stundom 
i ända till fyra etapper —  och de olika sociala grupperna fingo i val
kollegierna ett fixerat antal representanter; de församlingar, som skulle 
utse de 521 dumamännen, bestodo av omkring 6,000 elektorer, av vilka över 
40 procent voro valda av bondeklassen, mer än 30 procent av godsägarna, 
22—23 procent av stadsborna (utom arbetarna) och endast 4 procent av 
arbetarna. Borgare och godsägare voro sålunda mångfaldigt starkare repre
senterade i förhållande till sitt antal än bönder och arbetare; att böndernas 
representation icke än starkare begränsades, torde ha berott på uppfattningen, 
att stora delar av bondeklassen vore tsaren obetingat underdåniga och skulle 
kunna dirigeras av de lokala statsmyndigheterna. Vidare utfärdades bestäm
melser om press-, yttrande-, förenings- och församlingsfrihet, som skarpt kon
trasterade mot oktobermanifestets grundsatser, i det att stort utrymme gavs 
för godtyckliga administrativa ingripanden. Pressen, som under några må
nader åtnjutit stor frihet, ställdes ånyo under sträng uppsikt, ehuruväl cen
suren icke återinfördes; de tänjbara stadgandena om förbud och straff ut
nyttjades till att helt undertrycka den socialistiskt orienterade pressen och 
att minska den borgerliga oppositionens yttrandefrihet. För politiska före
ningar krävdes av myndighet givet erkännande (legalisering). Regleringen

SERGEJ WITTE.



532 RYSSLAND

BÖNDER LÄSA M ANIFESTET OM FOLK REPRESENTATIO N 1905.

av berörda frågor betecknades som provisorisk men kom i huvudsak att bli 
bestående till 1917 års revolution. Genom proklamering av undantagstill
stånd kunde ytterligare inskränkningar i de medborgerliga friheterna på ad
ministrativ väg möjliggöras.

Vidare utfärdades under våren 1906 en rad konstitutionella lagar, som vis
serligen icke direkt bröto mot förut givna utfästelser men dock gåvo duman 
en långt svagare ställning än reformvännerna ansett sig kunna förvänta. 
Dessa lagar sammanfattades i de den 6 maj, fyra dagar före dumans samman
träde, oktrojerade grundlagarna. Ryssland fick alltså sin första författning 
genom ett av tsaren i kraft av självhärskarmakten självständigt fattat beslut; 
förhoppningarna om att duman skulle få karaktären av en konstituerande 
församling voro därmed grusade. Enligt författningen skulle vid dumans sida 
stå det till ett slags första kammare förvandlade riksrådet, vars medlemmar 
till hälften skulle utses av tsaren, till hälften väljas av vissa korporationer, 
såsom zemstvoerna, adelsförsamlingar, universitet och prästerskap. Riksrådet 
var uppenbarligen avsett att bliva en konservativ, regeringstrogen församling, 
som kunde tjäna som motvikt mot duman; de båda kamrarnas befogenheter 
skulle i allt väsentligt vara desamma. Beträffande kompetensfördelningen mellan 
statsorganen gällde, att i princip lagar, liksom skatte- och anslagsbesläm- 
melser, fordrade samstämmiga beslut av monarken och båda kamrarna. Från 
denna regel funnos dock viktiga undantag. Enligt § 87 i den främsta författ-
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ningslagen kunde tsaren i trängande 
fall, då duman ieke var samlad, utfärda 
förordningar med lags kraft, utom i 
grundlags- och vallagsfrågor; kamrar
nas samtycke skulle likväl i dylika fall 
i efterhand inhämtas. Även i budget
ärenden funnos möjligheter till provi
soriska åtgärder utan kamrarnas med
verkan; härtill kom, att vissa delar av 
budgeten, de s. k. pansrade anslagen, 
stodo helt utanför representationens 
maktsfär. Initiativrätt i lag- och bud
getfrågor tillkom kamrarna, dock med 
den betydelsefulla inskränkningen, att 
grundlagsändringar kunde föreslås blott 
av monarken. Någon effektiv kontroll
rätt gentemot regeringen ägde kam
rarna ej; tsarens beslut skulle visser
ligen kontrasigneras av en minister, 
men stadganden om ministeransvarighet 
inför kamrarna funnos icke och även interpellationsrätten var begränsad. 
Tsa ren ägde rätt att upplösa duman, vars ordinarie legislaturperiod var fem 
år, och förordna om nya val. I det hela innebar författningen, som i många 
viktiga punkter, stundom sannolikt avsiktligt, var oklart utformad, en konsti- 
tutionalism, där det monarkiska draget framstod som det avgjort domine
rande; betecknande är, att i S 4 i den främsta grundlagen tsaren förklaras 
vara innehavare av "den högsta självhärskarmakten” .

Då författningen oktrojerades, var det redan klart, att en strid mellan rege
ringen och duman förestod. Dumavalen på våren 1906 hade resulterat i en 
överväldigande seger för oppositionen; den härskande byråkratklassen stod 
nära nog isolerad inför folkrepresentationen. Strax före dumans sammanträde 
avgick den relativt liberale Witte och efterträddes som ministerpresident 
av den strängt konservative Goremykin; ministärens ledande man var in
rikesministern Stolypin, som i egenskap av generalguvernör i Saratov visat 
skicklighet och stränghet vid undertryckandet av de revolutionära rörelserna.

Detaljerade uppgifter rörande valen till duman äro icke tillgängliga; en 
undersökning av valens innebörd såsom utslag av folkopinionen försvåras 
uppenbarligen i hög grad av det invecklade valsättet. Säkert synes vara, att 
bönderna i gemen, trots byråkratiens försök att påverka röstningen, följt 
oppositionen; även hland godsägare och borgare synas de radikala tenden
serna ha vunnit stark anslutning. Duman uppdelades i över fyrtio politiskt

PJOTR STOLYPIN.
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eller nationellt bestämda grupper; 
ett stort antal (50— 100) medlem
mar stodo utanför fraktionerna. 
Endast några tiotal medlemmar 
räknades till högern. Av dessa ön
skade vissa reaktionära grupper 
(såsom de "sant ryska” männen) 
återgång till absolutismen, men det 
viktigaste konservativa partiet — 
de av Gutjkov ledda oktobristerna 
— ställde sig på oktobermanifes
tets grundval och var i huvudsak 
tillfredsställt med den nya författ
ningen; till detta parti hörde hu
vudsakligen godsägare. Det största 
partiet bildade de konstitutionella 
demokraterna — efter begynnelse
bokstäverna kallade kadetter. Detta 
parti, som räknade omkring 180 
medlemmar och till vilket en del 

smärre grupper nära anslöto sig, krävde allmän och lika rösträtt samt direkta 
val, parlamentarism, vittgående utvidgningar av den medborgerliga friheten 
och jordexpropriation till böndernas förmån. Partiet, som närmast kan jäm
föras med västerns liberala partier, inneslöt många representanter för den 
borgerliga intelligensen, såsom vetenskapsmän, läkare och advokater; ledare 
var historikern Miljukov, som likväl, såsom åtalad för tryckfrihetsbrott, icke 
kunde inväljas i duman. Till vänster om kadetterna stodo ett hundratal 
radikala deputerade av olika riktningar, som sammanslöto sig till den s. k. 
arbetsgruppen. Till denna grupp hörde ett bondeparti, trudovikerna, som i 
första rummet arbetade för utdelning av kronans och godsägarnas jord till 
bönderna; småningom smälte partiet samman med den socialrevolutionära 
riktningen, som i den första duman ägde blott ett fåtal representanter. ^ tterst 
till vänster stodo ett tjugutal socialdemokrater; socialisterna hade från 
början propagerat för röststrejk såsom protest mot valsättet och undertryck
ningen av den politiska friheten, men sedan i viss utsträckning deltagit i 
valen. Någon öppen socialistisk agitation kunde emellertid icke förekomma, 
och de ledande socialisterna voro förhindrade att kandidera. Bland dumafrak- 
tionerna voro också flera nationella grupper, såsom polacker, letter och 
ester, med tillsammans bortåt ett hundratal representanter; dessa voro med 
få undantag radikaler eller socialister eller samarbetade i varje fall med 
dessa. De grupper, som önskade genomgripande reformer i stats- och sam-

IVAN GOREMYKIN.
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hällsorganisationen, bildade sålunda en förkrossande majoritet. Beträffande 
dumans sammansättning ur social synpunkt är det av intresse att konstatera, 
att över 200 medlemmar voro bönder, ett fyrtiotal godsägare, 25 arbetare 
ocb över bundra medlemmar av fria borgerliga yrken (främst professorer 
och advokater).

Det trontal, med vilket tsaren hälsade Rysslands första folkrepresentation, 
innehöll endast allmänt hållna uttalanden, icke några riktlinjer för ett prak
tiskt reformarbete. Duman besvarade talet med en adress, vari majoritetens 
radikala ståndpunkt i skilda hänseenden preciserades. Sålunda begärdes all
män ocb lika rösträtt, ministeransvarighet, riksrådets avskaffande, utsträck
ning av de medborgerliga friheterna, dödsstraffets borttagande ocb allmän 
amnesti för politiska brottslingar; jordfrågan skulle lösas genom utdelning 
av stats- och kyrkojord och genom expropriation för böndernas räkning av 
stora delar av den storgodsägarna tillhöriga jorden. I sin helhet siktade detta 
program, som närmast avspeglade kadetternas uppfattning, mot en fullständig 
omdaning av det ryska samhället. Regeringens avvisande hållning var på 
förhand given; tsaren vägrade att personligen mottaga adressen och Goremy
kin förklarade inför duman flertalet fordringar oantagliga. Duman uttalade 
sitt misstroende mot regeringen. Redan några dagar efter dumans samman
träde blev sålunda den konstitutionella krisen akut; ett samarbete mellan den 
sittande regeringen och dumamajoriteten framstod som omöjligt.
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Under den följande tiden skärptes motsättningen. Regeringen framlade 
endast ett fåtal —  inalles sexton — förslag för duman; av dessa rörde flera 
rena bagatellärenden, och regeringen beskylldes på grund bärav för avsiktligt 
åsidosättande av representationen. Dumans tid upptogs till stor del av prin
cipiella debatter, under vilka skarpa angrepp riktades mot regeringen; icke
mindre än 400 interpellationer framställdes under de 72 dagar sessionen 
varade. Vid behandlingen av jordfrågan utbröt den avgörande konflikten. Då 
duman utarbetade ett förslag till lösning av jordfrågan efter de i svaret på 
trontalet angivna riktlinjerna, polemiserade regeringen häremot i en artikel 
i den officiella tidningen. Duman begärde, att ett upprop, i vilket duma- 
majoritetens uppfattning motiverades, likaledes skulle införas i statstid
ningen. På Stolypins förslag beslöt då tsaren att upplösa duman (21 juli 
1906); nyval skulle hållas först i februari följande år. Stolypin utnämndes 
till ministerpresident (22 ju li) .

Dumans upplösning väckte, särskilt med hänsyn till det långa uppskovet 
med nyvalen, stor förbittring inom radikala kretsar; regeringen beskylldes 
för att sabotera konstitutionen. Flertalet av kadetternas dumarepresentanter 
och andra radikaler utfärdade vid ett möte i Viborg (23 juli) ett upprop,
vari folket uppmanades att vägra krigstjänst och skattebetalning, till dess
representationen ånyo sammanträtt; än mera extrema stridsparoller utgåvos 
av de socialistiska grupperna. I stort sett blevo dessa uppmaningar utan 
effekt, men strejker och revolutionära oroligheter utbröto under sommaren 
och hösten 1906 på många håll; särskilt farliga voro myterierna inom hären 
och flottan, såsom i Kronstadt och Sveaborg. Periodvis sattes förvaltningen 
inom vissa områden ur funktion, kommunikationerna lamslogos, polis och 
militär kunde intet uträtta. Den hotade regimen satte hårt mot hårt. Under 
Stolypins skickliga och beslutsamma ledning organiserades repressionen. De 
radikala politiker, som undertecknat uppmaningarna till trots mot lagarna, 
häktades, yttrande- och tryckfriheten begränsades ytterligare, i september 
1906 inrättade specialdomstolar dömde tusentals personer till döden. Under 
tiden 1907— 1909 indrogos över 800 tidningar av administrativa myndigheter; 
flera hundra journalister dömdes till fängelse. Denna politik lyckades. Den 
folkresning, på vilken oppositionen hoppats, inträffade icke. Den revolutio
nära entusiasmen från 1905 syntes försvagad. Inom kretsar, som förut sym
patiserat med oppositionen, började man taga avstånd från dumamajoritetens 
extrema radikalism; många, som önskat en konstitution och en parlamenta
risk utveckling efter västerländskt mönster, närmade sig regeringen av fruktan 
för en social revolution. En välorganiserad, klart reaktionär rörelse vann allt 
starkare fäste bland godsägarna och inom städernas bourgeoisie. Regeringens 
isolering bröts; den blev ett organ för den härskande klassen i dess motstånd 
mot bonde- och arbetarproletariatets sociala fordringar.
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Regeringen inskränkte icke sin verksamhet till repressiva åtgärder. Under 
hösten 1906 utfärdade Stolypin, som systematiskt utnyttjade grundlagens 
§ 87, ett antal förordningar, som avsågo att förhättra bondeklassens ställning. 
Dels kronojord, dels av bondehanken från godsägarna köpt jord ställdes på 
förmånliga betalningsvillkor till böndernas förfogande; i det hela möjlig
gjordes härigenom bondejordens utökning med omkring tolv millioner hektar 
— fyra gånger Dalarnas ytvidd. Genom en ukas av den 22 november 1906 
togs ett viktigt steg hänemot en agrarreform; det bestämdes, att varje 
bonde med delaktighet i en mir skulle på begäran med full äganderätt 
erhålla ett jordstycke, som motsvarade hans andel i miren; vidare gåvos 
bestämmelser om skifte, varigenom samlandet av de varje bonde tillkom
mande jordlotterna till ett eller ett fåtal områden främjades. Genom denna 
för den senare utvecklingen grundläggande reform ville Stolypin dels möjlig
göra en effektivare jordbruksdrift, dels och framför allt skapa förutsättningar 
för uppkomsten av en välbärgad, politiskt konservativ jordbrukarklass. För 
reformens genomförande krävdes ett vidlyftigt administrativt arbete; någon 
omedelbar verkan på bondeklassens politiska ställningstagande uppnåddes icke.

Vid valen till duman i februari 1907 gjorde regeringen stora ansträng
ningar för att besegra oppositionen. Många av kadetternas och socialisternas 
ledare voro såsom anklagade för politiska brott icke valbara. Prästerna upp
manades av den heliga synoden att verka för val av regeringsvänliga kandi
dater; ämbetsmännen förbjödos alt ansluta sig till oppositionen. Endast de 
partier, scm i fastställd ordning erhöllo legal auktorisalion, fingo driva 
offentlig valpropaganda, och legalisering vägrades alla partier till vänster 
om oktobristerna. Trots dessa och andra åtgärder blev den andra duman 
nära nog lika radikal som den första. Kadettpartiets representation sjönk 
visserligen till mindre än hundra platser och de reaktionära högergrupperna 
blevo betydligt förstärkta (över sextio representanter), under det att oktobris
terna bevarade sin ställning. Men ytterlighetspartierna till vänster vunno 
stora framgångar. Arbetsgruppen fick mer än hundra, socialrevolutionärerna 
34 och socialdemokraterna 65 platser; även de båda sistnämnda partierna 
hade denna gång systematiskt deltagit i valkampanjen. Antalet partilösa hade 
kraftigt minskats. Med hänsyn tagen till de nationella särgruppernas sam
gående med vänstern kunde i det hela beräknas, att omkring 400 av dumans 
524 medlemmar hörde till oppositionen.

Den andra duman sammanträdde den 5 mars 1907. Det var från början 
klart, att ett ordnat samarbete mellan regering och representation icke kunde 
ifrågakomma. En stor del av oppositionen såg i parlamentet endast en platt
form för revolutionär propaganda, på högerhåll önskade man en konflikt, 
som skulle leda till ny dumaupplösning, eventuellt till absolutismens åter
ställande; kadetterna, som bildade centern, sökte förgäves åstadkomma ett
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positivt reformarbete. Under de tre månader, duman var samlad, blev föga 
uträttat, hetsiga allmänpolitiska debatter, ackompanjerade av våldsamma upp
träden, upptogo dumans sammanträden. I början av juni fordrade regeringen, 
att den socialdemokratiska gruppens medlemmar, som voro anklagade för en 
revolutionär komplott, skulle uteslutas ur duman. Då duman vägrade, utfär
dades dekret om upplösning (16 jun i) ;  en nyvald duma skulle sammanträda 
i november.

Samtidigt med upplösningsdekretet utfärdade regeringen en ny vallag; 
detta innebar ett uppenbart statsstreck, då frågor av denna art föl lo utanför 
grundlagens § 87. Vallagen minskade dumamedlemmarnas antal till 442 och 
innefattade förändringar, som gynnade storryssarna på övriga nationaliteters, 
de förmögnare folkklasserna på de fattigares bekostnad. Polens representa
tion sjönk från 36 till 12, Kaukasus’ från 29 till 9, Centralasiens från 23 
till 1. Bestämmelserna om valsättet, som blevo än mera komplicerade än 
förut, inneburo, att godsägarna och den förmögnare bourgeoisien fingo ett 
övervägande inflytande, ehuru någon ny begränsning av valrätten icke stad
gades. Stadsbefolkningen uppdelades i två kurior, av vilka den ena bestod av 
den förmögnare bourgeoisien. Följande — ur Chasles', Le parlement russe", 
hämtade — sammanställning visar fördelningen av elektorer på de olika 
folkklasserna före och efter valreformen:

Före reformen. Efter reformen.

Godsägare ................................................................  34 % 51,3 %
Bönder ......................................................................... 43 % 22,4 %
Den förmögnare stadsbefolkningen  I | 13,2 %. . .  ° & V 23 % [
Övriga stadsbefolkningen (utom arbetarna) j | 11 %
Arbetarna . .  i ..........................................................  3,4 % 2,3 %

Valreformen hade, med stöd av erfarenheterna vid 1906 och 1907 års val, 
utformats på sådant sätt, att en regeringsvänlig majoritet kunde anses 
tryggad. I motiveringen till reformen uttalades, att duman på grund av en 
i vissa avseenden olämplig valordning icke blivit en sann representation 
för det ryska folket; då duman icke kunde väntas medverka till en förändring 
av sin egen sammansättning, hade tsaren ansett det nödvändigt att begagna 
’sin historiska makt” för att säkra folkets intressen.

Regeringens handlingssätt blev föremål för den skarpaste kritik från de 
oppositionella gruppernas sida, men den offentliga ordningen rubbades icke; 
massan av folket syntes likgiltig eller resignerad inför reaktionens seger. 
Avspänningen efter den föregående tidens politiska energiutveckling var 
påtaglig. Förberedelserna till en agrarreform hade dämpat böndernas miss
nöje; industriarbetarklassen, av vars ledare många voro avrättade, fängslade 
eller förvisade, stod maktlös inför det väl organiserade polisväldet. De för
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mögnare folkklassernas liberala sympatier hade alltmer förtunnats; i rege- 
ringsbyråkratien såg man ett värn mot massväldet.

I den tredje duman, som sammanträdde den 14 november 1907 voro 
partiernas styrkeförhållanden helt omkastade. Av de elva fraktionerna voro 
tre, med sammanlagt omkring 130 medlemmar, utpräglat konservativa eller 
reaktionära; särskilt framträdde de för en kraftig utrikespolitik och en 
systematisk förryskningspolitik arbetande nationalisterna. Den starkaste och 
på grund av sin mellanställning utslagsgivande fraktionen bildade oktobris- 
terna med 154 representanter. Vänstern utgjordes av kadetter och dem när
stående progressister (omkring 80 mandat) samt arbetsgruppen och social
demokraterna, som nu tillsammans besatte endast ett trettiotal platser. De 
nationella autonomistiska grupperna voro så starkt reducerade, att de på 
intet sätt kunde göra sig gällande; tillsammans räknade de mindre än 30 
medlemmar. De utanför fraktionerna stående representanterna tenderade i 
regel till höger. Av dumans medlemmar voro 220 adelsmän (varav 195 gods
ägare), 46 präster, 42 köpmän, 94 bönder eller arbetare.

Vid sitt första tal inför den tredje duman yttrade Stolypin: ”Självhärska
rens historiska makt och monarkens fria vilja bilda det ryska statslivets 
dyrbara egendom, ty endast denna makt och denna vilja, som skapat och 
som beskyddar de bestående institutionerna, äro kallade att leda Ryssland 
på rättens och den historiska sanningens väg.” Den knappast beslöjade 
absolutistiska princip, som innehålles i dessa ord, blev i det hela bestäm
mande under de följande åren. Dumans konservativa sammansättning var 
en garanti för dess fortsatta existens, men dess funktion blev snarare ja 
sägarens än medarbetarens. Regeringen framlade, i motsats till vad tidigare 
varit fallet, ett stort antal viktiga budget- och lagstiftningsfrågor för duman, 
men dennas reella inflytande på beslutens utformning var ringa; särskilt 
under det tidigare skedet av den femåriga legislaturperioden visade m ajori
teten en utomordentlig lydaktighet. Av de nära 2,600 lagförslag, som rege
ringen framlade, antogos det överväldigande flertalet; av 205 inom duman 
väckta initiativ ledde endast 36 till lagstiftning. Den främst mot Polen och 
Finland riktade förryskningspolitik, som upptogs av Stolypin och under 
åren före världskriget blev ledlinjen i rysk politik, understöddes av en duma- 
majoritet, i vilken icke blott höger och oktobrister, utan även kadetter in- 
gingo. I agrarfrågan godtogs regeringens program av höger och oktobrister. 
På en del punkter -—- skol- och kyrkofrågor, lagstiftningen rörande medbor
gerliga fribeter -—- gingo visserligen oktobristerna samman med vänstern i 
krav på liberala reformer, men det kompakt konservativa riksrådet bjöd här 
ett avgörande motstånd. Fruktan för att regeringen, såsom den yttersta 
högern önskade, skulle avskaffa dumainstitutionen och återgå till den ohöljda 
absolutismen, tyglade reformvännernas iver.
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Trots den underordnade roll, regeringsbyråkratien anvisade duman, sak
nade dess verksamhet icke politisk betydelse. Den jämförelsevis fria yttrande
rätten i duman möjliggjorde en viss kontroll över regeringen —  särskilt 
genom det flitigt använda interpellationsinstitutet —  och gav oppositionens 
åsikter en publicitet, som på grund av begränsningarna av tryck- och yttrande
frihet eljest saknades. Vissa omständigheter, såsom pressens kraftiga tillväxt, 
tyda på att det politiska intresset stärktes under denna period. Med duma- 
arbetet följde uppkomsten av en parlamentariskt tränad politikerklass, som. 
ehuru undanskjuten av de härskande ämbetsmännen, bildade ett potentiellt 
politiskt kraftcentrum. Trots sin svaghet och sin konservativa karaktär blev 
duman kärnan i en begynnande konstitutionalistisk tradition; i jämförelse 
med ämbetshierarkien framstod den som en folklig institution.

Genom under åren 1910 och 1911 beslutade lagar utformades närmare 
de principer för en agrarreform, som angivits i regeringsukasen den 22 
november 1906. Bland annat stadgades, att utträde ur mirsamfundet endast 
skulle kunna begäras av huvudmännen för de till samfundet anslutna famil
jerna och att dessa ensamma skulle bliva ägare till den ur miren utbrutna 
jorden. Denna bestämmelse innebar, att flera millioner mirdelägare, av vilka 
en stor del hörde till arbetarbefolkningen i storstäderna, vid upplösning av 
mirerna skulle berövas varje andel i jorden: härigenom accentuerades den 
grundläggande principen i agrarreformen, i det att uppkomsten av en klass 
välbärgade bönder, som kunde väntas vara benägna för samverkan med 
godsägarna och de förmögnare folkgrupperna överhuvud, i hög grad främ
jades. Enligt officiella beräkningar skulle agrarreformen, d. v. s. närmast 
upplösningen av mirsamfunden, ske under loppet av 40— 50 år. \  id krigs
utbrottet hade ännu blott omkring 12 procent av mirjorden utskiftats. För 
bondeklassens ställning blev agrarreformen därför i realiteten av ringa 
betydelse. I duman arbetade oktobristerna och vissa mellangrupper för refor
men, under det att ytterlighetspartierna till höger och vänster bekämpade den.

Mot slutet av legislaturperioden uppstodo slitningar mellan regeringen och 
representationen. Stolypins politik blev alltmer systematiskt konservativ. 
Förut hade han i allmänna ordalag utlovat politiska reformer, men nu 
ställde han sig avvisande till oktobristernas mycket måttliga krav. Då på 
våren 1911 ett regeringsförslag, som avsåg att minska polackernas inflytande 
på riksrådets sammansättning, avslogs av riksrådet — som eljest i än högre 
grad än duman följde regeringens direktiv -—, ajournerade regeringen kam
rarnas arbete under tre dagars tid och gav med stöd av § 87 det avslagna 
förslaget lags kraft. Detta hänsynslösa utnyttjande av § 87 väckte den största 
bitterhet inom representationen, framför allt i duman, som sakligt intet hade 
att invända mot regeringsbeslutet men såg sina konstitutionella rättigheter 
hotade. För att protestera mot regeringen avgick oktobristledaren Gutjkov
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som talman och en av oktobrister och vänstergrupper bestående dumamajori- 
tet betecknade i en dagordning regeringens handlingssätt som olagligt. Efter 
denna kris visade oktobristerna större benägenhet att samgå med oppositionen, 
och regeringen kunde i duman med säkerhet endast räkna på den extremt 
konservativa minoritetens stöd. Något senare (sept. 1911) föll Stolypin 
offer för ett isolerat attentat; hans politik fullföljdes, ehuru med mindre 
skicklighet och kraft, av den nye ministerpresidenten Kokovtsov.

Vid valen till den fjärde duman (dec. 1912) sökte regeringen med alla 
medel framkalla en rent konservativ, av oktobristerna oberoende majoritet. 
Så gott som all offentlig valagitation förbjöds; i stor utsträckning kandi
derade lantpräster, om vilkas makt över bönderna man synes ha haft över
drivna föreställningar, på den konservativa sidan. Resultatet motsvarade ej 
ansträngningarna; i huvudsak blev partiställningen oförändrad. Högergrup
perna, av vilka den största var den nationalistiska, uppnådde 180 mandat, 
oktobristernas representation sjönk till 100, vänstern, med kadetterna i spet
sen, räknade omkring 130 platser. Oktobristerna utgjorde fortfarande tungan 
på vågen; de inledde omedelbart samarbete med vänstern för att få en av 
sina ledare, Rodzianko, vald till dumans president.

Under åren före världskriget ökades stadigt den inre spänningen. Förhål
landet mellan regeringen och dumamajoriteten försämrades. Oktobristerna 
räknades efter 1912 års val till oppositionen; de anslöto sig icke till vänster
gruppernas långtgående krav men kritiserade likaväl som de radikala det 
administrativa godtycket och byråkratiens motstånd mot varje utvidgning 
av dumans rättigheter. Sedan i februari 1914 Kokovtsov efterträtts av Gore- 
mykin, vilket innebar en seger för den reaktionära riktningen inom byrå
kratien, blev situationen alltmer kritisk. Regeringen sökte i olika avseenden 
draga gränserna för dumans kompetens än snävare än förut; en socialdemo
kratisk politiker ställdes under åtal för i duman fällda uttalanden. Mot 
förenings-, tryck- och yttrandefrihet inskredo myndigheterna med ökad energi. 
Inom den yttersta högern propagerade man för ett statsstreck, som skulle för
vandla duman till en blott rådgivande församling, och rykten gingo om 
regeringsplaner i denna riktning. Då duman avslutade sin sista session före 
krigsutbrottet, rådde kampstämning; med stor majoritet antogs en dagord
ning, i vilken regeringen beskylldes för att uppmuntra det administrativa god
tycket, hindra de lokala självförvaltningsorganens verksamhet och vägra 
uppfyllelsen av givna löften om liberala reformer.

Även utanför parlamentet följdes stillheten under den tredje duman av 
en ny period av oppositionell aktivitet. Den liberala och radikala pressen 
fick allt större spridning, trots de talrika förbuden och straffen; journalis
terna blevo mästare i konsten att göra angrepp och avslöjanden i legalt oan
tastlig form. Antalet strejker mångdubblades under åren 1912— 1914; massa-



542 RYSSLAND

kern vid Lenafloden 1912, då en militärtrupp nedsköt ett hundratal strej
kande, ökade förbittringen inom arbetarklassen. På sommaren 1914 ägde 
väldiga strejker rum i Moskva och Petersburg under socialistisk ledning. 
Vid hovet framträdde den okunnige och sedeslöse munken Rasputin som en 
av tsarfamiljens främsta inspiratörer; ryktena härom, som till och med upp- 
togos till diskussion i duman, ställde självhärskaren i en löjlig och föraktlig 
dager. På många håll ansåg man en ny revolutionär kris vara förestående, 
da världskriget utbröt och åtminstone till det yttre medförde nationell enighet.

V Ä R L D S K R I G E T  O C H  1 9 1 7  Å R S  

R E V O L U T I O N E R .

Då d urnan sammanträdde några dagar efter krigsutbrottet, den 8 augusti, 
manifesterade de politiska partierna, liksom i andra krigförande stater, sin 
patriotism och sin vilja att stödja regeringen. Kadetten Miljukov, radikalen 
Kerenskij —  redan vid denna tid en av dumans mest kända talare —  och 
socialdemokraten Tjeidze hörde till de vänsterledare, som med samma energi 
som de konservativa gruppernas talesmän manade till nationell kamp. Deras 
ställningstagande bestämdes icke blott av mer eller mindre medvetna natio
nella känslor utan även av uppfattningen, att en tysk seger skulle hejda 
demokratiseringssträvandena i Ryssland och medföra en allmän reaktion. 
Samgåendet med ententens demokratier skulle, hoppades man, påverka Ryss
lands utveckling i den önskade riktningen; efter ett segerrikt krig skulle 
tsaren vara beredd att bevilja de fordringar, som framställdes av ett om 
rikets försvar förtjänt folk. De tyska socialdemokraterna förklarade sig be
vilja krigskrediterna för att besegra den ryska autokratien och framkalla 
eftergifter från det egna landets härskande klass; de ryska radikalerna anförde 
en helt parallell motivering. Endast några få socialdemokrater i duman rös
tade mot anslagen till kriget; de blevo sedermera häktade och dömda till 
förvisning. Även utanför duman synes till en början den nationella stäm
ningen ha varit övervägande. De stora strejkerna i Petersburg avblåstes 
omedelbart; vissa för bönder och arbetare representativa personer och 
organisationer uttalade sig för kriget. Endast de landsflyktiga bolsjevik- 
ledarna, främst Lenin, sågo i kriget blott en uppgörelse mellan kapitalistiska 
intressegrupper, och hoppades, att massornas lidanden skulle bereda jord
månen för en social revolution; Trotskij anslöt sig till denna riktning och 
fördes småningom helt över till det bolsjevikiska lägret.

Tsardömet visade sig oförmöget att utnyttja de möjligheter, som den av 
kriget framkallade samlingen kring regeringen erbjöd. Upplösningen inom
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de ledande kretsarna blev allt större. Under långa perioder synes tsarfamiljen 
helt ha stått under Rasputins inflytande, även när det gällde de viktigaste 
statsangelägenheter; å andra sidan påverkades Rasputin, som saknade själv
ständiga åsikter, av gunstlingar, som i sin tur ofta voro hantlangare åt vissa 
intressegrupper. Statshandlingarna framsprungo ur intriger, vilkas invecklade 
karaktär omöjliggör en fixering av ansvaret. Korruptionen inom byråkratien 
florerade; de vittomfattande administrativa åtgärder, som krisen betingade, 
särskilt i avseende å folknäringen, ökade möjligheterna till missbruk. Trots 
den lojalitet, som förut oppositionella grupper visade, skärptes polisväldet; 
en rad misstänkta organisationer upplöstes, alla misshagliga tidningar under
trycktes, arbetarledare häktades och förvisades. Duman ajournerades strax 
efter sin trohetsförklaring och sammankallades sedermera endast sällan och 
under korta tider; den provisoriska lagstiftningsmakten utnyttjades i stor 
utsträckning även till budgetära beslut.

Dessa förhållanden, och framför allt de militära nederlagen, framkallade 
efter hand en ändring i representationens och de politiskt verksamma sam
hällsgruppernas hållning. Man kom till den uppfattningen, att den sittande 
regeringen vore oförmögen att sköta förvaltningen under krigstidens svåra 
förhållanden, och började av denna grund arbeta för regimförändring. På 
sommaren 1915 framträdde ett starkt missnöje; efter påtryckningar från
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partiledarna sammankallades duman, 
som varit samlad ldott en kort tid i 
februari, den 1 augusti. Efter för
handlingar mellan de ledande grup
perna inom representationen bilda
des ett ”progressistiskt block'1, till 
vilket alla fraktioner utom extre- 
misterna till höger och vänster an
slöto sig; i det hela förfogade bloc
ket över när tre fjärdedelar av du
mans röster. Blocket krävde bildan
det av en regering, som åtnjöte fol
kets förtroende, samt reformer inom 
administrationen och utsträckning av 
den medborgerliga friheten. Den 
under furst Lvovs ordförandeskap 
sedermera sammanträdande zemstvo- 
kongressen anslöt sig till dumama-

F llR S T  (T O U C H  LVOV joriteten. Regeringen fäste intet av
seende vid dessa fordringar; duman 

ajournerades och vid en senare session (febr. 1916) förklarade den nyutnämnde 
ministerpresidenten Stürmer, att de inre reformerna måste anstå till krigets 
slut. Dumans ledare kritiserade regeringen, men bedyrade fortfarande sin 
principiella lojalitet. Under den följande tiden restes emellertid inom oppo
sitionen allt starkare krav på en energisk aktion mot regeringen. Gång efter 
annan avslöjades förhållanden, som visade de styrande kretsarnas inkompetens 
och korruption; Suchomlinov, som varit krigsminister före kriget och under 
de första krigsåren, överbevisades om försnillning och misstänktes för hög
förräderi. Sedan den med enteilten nära lierade utrikesministern Sasonov av
gått och hans portfölj övertagits av Stürmer, spredos rykten om att regeringen 
förberedde en separatfred med Tyskland; inom duman voro anhängarna av 
krigets fortsättande till det yttersta i överväldigande majoritet, även om en del 
högermän, som från början sett samgåendet med enteilten med en viss oro, 
voro benägna att medverka till krigspolitikens likvidering.

Då duman sammanträdde den 14 november 1916, gick oppositionen till 
attack med långt större hänsynslöshet än tidigare. Miljukov belyste i ett stort 
tal förvaltningens brister och de personliga intrigerna kring tsaren; han 
anklagade regeringen, främst Stürmer och inrikesministern Protopopov — 
en av Rasputins skyddslingar —  för separatfredsplaner och krävde en av 
folkets förtroende uppburen regering. Icke blott progressistblocket, utan 
även många utpräglade högermän ställde sig på samma linje. Ett ögonblick
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syntes tsaren redo att giva efter; Stürmer avskedades och oppositionen hop
pades på en parlamentarisering av regeringen. Men någon väsentlig ändring 
inträdde ej. Den nye ministerpresidenten, Trepov, en konservativ ämbetsman 
utanför hovkamarillan, avgick inom kort (jan. 1917) och efterträddes av 
den obetydlige Golitsyn; Protopopov, som framstod som personifikationen 
av intrigspelet och korruptionen kring tronen, ansågs som regeringens ledande 
man. Rasputin mördades den 30 december 1916 av till hovkretsen hörande 
personer —  bl. a. två storfurstar — som i hans inflytande sågo en fara för 
monarkien, men andan vid hovet förblev densamma. Även på konservativt 
håll yrkade man på en regimförändring; riksrådet uttalade med stor majo
ritet sin anslutning till dumans fordringar, och till och med adelsmötet — 
eljest ett reaktionens fäste — antog en resolution om samverkan mellan 
regering och folkrepresentation (dec. 1916). Regeringen ajournerade emel
lertid duman (30 dec.) och vidtog en rad utmanande åtgärder; sålunda om- 
bildades riksrådet i reaktionär riktning. Inom förvaltningen, särskilt trans
portväsendet, var desorganisationen ytterlig. Oppositionsledarna började över
väga en väpnad aktion.

Revolutionen i mars 1917 var likväl icke resultatet av någon på förhand 
uppgjord plan. Duman sammanträdde den 28 februari; den 8 mars utbröto 
oroligheter bland arbetarbefolkningen i Petrograd på grund av bristen på 
livsmedel. Flertalet industriarbetare —  till stor del sysselsatta med vapen
tillverkning —  gingo i strejk, de vid gatukravallerna använda trupperna 
visade sig opålitliga. Massans oro underblåstes av socialistiska agitatorer. 
Den 11 mars beslöt regeringen att hemsända duman, vars närvaro ansågs 
försvåra ordningens återställande; flertalet dumamän beslöto att förbliva 
samlade, ehuru ”formellt icke i egenskap av duma” . En exekutiv kommitté 
valdes, bestående av flertalet fraktionsledare och med dumapresidenten 
Rodzianko som ordförande; denna kommitté blev inom kort ett centrum för 
revolutionen. Trupperna vägrade att lyda regeringens order och övergingo 
till de upproriska arbetarna. Den 12 och 13 mars skedde regimskiftet i 
Petrograd; ministrarna arresterades och dumakommittén framträdde som 
främsta organ för de revolutionära. Bland de nya makthavarna förelåg likväl 
från början stark splittring. Den borgerliga dumamajoriteten önskade en par
lamentarisk monarki och arbetade för krigets fortsättande; arbetarna i 
Petrograd, som i själva verket genomfört omvälvningen, krävde en socialistisk 
republik och många begärde, under inflytande av den bolsjevikiska agita
tionen, ett omedelbart fredsslut. Såsom arbetarnas organ tjänade ett arbetar- 
och soldatråd, en sovjet. Ett modus vivendi uppnåddes genom en kom
promiss mellan dumaledningen och denna sovjet; såsom medlare tjänstgjorde 
framför allt den det socialrevolutionära partiet närstående Kerenskij, som 
arbetade för monarkiens avskaffande och inkallandet av en konstituerande

35. — Vår egen tids historia. I.
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församling, men ivrade för krigets fullföljande, och som på en gång hörde 
till dumans och sovjets ledare. Det beslöts, att makten skulle anförtros åt en 
interimsregering; denna skulle fungera till dess en med allmän och lika rösträtt 
för män och kvinnor vald konstituerande nationalförsamling sammanträtt. Poli
tisk amnesti, yttrande-, tryck-, förenings- och församlingsfrihet skulle omedelbart 
genomföras. Den nya regeringen, som bildades den 14 mars och omedelbart 
erkändes av hela landet, hade karaktären av en borgerlig koalitionsministär 
med anknytning till socialrevolutionärerna och det mensjevikiska lägret inom 
socialdemokratien. Ordförande blev zemstvoförbundets ordförande Lvov, 
hland de övriga medlemmarna märktes utrikesministern Miljukov, försvars
ministern Gutjkov och justitieministern Kerenskij. Tsaren, som under revolu- 
tionsdagarna befann sig i högkvarteret, abdikerade till förmån för sin bror 
Mikael, men även denne trädde tillbaka; därmed var revolutionen, enligt Mil
jukov ”nästan den kortvarigaste och ohlodigaste historien känner”, genomförd.

”Marsrevolutionen ä r”, uttalar den ryske historikern Nolde, ”en händelse, 
vars resultat är negativt: dynastiens försvinnande och den traditionella monar
kiska regimens fall. Den skapar ett tomrum, som icke fy lies förrän bolsje- 
vikerna taga makten. Då uppstår en ny regim, som historiskt ter sig för 
oss som den positiva sidan av den negativa företeelse, som monarkiens för
svinnande utgör . . . Dessa två händelser, dynastiens fall och den bolsjevikiska 
statskuppen, äro skilda av en kort period på åtta månader, under vilken det 
ryska samhällets moderata element i hast söka på nya demokratiska grund
valar återuppbygga det delvis krossade statssystemet och, utan att någonsin 
lyckas, sträva efter att draga en gränslinje mellan auktoritetens och revolu
tionens principer. Den bolsjevikiska statskuppen gör rent hus med denna 
hybrida regim.”

Den provisoriska regeringens auktoritet var svagt grundad. Regeringen hade 
utgått ur duman, som i huvudsak var en representation för den ryska över- 
kl assen; sedan den lika rösträtten proklamerats, framstod duman som en 
föråldrad institution, en kvarleva från den störtade regimen. Ehuru duman 
icke formellt avskaffades förrän i oktober, förhöll den sig från början passiv, 
medveten om sin osäkra ställning; såsom stöd för regeringspolitiken blev den 
för framtiden av ringa värde. Det var i tanken på inkallande av en konsti
tuerande församling som regeringen framför allt sökte legitimation; den 
skulle utöva statsmakten endast tills en av den allmänna rösträtten helgad 
styrelse kunnat bildas. Val till en sådan församling kunde emellertid av tek
niska skäl icke äga rum på åtskilliga månader; under denna långa tid gällde 
det för regeringen att, utan fast stöd varken hos de traditionellt härskande 
klasserna eller hos de revolutionära massorna, genom en tillräckligt populär 
politik bevara statsmakten i sin hand.
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”ARBETARE OCH BÖNDER. FÖRENEN EDER.”
Teckning av Krinski.

Det program regeringen och de denna närstående kretsarna härvid ställde 
för sig kan sägas innefatta två huvudpunkter: uppskov med lösningen av 
de stora inrikespolitiska frågorna och fortsättning av krigspolitiken. Åtskilliga 
viktiga inre reformer genomfördes visserligen omedelbart, så framför allt 
utsträckning av de medborgerliga friheterna och socialpolitiska åtgärder, 
t. ex. lag om åtta timmars arbetsdag, men i de grundläggande frågorna — 
frågan om statsformen, jordfrågan, soeialiseringsproblemet — skulle avgöran
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det överlämnas åt konstituanten; den motsättning mellan olika riktningar, 
framför allt mellan de borgerliga och de socialistiska, som förelåg i dessa 
frågor, skulle, hoppades man, på detta sätt kunna provisoriskt överbyggas. 
Om krigets fortsättande var man i regeringskretsarna enig, ehuruväl starka 
meningsbrytningar i fråga om krigsmälen snart yppades: inom det borgerliga 
lägret ivrade man för en fullständig seger med åtföljande annektioner, under 
det att socialisterna (socialrevolutionärer och mensjeviker) allt bestämdare 
fordrade en snar samförståndsfred. Till en början syntes likväl regerings
programmet vinna relativt allmän anslutning.

Under revolutionsdagarna hade, som nämnt, ett arbetar- och soldatråd
framträtt som organ för de revolutionära massorna i Petrograd. Dylika1 råd 
bildades sedermera snabbt i städerna, inom armén och flerstädes även på 
landsbygden; de blevo samlingspunkter för arbetarna, soldaterna och de 
fattigare bönderna. Mensjevikerna och socialrevolutionärerna togo överallt 
ledningen inom råden. Anmärkningsvärd är det socialrevolutionära partiets 
snabba växt; särskilt bönderna slöto sig i massor till detta parti; partiet blev 
samtidigt alltmera heterogent och kom faktiskt att omfatta såväl borgerliga 
radikaler som bolsjevikerna närstående socialister. Råden blevo snart en
politisk maktfaktor, Petrogradrådet uppträdde med viss framgång som kon
trollant av regeringen. Kontakten mellan regeringskretsarna och råden upp
rätthölls av Kerenskij och andra radikala politiker, som i princip uttalade sig 
för jordens och industriens socialisering men ville avvakta konstituantens
sammanträde. Under våren och sommaren uppnåddes inom storstadsråden 
betydande majoriteter för grundsatserna om uppskov med de brännande inre 
frågorna och fortsättning av kriget. Småningom inträdde, under påverkan av 
den bolsjevikiska propagandan och av de militära misslyckandena, en föränd
ring i läget.

Under revolutionen hade endast ett fåtal ledande bolsjeviker funnits i Petro
grad; flertalet voro fängslade, förvisade eller landsflyktiga. Sedan politisk 
amnesti beviljats, återvände kommunistledarna, såsom Lenin och Trotskij,
Zinoviev, Bucharin och Stalin. Redan den 20 april offentliggjorde Lenin 
i tidningen Pravda ett program, som sedermera kom att bilda grundvalen för 
den bolsjevikiska agitationen. Den politiska revolution, som ägt rum, fram
ställdes som den första etappen på vägen till den sociala revolutionen. Utan 
att avvakta den konstituerande församlingens sammanträde borde proletariatet 
gripa makten genom arbetar- och soldatråden; målet vore en socialisering av 
samhället. Fred borde slutas till varje pris. Godsägarnas jord skulle omedel
bart konfiskeras och all jordegendom nationaliseras. De sistnämnda kraven 
blevo huvudpunkterna i agitationen; genom att vädja till den växande krigs- 
tröttheten och böndernas jordhunger skapade Lenin förutsättningar för en 
kommunistisk diktatur. Många av kommunistledarna voro övertygade om att
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en social omstörtning i Ryssland skulle följas av en världsrevolution, av 
proletariatets seger i alla de krigförande staterna; allmän fred och folk
försoning framstod som ett mål inom räckhåll.

Kommunisterna ägde alltså, i motsats till andra partier, ett klart utformat 
program, som de förklarade sig beredda att omedelbart genomföra. Deras 
taktik var även given: allt samarbete med borgerliga grupper betecknades som 
ett förräderi mot socialismen, de missnöjda folkgrupperna eggades till en ny 
revolution, som skulle medföra fred och de fattigas övertagande av bourgeoi
siens och godsägarnas egendom. Under de första revolutionsmånaderna bildade 
bolsjevikerna likväl en försvinnande minoritet; partiet var knappast känt 
utanför de större städerna, och även i dessa hade det långt svagare fäste än 
socialrevolutionärer och mensjeviker. Vid kommunalvalen i Petrograd i maj 
fingo kommunisterna endast omkring 120,000 röster mot socialrevolutionärer
nas och mensjevikernas 500,000 och de borgerligas 170,000; inom den i mitten 
av juni sammanträdande arbetar- och soldatrådskongressen voro blott 115 av 
776 delegerade kommunister. Först under höstens lopp erövrades majoriteten 
inom arbetarråden i några av de större städerna, såsom Petrograd och Moskva, 
samt inom vissa delar av armén.

Det dröjde ej längre än till mitten av maj, förrän den första i en rad rege- 
ringskriser inträffade. Den berodde huvudsakligen på divergenser rörande krigs- 
målen; flera borgerliga ministrar, bland dem Gutjkov och Miljukov, ersattes 
efter beslut av Petrograds sovjet med representanter för mensjeviker och social
revolutionärer; Kerenskij blev krigsminister. Regeringens program förblev i 
huvudsak oförändrat, ehuru man nu uttryckligen uttalade sig för en fred utan 
annektioner. Under den följande tiden uttalade såväl en bondekongress som en 
arbetar- och soldatrådskongress sitt förtroende för regeringen, endast holsjevi- 
kerna opponerade. I början av juli igångsatte Kerenskij en stort anlagd offen
siv, som fullständigt misslyckades; på många håll, särskilt hland officerarna, 
ansåg man orsaken härtill vara den moraliska upplösning inom armén, som 
soldatrådsinstitutionen och den bolsjevikiska propagandan medförde. Bland 
soldaterna framträdde allt större ovilja mot krigets fortsättande, deserteringar 
och insubordinationsbrott blevo vanliga. Inom förvaltning och kommunika- 
tionsväsen fortskred upplösningen. 17— 18 juli gjorde bolsjevikerna i Petro
grad ett revoltförsök, som med stränghet undertrycktes; flera av ledarna 
flydde eller fängslades. Den 7 augusti bildades en ny koalitionsregering med 
representanter för kadetter, socialrevolutionärer och mensjeviker; delegerade 
från de tidigare hållna bonde- och arbetarkongresserna deklarerade sitt för
troende för Kerenskij, som började betraktas som diktator. På borgerligt håll 
krävdes stränga åtgärder mot den bolsjevikiska propagandan, framför allt 
inom armén. Den 25 augusti inkallades i Moskva en kongress av represen-
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LENIN PRESIDERAR VID SOVJETREGERINGENS FÖRSTA SAM M ANTRÄDE, 
oktober 1917. V id hans sida stå Rykov och Kamenev.

tanter för en mängd olika organisationer: sovjeter, zemstvoer, de borgerliga 
partierna, funktionerande och förutvarande dumor o. s. v.; inom kongressen 
voro de borgerliga riktningarna i avgjord majoritet, och stark krigsvänlig, 
antibolsjevikisk stämning rådde. Detta försök att skaffa regeringen ett slags 
demokratisk legitimation synes ha haft ringa betydelse. Det meddelades vid 
denna tid, att konstituanten skulle väljas i slutet av november och samman
träda i december. Den 8 september begärde arméns överbefälhavare, general 
Kornilov, diktatoriska fullmakter, enligt egen uppgift närmast i syfte att 
återställa ordningen inom armén; han sände trupper mot Petrograd, men 
statskuppsförsöket misslyckades och Kornilov blev arresterad. Bland arbetare 
och soldater spreds uppfattningen, att Kornilov varit ett redskap för den 
borgerliga reaktionen, och motsättningen mellan folkklasserna skärptes. Det 
holsjevikiska inflytandet inom storstädernas sovjeter blev alltmer framträdande. 
Regeringen, som under denna tid gång efter annan rekonstruerades utan att 
kursen väsentligt förändrades, inkallade nu en s. k. demokratisk konferens, 
bestående av representanter för fackföreningar, sovjeter o. s. v.; bestämmelser 
om deltagande i konferensen voro utformade på så sätt, att socialrevolutionärer 
och mensjeviker voro försäkrade om en betydande majoritet. Konferensen 
uttalade sig för fortsatt krig, ehuru den samtidigt förordade en snar fred utan
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LEO TROTSKIJ.

annektioner, samt förklarade sig, mot bolsjevikernas röster, för fortsatt koali
tionsregering. Därefter valdes av konferensen ett förparlament, som intill 
konstituantens sammanträde skulle öva kontroll gentemot regeringen; de bol- 
sjevikiska ledamöterna deltogo icke i dess förhandlingar. Den inre upplös
ningen hade nu nått sin kulmen; den militära situationen var katastrofal, 
soldaterna avtågade i massor från fronten, på många håll började bönderna 
på egen hand sätta sig i besittning av adelsgodsen, i storstäderna rådde livs
medelsbrist. Den 23 oktober beslöto bolsjevikledarna att skrida till aktion och 
den 7 november började, efter noga uppgjord plan, uppror i Petrograd. 
Massan av arbetarna och stora delar av garnisonen stödde bolsjevikerna. Efter 
några dagar var huvudstaden i deras händer, regeringsmedlemmarna häktades, 
förparlamentet upplöstes och Kerenskij flydde till utlandet. En under revolu- 
tionsdagarna sammanträdande kongress för arbetar- och soldatråden uttalade 
sig för bolsjevikernas program. Regeringsmakten överlämnades åt ett folk
kommissariernas råd, vari Lenin blev ordförande och Trotskij utrikeschef.

Under de följande veckorna ägde valen till den konstituerande församlingen 
rum. Av 601 representanter beräknades 338 vara socialrevolutionärer och 156 
bolsjeviker, under det att flertalet återstående mandat tillföll olika borgerliga 
riktningar. Bönderna röstade i allmänhet med de socialrevolutionära, men 
det är anmärkningsvärt, att en betydande del av bondeklassen måste ha stött 
kommunisterna; inom städerna torde bolsjevikerna ha ägt majoritet. Beträf-
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fande röstsiffrorna föreligga endast ofullständiga uppgifter, men även dessa 
äro av ett visst intresse. 36 millioner i 54 (av 79) valkretsar avgivna 
röster uppgivas ha varit fördelade på de olika partierna på följande sätt: 
socialrevolutionärerna 20,900,000; bolsjevikerna 9 millioner; mensjevikerna 
1,700,000; kadetterna 1,850,000; olika borgerliga grupper 2,750,000. Under 
det att bolsjevikerna i det hela erhöllo omkring 25 procent av de avgivna 
rösterna, steg deras röstsiffra inom armén till 40 procent och inom de nära 
huvudstaden förlagda trupperna till 60— 70 procent. Det mest påfallande 
i dessa siffror är de radikala partiernas oerhörda övervikt och bolsjevikernas 
jämförelsevis betydande styrka. I första rummet torde väl valutslaget böra 
tolkas som en opinionsyttring för nationalisering av jorden och för krigs
politikens likvidering.

Konstituanten sammanträdde först den 18 januari 1918. Den kommunistiska 
regeringen framlade då ett förslag till rättighetsförklaring, enligt vilket bl. a. 
all makt skulle vara samlad hos arbetar-, soldat- och bonderåden och de 
borgerliga samhällsgrupperna uteslutas från inflytande på statsstyreisen. För
slaget avslogs med betydande majoritet; endast ett fyrtiotal medlemmar av 
det socialrevolutionära partiets vänstra flygel röstade med kommunisterna 
Församlingen blev dä omedelbart upplöst. Den kommunistiska regeringen 
satt kvar och lyckades befästa sin maktställning.

D E T  K O M M U N I S T I S K A  S T A T S S K I C K E T .

Under de följande åren konsoliderades efter hand det av inre och yttre 
fiender hotade kommunistiska väldet. Då den väntade världsrevolutionen ute
blev, måste yttre fred köpas genom väldiga uppoffringar; de av främmande 
folk bebodda gränstrakterna i Europa utsöndrades i huvudsak ur den ryska 
staten. Den inre freden återställdes genom undertryckningspolitik mot opposi
tionella riktningar; mot de borgerliga klasserna sattes terrorn i system. Sedan 
mer än ett årtionde har den kommunistiska regimen varit fast grundad.

Någon redogörelse för utvecklingsförloppet efter kommunismens över
tagande av makten skall här icke givas; ur författningspolitisk synpunkt är 
det den kommunistiska diktaturens organisation, som är av huvudsakligt in
tresse. Endast ett par erinringar om den ekonomiska och sociala politiken och 
om de personliga maktförhållandena inom det härskande kommunistiska par
tiet äro nödvändiga.

Det kommunistiska kravet på socialisering av produktionsmedlen förverk
ligades i väsentlig utsträckning under de första åren. Större delen av industrien 
ställdes under statlig ledning, handeln och kreditväsendet socialiserades;
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LENIN TALAR I MOSKVA. 
T. h. Trotskij och Kamenev.
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godsägarnas jord fördelades bland 
bönderna; jordbruket och särskilt 
distributionen av dess produkter 
underkastades ingående statlig regle
ring. Då denna ordning visade sig in
effektiv, inleddes 1921 den s. k. nya 
ekonomiska politiken (”nep' ). För 
industrien skapades en mellanform 
mellan statlig och privat drift; före
tagen överlämnades i stor utsträck
ning åt s. k. truster, som nära kon
trollerades av staten, men inom ra
men för givna direktiv ägde en viss 
självständighet; i någon mån till- 
lätos även rent privata företag. Pri
vat handel tilläts inom landet, under 
det att staten behöll sitt monopol på 
utrikeshandeln. I fråga om jordbru
ket närmade man sig den fria pro
duktionsordningen. Under senare år 

kan en ny expansion av statsverksamheten konstateras; staten har i allt 
högre grad reglerat och lett industriens verksamhet och en kollektivisering av 
jordbruket under statlig ledning har inletts. I fråga om arbetsförhållandena 
inom industrien bör särskilt framhävas, att legalt erkända fackföreningar till
erkännas ett visst inflytande på företagens skötsel och företräda alla inom 
vederbörande industri sysselsatta arbetare vid avtalsförhandlingar; avgörande
rätten tillkommer emellertid de av staten tillsatta eller av denna kontrollerade 
företagsledningarna; strejker och lockouter äro givetvis i princip uteslutna.

Den verklige ledaren av rysk politik under kommunismens första år var 
Lenin, som tjänstgjorde som ledare i folkkommissariernas råd; han betrakta
des allmänt som Rysslands diktator. Till hans närmaste män hörde Trotskij, 
först utrikes-, sedermera krigsminister. Sedan Lenin 1922 insjuknat (han 
avled 1924), anses makten under några år ha varit koncentrerad hos ett av 
det kommunistiska partiets högsta organ bildat tremannaråd, bestående av 
Stalin, Zinoviev och Kamenev. Omkring 1925 framträdde en svår schism inom 
den kommunistiska ledningen; en s. k. vänsterriktning, ledd av Trotskij och 
stödd bl. a. av Kamenev och Zinoviev, krävde ett mera energiskt socialiserings- 
arbete, under det att Stalin företrädde en moderatare ståndpunkt. Stalins seger 
ledde till att Trotskij och åtskilliga andra ledande partimän uteslötos ur partiet 
och utsattes för rättsliga åtgärder. Under senare år anses Stalin, som är gene
ralsekreterare i det kommunistiska partiet, ha ägt ett dominerande inflytande.

LENIN OCH STALIN.
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För det egentliga Ryssland (ryska socialistiska federativa sovjetrepubliken) 
antog en rådskongress — delegerade för arbetar-, soldat- och bonderåden — 
den 10 juli 1918 en författning, som i huvudsak fortfarande är gällande. 
Fem år senare bildades genom sammanslutning av de olika rådsrepublikerna 
de socialistiska sovjetrepublikernas förbund; förbundets författning är daterad 
den 6 juli 1923. För närvarande består förbundet av sju stater: de ryska, 
ukrainska, vitryska, transkaukasiska, uzbekiska, turkmeniska och tadjikiska 
republikerna. Det egentliga Ryssland omfattar omkring nio tiondelar av för
bundets område och över två tredjedelar av dess befolkning. Då förbundets 
kompetens är utomordentligt vidsträckt och fasta gränser mellan förbundets 
och de enskilda staternas befogenheter icke äro givna, knyter sig det huvud
sakliga intresset till den unionella organisationen. För förståendet av för- 
bundsstatens gestaltning kräves emellertid en översikt av det egentliga Ryss
lands statsskick; detta har tjänat som mönster för såväl övriga delstater 
som förbundet.

Det grundläggande draget i den ryska sovjetrepublikens statsskick är råds
systemet; på valda råd bygges steg för steg statsorganisationen upp.1 De 
primära råden väljas i städerna och i byarna på| landsbygden (byråd). Av 
byråden och de mindre städernas råd utses representationer för de egentliga 
kommunala enheterna (volosterna). Av dessa råd och de större städernas råd 
väljas i sin tur kretsråden; på motsvarande sätt tillkomma också guvernements- 
eller provinsråden. I vissa fall äro ett flertal guvernement sammanslagna till 
s. k. autonoma områden. Samtliga råd äro på en gång självförvaltningsorgan 
-—- i vilken egenskap de utse exekutiva kommittéer för områdets förvaltning — 
och valförsamlingar för val av närmast högre organ. Statens förnämsta organ 
är en av representanter för de högsta lokala råden bildad allrysk rådskongress, 
som likväl endast sammanträder under korta tider. Rådskongressen väljer den 
egentliga representationen, exekutivkommittén. Inom kommittén utses slut
ligen de myndigheter, som normalt äro de faktiskt ledande: dels ett presidium, 
dels ett folkkommissariernas råd. Sistnämnda organ framgår alltså ur in
direkta val i 7—8 etapper.

Förbundets organisation anknyter direkt till rådssystemet i delstaterna.
Förbundets högsta organ är enligt 1923 års författning förbundsrådskon- 

gressen. Denna väljes av ombud för städernas sovjeter och guvernementsråden 
(eller i vissa fall vederbörande områdes eller stats kongress) och består av 
omkring två tusen medlemmar. Sedan 1927 sammanträder kongressen vart
annat år; den är endast samlad en kort tid. Såsom lagstiftande organ har 
kongressen ringa betydelse; dess verksamhet är begränsad till allmänna dis
kussioner, varvid regeringsdeklarationer. spela en dominerande roll. I princip

3 I det följande karakteriseras systemet endast schematiskt; de många modifikationerna  
i detalj kunna icke beröras i denna översikt.

t
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skola likväl alla beslut om ändring av grundvalarna för författningen fattas 
av kongressen; stadgandet är, på grund av sin vaga avfattning, icke av 
större vikt.

Den församling, som närmast motsvarar representationen i andra länder, 
är den centrala exekutivkommittén, fördelad på två avdelningar eller kamrar, 
förbundsrådet och nationalitetsrådet. Förbundsrådet, som för närvarande 
består av omkring 450 medlemmar, väljes av rådskongressen, nationalitets
rådet bildas av fem representanter för varje rådsrepublik och av ett ombud 
för varje autonomt område. För beslut fordras samstämmighet mellan de båda 
råden; i vissa fall kunna frågor hänskjutas till rådskongressen. Exekutiv
kommittén skall sammanträda minst tre gånger om året. Dess befogenhet 
bestämmes i författningen i allmänna ordalag; kommittén skall meddela legala 
föreskrifter, fastställa de mera permanent arbetande statsorganens kompetens
områden o. s. v. Någon uppdelning i lagstiftande och verkställande makt i 
vanlig mening känner sovjetförfattningen icke; en dylik uppdelning är, enligt 
vad de ryska teoretikerna ständigt betona, ett hinder för snabb och effektiv 
handling. I realiteten torde centralkommitténs verksamhet väsentligen vara 
begränsad till kontrollerande uppgifter.

Det är av exekutivkommittén valda och inför denna ansvariga organ, som 
normalt utöva den egentliga ledningen. Då exekutivkommittén icke är samlad, 
är dess presidium enligt författningen förbundets högsta lagstiftande, verk
ställande och förvaltande organ. Detta presidium består av förbundsrådets 
och nationalrådets presidier, vartdera nio personer, samt av nio medlemmar, 
som utses vid gemensam session av exekutivkommitténs båda kamrar; presi
diet har alltså inalles 27 ledamöter. Presidiets ordförande har i vissa hänseen
den samma ställning som statschefen i andra länder. Därjämte väljer exekutiv
kommittén ett antal folkkonnnissarier (under senare år omkring 15), vilka 
tillsammans bilda folkkommissariernas råd. Detta råd motsvarar närmast en 
ministär i västeuropeisk mening; rådet består, utom av en ordförande och 
en ställföreträdare för denne, av folkkommissarier, som äro ledare för de olika 
förvaltningsområdena; vissa kommissarier handlägga de ärenden som äro helt 
gemensamma för förbundet (utrikespolitik, försvar, utrikeshandel, kommuni
kationer o. s. v.), under det att de övriga utöva den högsta ledningen av 
vederbörande förvaltningsgrenar inom de olika republikerna och sålunda äro 
chefer för motsvarande folkkommissarier inom dessa.

Förhållandet mellan presidiet och folkkommissariernas råd är i författ
ningen föga klart angivet. Det står emellertid fast, att presidiet i princip 
är den överordnade myndigheten. Folkkommissariernas råd har likväl be
fogenhet att inom av exekutivkommittén uppdragna gränser meddela bestäm
melser på olika rättsområden; i praktiken kan rådet sägas äga en så gott som 
obegränsad lagstiftningsmakt. Av rådet utfärdade föreskrifter skola likväl
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STALIN (med pipa) VID PARTIKO NG RESS I MOSKVA.

omedelbart anmälas för presidiet och kunna av detta annulleras. Förhållandet 
mellan presidium och råd har gestaltat sig något olika under skilda perioder. 
I regel torde den centrala ställningen ha tillkommit rådet. Under rådet 
och de enskilda folkkommissarierna sorterar förbundsförvaltningen; inom 
denna märkas en rad centrala råd, i vilka folkkommissarierna äro de ledande 
krafterna.

Denna summariska översikt visar, att det ryska statsskicket, betraktat ur 
rent rättslig synpunkt, framstår som en demokratisk hierarki; med det väl
jande folket som grundval är den statsrättsliga pyramiden uppbyggd. Den ur 
en serie val framsprungna rådskongressen representerar förbundets enhet och 
är i princip det högsta statsorganet; ur kongressen utgår exekutivkommittén 
och ur denna i sin tur de främst verksamma organen, presidiet och folkkom
missariernas råd. Utmärkande är bristen på fast kompetensfördelning och 
maktens faktiska koncentration hos de högsta, av ett fåtal ledamöter bestående 
församlingarna. Man kan alltså tala om en permanent regeringsdiktatur under 
kontroll av ett genom indirekta val i flera etapper bildat parlament. Här
igenom tillgodoses det behov av snabb och effektiv handling, som i en stat 
med så utomordentliga arbetsuppgifter som den ryska framstår som domi
nerande.

De ryska författningstexterna giva emellertid ej en bild av hur landet verk
ligen regeras; klyftan mellan rätt och realitet är här djupare än i de flesta 
andra länder. Det väsentliga momentet i ryskt statsliv är det kommunistiska
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partiets av vissa rättsliga garantier 
omgärdade välde.

I författningstexterna är det kom
munistiska partiet icke omnämnt; 
det har alltså icke erhållit samma 
officiella ställning som fascismen 
i Italien. Att makten faktiskt är 
koncentrerad hos partiet är emel
lertid ostridigt och hetonas stän
digt även av kommunisterna själva.
” Partiet är det styrande organet” , 
yttrade Kamenev på en partikon
gress, ”det är dess 600,000 med
lemmar, som utöva statsmakten i 
Ryssland.” ”Ända till dess den so
cialistiska revolutionen segrat i hela 
världen måste hela statsverksam
heten stå under den strängaste kon
troll av partiet; hlott partiet, blott 
dess centralkommitté kan uppträda 
som högsta instans i alla livsfrågor” (Krassin). Att giva andra partier 
yttrandefrihet och möjlighet att konkurrera vore, enligt Zinoviev, att fram
kalla ”arbetarregeringens fall och kontrarevolutionens uppstigande” . Vid 
den tolfte partikongressen antogs en resolution, vari bl. a. uttalades: ”Alla 
strävanden att göra staten självständig gentemot partiet äro kontrarevolutionära, 
partiet måste bevara det faktiska herraväldet, ledningen av rådssystemet och 
statens ekonomiska verksamhet.” Partiet bildar fermentet inom sovjetfedera- 
tionen; genom dess ledning blir statsmakten, trots uppdelningen på skilda 
republiker och den lokala självstyrelsen inom dessa, starkt centraliserad.

Vid övertagandet av makten på hösten 1917 beräknades partiet äga omkring 
240,000 medlemmar. Antalet har sedermera, med undantag för korta perioder 
av ”utrensning”, stadigt vuxit; 1 januari 1924 var det 470,000, 1 januari 1927 
1,210,000, 1 januari 1932 2,6 millioner; i denna siffra inräknas då ej de 
till partiet anslutna ungdomsorganisationerna (med 3 millioner medlemmar 
1932). Villkoren för inträde i partiet ha efterhand skärpts; först efter en 
längre tids provtjänstgöring och på rekommendation av flera äldre med
lemmar kunna aspiranter vinna tillträde. Av de 1,210,000 medlemmarna 1927 
voro enligt officiella uppgifter över hälften arbetare, en fjärdedel bönder 
och de övriga tjänstemän; flertalet inom kategorierna arbetare och bönder 
upptagna personer voro emellertid, likaledes enligt den officiella statistiken, 
icke ”arbetare vid maskinen” eller ”bönder vid plogen” utan beklädde organi-

36. — Vår egen tids historia. I.

GRIGORIJ ZINOVIEV.
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satoriska poster av skilda slag. Det stora flertalet ämbetsmän, industriledare, 
fackföreningsfunktionärer o. s. v. äro kommunister; på de högre posterna 
dominerar helt partiet. Av arméns befäl voro ]926 46 procent kommunister, 
av manskapet något över fem procent.

Den territoriella indelningen är grundläggande för det kommunistiska par
tiets organisation. De lägsta sammanslutningarna äro de s. k. cellerna; på 
grundval av dessa väljas stegvis, liksom i staten, församlingar för kretsarna, 
guvernementen o. s. v.; dessa församlingar utse verkställande organ, som 
handhava det löpande arbetet. Det högsta organet är partikongressen, som 
årligen sammanträder under några dagars tid. Kongressen väljer en central
kommitté på ett femtiotal medlemmar, och denna kommitté väljer i sin tur 
de i egentlig mening verkställande organen, främst den politiska byrån och 
organisationsbyrån; under dessa sorterar en på olika avdelningar fördelad 
partibyråkrati. Valprincipen är alltså genomgående tillämpad; systemet brukar 
betecknas som demokratisk centralism. De högsta organen, främst den 
politiska byrån, utöva en stark ledning; en del ”valda * lokala partitjänste
män tillsättas faktiskt enligt rekommendation uppifrån. Att tala om en 

diktatur inom diktaturpartiet” lär likväl knappast vara befogat; valen äro 
visserligen i viss mån beroende av ledningen —  liksom förhållandet är inom 
alla partier —  men deras betydelse är långt ifrån fiktiv. Inom de olika för
samlingarna förekommer livlig diskussion, och skarp kritik av bestämda 
förhållanden är icke ovanlig. Disciplinen är emellertid ytterst sträng; då väl 
ett beslut fattats, får ingen opposition förekomma, fraktionsbildningar inom 
partiet äro förbjudna; uteslutningar ur partiet föra ofta med sig, att de 
felande såsom kontrarevolutionära omhändertagas av statsmyndigheterna.

Det kommunistiska partiets organisationer utgöra de drivande krafterna 
inom statsmaskineriets skilda grenar. Vid de statliga valen framträda kommu
nisterna som agitatorer och förslagsställare; i stor utsträckning äro partiets 
tjänstemän valförrättare, samtidigt som de nominera kandidater. Vad de högre 
organen beträffar, kan man tala om en verklig fusion av parti och stat. Folk
kommissariernas råd har, med enstaka undantag, bestått av ledande kommu
nister, och rådet avlägger räkenskap inför partikongressen. Partiets central
kommitté och framför allt dess politiska råd stå vid sidan av de högsta stats
organen som de verkliga makthavarna; centralkommittén meddelar stundom 
direkt föreskrifter av reell lagstiftningskaraktär. Den faktiska bestämmande
rätten kommer att ligga hos de organ, där de ledande partimännen ha sitt säte. 
Lenin var ordförande i folkkommissariernas råd; Stalin fick i egenskap av 
partiets generalsekreterare ett bestämmande inflytande.

Nu berörda förhållanden göra det likväl icke motiverat att ur rättslig 
synpunkt tala om en kommunistisk diktatur. Att en sådan måste anses före
ligga beror i första hand på att lagstiftningen rörande den medborgerliga
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friheten och vissa moment i lagstiftningen om valsättet äga karaktären av 
garantier för det kommunistiska partiets maktställning.

En given konsekvens av den kommunistiska ideologien är, att medborgarna 
tillerkännas frihet endast i den mån de för statens verksamhet uppställda 
målen härigenom icke bringas i fara. I 1918 års författning förklaras, att det 
arbetande folket skall erhålla ”verklig” samvets-, yttrande-, församlings- och 
föreningsfrihet. Härmed menas, alt den skenbara frihet, som säges föreligga 
i de borgerliga demokratierna — och som blott maskerar den kapitalistiska 
tvångsmakten — , skall ersättas av faktisk möjlighet för proletariatet att på 
skilda sätt göra sin mening gällande; så t. ex. utlovas, att allt material för 
framställning av trycksaker och alla för folkmöten lämpade lokaler skola 
ställas till de arbetandes förfogande. I praktiken går emellertid lagstiftningen 
ut på att omöjliggöra all antikommunistisk, ”kontrarevolutionär” propaganda. 
Personer, som giva uttryck åt kontrarevolutionära tendenser, kunna i för- 
valtningsväg, alltså utan ordinär rättegång, förvisas ur landet eller till viss 
ort eller för en tid av högst tre år sändas till ett koncentrationsläger; bestäm
melserna äro nästan exakt desamma som i den fascistiska lagstiftningen. I stor 
utsträckning har detta förfarande använts mot dissentierande fraktioner inom 
det kommunistiska partiet, t. ex. Trotskijgruppen. I själva verket kunna än 
strängare åtgärder tillgripas enligt vissa bestämmelser. Föreningar få ej 
bildas utan tillstånd av behörig myndighet, som därvid undersöker stadgeför
slagen; politiska föreningar och yrkesföreningar —  med undantag av de
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kommunistiska, resp. de under statlig kontroll stående — äro överhuvud för
bjudna. Möten få ej hållas utan föregående anmälan; i regel fordras tillika 
särskilt tillstånd.

Den icke kommunistiska pressen undertrycktes under åren 1917 och 1918. 
Sedan dess utges det stora flertalet tidningar av statliga eller i nära förbin
delse med staten stående organisationer; för den kommunistiska propagandan 
spelar den starkt utvecklade partipressen en grundläggande roll. Sedan 1921 
äro privata förlag tillåtna, men deras möjligheter äro starkt begränsade, 
bl. a. genom förbud mot upptagande av annonser. Alla publikationer —  även
som teatrar o. dyl. —  äro underkastade censur; kontrarevolutionära uttalanden 
bliva givetvis bestraffade. Så kallad positiv eller konstruktiv kritik av bestå
ende förhållanden —  d. v. s. en kritik, som av de styrande icke anses vara 
kontrarevolutionär —  är tillåten och förekommer, av tillgängliga uppgifter 
att döma, i större utsträckning än under den italienska diktaturen.

I författningens förklaring om samvetsfrihet uttalas, att såväl religiös som 
antireligiös propaganda är tillåten. 1929 vidtogos ändringar, varigenom rätten 
till religiös propaganda blev starkt beskuren. Religionsundervisning är i alla 
skolor förbjuden. I enlighet med uppfattningen, att religionen är ett ”opium 
för folket”, ett medel att döva proletariatets klasskänsla, ha myndigheterna 
drivit en energisk ateistisk propaganda och försvårat de religiösa samfundens 
verksamhet. "Verklig samvetsfrihet", skriver en kommunistisk teoretiker, 
"är frihet från varje religiös vidskepelse. Det segerrika proletariatet kan 
endast tolerera den religiösa tron och dess yttringar med hänsyn till för
hållandena inom ett visst område under en viss tid.”

Det finnes ej skäl att i detalj redogöra för de tämligen invecklade rösträtts
bestämmelserna vid de primära valen inom staten. Enligt 1918 års ryska för
fattning — som i huvudsak efterbildats i övriga förbundsstater —  ha i princip 
personer, som ägna sig åt ett ”produktivt och för samhället nyttigt arbete” 
rösträtt vid fyllda aderton år; till de kategorier, som särskilt uppräknas, höra 
arbetare, tjänstemän, bönder och militärer. Det väsentliga är, att vissa grup
per, som anses höra till bourgeoisien eller stå denna nära, uteslutas, l. ex. per
soner, som i profitsyfte anställa lönearbetare, räntetagare, affärsmän, munkar 
o. s. v. Dessa bestämmelser ha vid flera tillfällen undergått ändringar i skilda 
riktningar; 1925 utvidgades rösträtten till förmån för de burgna bönderna 
och borgarklassen i städerna; sedermera ha vissa inskränkningar företagits. 
Av alltför stor betydelse äro dessa växlingar ej, ty den överväldigande massan 
av befolkningen har hela tiden haft rösträtt. Uppgifterna rörande antalet ute
slutna vid en viss tidpunkt skifta, sannolikt beroende på brister i valstatistiken; 
i regel torde likväl icke detta antal ha uppgått till mer än ett par procent av 
befolkningen eller 4— 5 procent av de personer, som uppnått valrättsåldern. 
Praktiskt taget kan rösträtten alltså sägas vara allmän; de stadgade begräns-
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ningarna ha väsentligen teoretiskt intresse såsom uttryck för kommunismens 
statsdoktrin.

Kommunistiska författare vilja ofta i rösträttsbestämmelserna se det 
centrala draget i proletariatets diktatur; denna säges bestå i borgarklassens 
totala eller partiella uteslutande från valrätten. Det konstateras med eftertryck, 
att begränsningarna ha ringa räckvidd, och man drar härav slutsatsen, att 
i realiteten demokrati råder, likaväl som i de ”så kallade” demokratierna. 
Emellertid är det genom helt andra bestämmelser, som den kommunistiska 
diktaturen förenas med valprincipen.

Av stor betydelse är, att rösträtten faktiskt är graderad till förmån för 
stadsbefolkningen, d. v. s. närmast industriarbetarna, ett förhålla*de, som 
uppenbarligen gynnar kommunismen. Vid de olika rådsvalen äger stads
befolkningen nämligen att utse ett relativt större antal representanter än lant
befolkningen. Sålunda välja till förbundskongressen stadssovjeterna en represen
tant för 25,000 valmän, guvernementskongresserna en representant för 125,000 
invånare. Då bortåt 60 procent av befolkningen äger valrätt, innebär detta, 
att städerna äro nära tre gånger så starkt representerade som guvernementen. 
Men härtill kommer, att städerna deltaga även vid val av guvernementsråd 
och då — i motsvarande grad —  äro överrepresenterade i förhållande till 
kretsarna; samma är förhållandet vid val av kretsråd. I tre olika etapper 
gör sig alltså städernas företräde gällande. Därmed är, trots lantbefolkningens 
oerhörda övervikt (1926 83 procent i det egentliga Ryssland) städernas välde 
säkrat. Den under tsardömet gällande vallagstiftningen har tydligen tjänat 
som mönster för kommunismen.

Omröstningen vid valen är öppen. Härom stadgas ej i författningen; val
myndigheterna ha befogenhet att närmare reglera valsättet och ha överallt 
påbjudit det öppna förfarandet. En kommunistisk teoretiker lämnar härför 
följande motivering: ” Inom ramen av det borgerliga systemet är den hemliga 
röstavgivningen för proletariatet en garanti för fri, okontrollerad röstning; 
med full rätt anses därför det hemliga valet här vara en förutsättning för 
fri politisk utveckling. Men under rådssystemet, i vilket statsmakten tillhör 
proletariatet, kan detta avstå från den hemliga omröstningen som politisk 
garanti.” I realiteten är uppenbarligen den öppna röstningen här som i andra 
stater, där den kommit till användning, avsedd att göra det möjligt för de 
härskande att dirigera valen. I allmänhet sker omröstningen genom ackla
mation. Majoritetsval är undantagslös regel, vadan minoriteterna sakna all 
möjlighet att göra sig gällande.

Det mest effektiva skyddet för diktaturen är givetvis förbudet mot varje 
organiserad opposition mot den härskande regimen. Under tsardömet voro 
ett flertal oppositionspartier illegala; under rådssystemet äro alla partier
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utom det kommunistiska förbjudna. Man skiljer därför endast mellan kom
munister och ’partilösa .

Följden av detta system och av den ledning som myndigheterna faktiskt 
utöva är, att för varje steg i valförfarandet antalet partilösa och bönder 
sjunker, under det att den kommunistiska, huvudsakligen av arbetare och 
tjänstemän bestående representationen sti
ger. Under perioden 1925— 1926 var an
talet partilösa i byråden 91 procent, i 
stadsråden inom kretsarna 56 procent, i 
kretsråden 49, i guvernementsråden 35,4 
och i Unionskongressen 22 procent (Woy- 
tinsky). 1927 beräknas antalet bönder i 
byråden till 95 procent, i unionskongres- 
sen till 16 procent (Braunias). Tidigare 
var antalet partilösa inom de olika råden 
genomgående än mindre. Den kommunis
tiska partiledningen har emellertid för
klarat det vara önskvärt, att en relativt 
betydande grupp av partilösa finnes, och 
valen synas under senare år ha påverkats 
av detta direktiv. Valdeltagandet var förr 
ytterst ringa, 1924— 1925 fyrtio procent 
och därunder; enligt uttalanden av kom
munistiska ledare verkade partimyndighe
ternas påtryckningsmetoder avskräckande 
på valmännen. Vid valen under senare år 
uppgives deltagandet till 50— 60 procent.
Det öppna omröstningssättet möjliggör 
emellertid godtyckliga beräkningar; på 
vissa håll rapporterar man heltenkelt, att 
hundra procent av väljarna deltagit.

Enligt de vid revolutionen fastställda 
principerna skulle representantens beroende 
av sina valmän på skilda sätt säkerställas, så genom kort valperiod, möj
lighet till revokation (återkallelse av mandat) och rätt för väljarna att 
meddela bindande instruktioner. Under den faktiskt rådande diktaturen ha 
dessa extremt demokratiska grundsatser icke kunnat få större praktisk be
tydelse. Valperioderna ha småningom förlängts från tre månader till ett å 
två år. En representants mandat kan återkallas på begäran av 35 procent av 
valmännen, men denna möjlighet lär ej begagnas. Inom den snäva ram, som 
överhuvud är uppdragen för politiska viljeyttringar, förekommer däremot i
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icke ringa utsträckning, att valmännen giva direktiv för representanternas 
verksamhet.

Likheterna mellan de ryska och italienska regimerna äro påfallande. I håda 
staterna har ett parti monopoliserat statsmakten och genom undertryckning 
av all opposition tryggat sitt kvarstannande vid styret; representationen har 
undanskjutits till förmån för regeringen; med maktkoncentrationen inom 
staten har följt en väldig expansion av statens makt över samhällslivet och de 
enskilda medborgarna. Väsentliga skiljaktigheter föreligga likväl i fråga om 
diktaturens utformning. I Ryssland har utvidgningen av statsverksamheten 
varit långt större och ägt en långt mera systematisk karaktär än i Italien; 
den kollektivistiska principen har här varit den primära och dominerande, 
under det att den i Italien framstått som ett medel att stärka staten, icke som 
ett gott i och för sig. Ä andra sidan har diktaturen i mera inskränkt mening 
—- maktens koncentration inom staten —  utformats mera fullständigt i Italien. 
Den ryska regimen bygger, vad såväl staten som det härskande partiet be
träffar, på valprincipen, även om betydelsen härav faktiskt är begränsad: 
i Italien är den från toppen styrda hierarkien legalt satt i system, och den 
demokratiska legitimationen inskränker sig till en allmän omröstning rörande 
av regeringen nominerade parlamentskandidater. Med detta förhållande sam
manhänger det framträdande personliga momentet i' den italienska regimen; 
Mussolinis diktatur är rättsligen fastslagen, Lenin och Stalin ha möjligen 
i realiteten haft en diktators ställning, men deras makt har icke omgärdats 
av statsrättsliga garantier.
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De nordiska staternas författningsutveckling under det senaste halvseklet 
utmärkes av övergång från en konstitutionell monarki, i vilken de förmögnare 
folkklasserna ägde ett väsentligt merinflytande på representationens samman
sättning, till en parlamentarisk demokrati, grundad på allmän och lika röst
rätt. I Danmark och Sverige har demokratiseringsprocessen innefattat tre 
skilda, ehuru delvis samtidiga moment: avskaffande av monarkens person
liga makt och rätt att fritt välja regering, revision av de bestämmelser, som 
gåvo vissa sociala klasser en dominerande ställning i den ena av represen
tationens kamrar, förallmänligande av rösträtten vid val till den redan från 
början mera demokratiska kammaren. Demokratiseringen har i dessa länder 
genomförts under samverkan mellan partier, som representerat en stor del 
av jordbrukarna och massan av industriarbetare, med inslag av medelklass 
och radikal stadsintelligens; sedan segern vunnits ha intressedivergenserna 
dessa grupper emellan lett till nya politiska grupperingar. I Norge och 
Finland har striden om demokratien, i det väsentliga utkämpad, innan dessa 
stater vunno full nationell självständighet, icke i samma grad präglats av 
sociala motsättningar. I dessa länder hade monarken, som framstod som 
representant för ett annat land —  Sverige respektive Ryssland — icke samma 
pålitliga stöd hos de socialt härskande klasserna som i Danmark och Sverige; 
den nationella synpunkten verkade i avgörande ögonblick enande. I Norge 
fanns ingen aristokratisk första kammare, representationen demokratiserades 
successivt, utan svårare konflikter, en parlamentarisk praxis hade i huvudsak 
tillämpats under lång tid, då unionen med Sverige bröts sönder. Finland 
övergick, under trycket av det ryska stormaktsväldets hot, på en gång från 
en fyrståndsrepresentation, som starkt privilegierade vissa sociala grupper, 
till ett genomfört demokratiskt enkammarsystem; då självständighet nåddes, 
tedde sig den parlamentariska regimen såsom en naturlig slutpunkt i ut
vecklingen mot demokrati.

Partiväsendet och det parlamentariska systemet i de fyra länderna förete 
vissa likheter. Mot en borgerlig majoritet, som är splittrad i ett flertal 
partier, står en stark socialistisk minoritet; socialdemokraterna ha i Sverige 
och Danmark samt i Finland efter inbördeskriget fört en moderat politik och
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helt accepterat revision ismen, under det att den norska socialismen haft en 
mera radikal prägel; den revolutionärt kommunistiska riktningen har i samt
liga länder haft en svag representation i parlamentet. Partiernas styrkeför
hållanden ha under det sista årtiondet föga förändrats; intet parti har 
ensamt kunnat uppnå majoritet. Endast i undantagsfall har en på samverkan 
mellan flera partier grundad majoritetsregering kunnat bildas; minoritets
regeringar ha förekommit i långt större utsträckning än i andra parlam en
tariska länder. I representationens utskott träffas i huvudsak de uppgörelser 
mellan partierna, genom vilka konflikterna utlösas i kompromisser. I de tre 
skandinaviska länderna har den rådande regimen, som kanske framför allt 
kännetecknas av det parlamentariska arbetets lidelsefria saklighet, av den 
relativa frånvaron av bittra motsättningar, icke allvarligt hotats; i Finland, 
där självständighetsperioden började med ett inbördeskrig, har spänningen 
varit starkare och det demokratiska systemet har icke utan svårighet avvisat 
motståndarnas angrepp.

S V E R I G E .

I ör förståendet av den politiska utvecklingen i Sverige och Norge är 
det nödvändigt, att innebörden av den svensk-norska unionen 1814— 1905 
med några ord beröres. Denna union, som statsrättsligt reglerades genom 
den i Sverige och Norge antagna riksakten av år 1815, var i första 
rummet en personalunion: den svenske monarken blev konung även i Norge. 
Den var emellertid tillika en realunion, i det att alla frågor, som rörde 
förhållandet till utländska makter —  inklusive frågor om krig och fred 
—  voro gemensamma. Ehuru i princip länderna förklarades vara likställda, 
avgjordes till en början utrikesfrågorna i svensk konselj; först 1835 be
stämdes, att i sådana frågor, som berörde även Norge, ett norskt stats
råd skulle vara närvarande jämte konungen och de två statsråd, som vid 
denna tid utgjorde den svenska utrikeskonseljen. I övrigt gällde, att ären
den, som berörde båda rikena, skulle behandlas i sammansatt statsråd, 
d. v. s. av hela statsrådet i det land, där konungen befann sig, och tre av 
det andra landets statsråd; då konungen nästan ständigt vistades i Stock
holm, bildades där en norsk statsrådsavdelning. Genom den s. k. mellan- 
rikslagen reglerades handelsförbindelserna mellan de båda länderna.

Statslivet efter represen tationsrefo rm en . Den svenska författningen av 
å r  1809 bygger på en konstitutionell tradition, som endast i den engelska 
äger en motsvarighet. Grundlagsstiftarna voro visserligen starkt påverkade 
•av tidens doktriner; särskilt Montesquieus maktfördelningslära var av be-
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tydelse för författningens utformning. Men författningen fick genom an
knytningen till inhemska erfarenheter och redan tillämpad praxis en sär
prägel; den skiljer sig därför i viktiga punkter från de doktrinärt till
skurna konstitutioner, som under 1800-talets förra hälft fastställdes i ett 
flertal västeuropeiska stater. En genomgripande revision av statsskicket kom 
till stånd år 1866, då den gamla ståndsrepresentationen, med dess fördelning 
på adel, präster, borgare ocli bönder, ersattes av ett tvåkammarsystem. För
hållandet mellan de två främsta statsorganen, konung och riksdag, förblev 
likväl orubbat.

Monarken äger enligt regeringsformen, den främsta av de fyra grund
lagarna, i huvudsak samma befogenheter som i andra konstitutionella stats
skick. Utom vanlig exekutiv kompetens har han jämte riksdagen lagstiftnings- 
och finansmakt; han kan upplösa kamrarna och förordna om nya val. U t
märkande för svensk rätt är monarkens s. k. ekonomiska lagstiftningsmakt, 
hans rätt att utan riksdagens hörande meddela bestämmelser på vissa rätts
områden —  såsom i närings- och undervisningsfrågor —  som icke äro av 

allmän civil- och kriminallags" natur. I regel fattas de kungliga besluten 
i närvaro av statsråden, av vilka flertalet äro chefer för skilda departement, 
några s. k. konsultativa statsråd utan portfölj. Statsråden äro i princip 
konungens rådgivare, utan rätt att medverka vid besluten; varje av konungen 
utfärdad befallning eller föreskrift skall kontrasigneras av ett statsråd, var
med likväl icke med nödvändighet följer något ansvar för beslutets innebörd.
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Är 1876 inrättades statsministerämbetet, och statsministern kom i det följande 
att framstå som regeringens ledande och sammanhållande kraft. Egenartad är 
bestämmelsen, att protokoll skola föras i statsrådet, och att dessa protokoll 
sedermera skola granskas av ett av riksdagens båda kamrar valt utskott, kon
stitutionsutskottet. Om av protokollen framgår, att ett statsråd tillstyrkt eller 
icke avstyrkt ett lagstridigt beslut, kan utskottet ställa honom till ansvar inför 
en av ämbetsmän bestående riksrätt. Finner åter utskottet, att ett statsråd i sina 
rådslag ”icke iakttagit rikets sannskyldiga nytta”, skall det göra anmälan till 
riksdagen, som hos konungen kan anhålla om statsrådets entledigande. Detta 
system med juridisk och politisk ansvarighet har ingen full motsvarighet i 
andra länders statsrätt. Riksrättsåtal har emellertid icke förekommit sedan 
1854; någon anhållan om ett statsråds entledigande har riksdagen aldrig 
avlåtit. Om någon parlamentarisk ansvarighet i mera egentlig mening stadgar 
grundlagen däremot icke.

Den svenska riksdagen var enligt 1866 års riksdagsordning en föga demo
kratisk representation. Första kammaren valdes för nio år av kommunala 
församlingar, landsting och stadsfullmäktige; antalet ledamöter, som till 
en början var 125, blev år 1894 fixerat till 150. Rösträtten vid val till 
de kommunala elektorsförsamlingarna var visserligen tämligen allmän, men 
antalet röster växlade enligt en efter inkomst och förmögenhet graderad 
skala; en rik valman kunde ha samma antal röster som hundratals fattiga; 
de förmögnare klasserna voro sålunda tillförsäkrade en fullkomligt domine
rande ställning i kammaren. Valbarhetsvillkoren —  innehav av en till 80,000 
kronor taxerad fastighet eller inkomst på 4,000 kronor —  voro också ägnade 
att göra denna kammare till de besuttnas speciella representation. Andra 
kammarens ledamöter, 190 år 1867, 230 sedan 1894, valdes direkt eller 
indirekt — det senare blev efter hand ett sällsynt undantag — för perio
der av tre år; till ledamöter i kammaren kunde endast väljas inom veder
börande valkrets bosatta personer (det s. k. bostadsbandet). Valrätt ägde 
kommunalt röstberättigade myndiga män, som antingen ägde till 1,000 kronor 
värderad fastighet eller för minst fem år arrenderade till 6,000 kronor taxe
rad jordbruksfastighet eller skattade till staten för minst 800 kronors årlig 
inkomst. Enligt dessa bestämmelser voro endast 20—30 procent av de myn
diga männen röstberättigade; den mot århundradets slut snabbt växande 
industriarbetarklassen saknade med få undantag rösträtt. I början av 1900- 
talet var det svenska representationssystemet, som sedan 1866 undergått blott 
obetydliga förändringar, ett av Europas mest odemokratiska.

De båda kamrarna äro i princip likställda. I viss mån kan ett undantag 
sägas föreligga såtillvida, som i finansiella frågor gemensam votering för
anstaltas, då kamrarna stanna i olika beslut; andra kammarens större med
lemsantal blir sålunda här av betydelse. Utskottsarbetet får en särprägel
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därigenom, att de viktigaste s. k. ständiga utskotten bestå av representanter 
för bägge kam rarna; i andra länder är det regel, att varje kammare har 
sina särskilda utskott. Interpellationer kunna framställas i kamrarna, men 
dagordningsinstitutet har icke funnit plats i det svenska riksdagsskicket. 
Sedan 1866 äga statsråden rätt att i denna sin egenskap uppträda i riksdagen.

För grundlagsändringar krävas enligt regeringsformen två riksdagsbeslut, 
åtskilda genom allmänna val till andra kammaren. Grundlags karaktär ha 
icke blott 1809 års regeringsform och 1866 års riksdagsordning, utan även 
1810 års successionsordning och 1812 års tryckfrihetsförordning.

Det svenska statslivets utveckling under 1800-talet innebär i stort sett 
en stärkning av riksdagens maktställning på monarkens bekostnad. Det blev 
efter hand regel, att konungen icke vägrade sanktion på av riksdagen antagna 
lagförslag. I budgetära frågor bands monarkens handlingsfrihet, som enligt 
regeringsformen framstår som tämligen stor, genom att riksdagen i detalj 
bestämde om statsmedlens användning. Konungens ekonomiska lagstiftnings
makt blev av allt mindre betydelse; enligt regeringsformen kunde medbeslu- 
tanderätt i hithörande ärenden delegeras åt riksdagen, och det blev vanligt, 
att så skedde i frågor av större vikt. I dessa punkter föreligger en någorlunda 
fast praxis redan under 1800-talets sista decennier.

Det är diskutabelt, i vad mån man beträffande tiden efter representations
reformen och fram till början av 1900-talet kan tala om parlamentariska 
tendenser i det svenska statsskicket. Att konungen (från 1872 Oscar 11) tog 
en allt större hänsyn till stämningen i riksdagen vid val av regering är 
otvivelaktigt. I flera fall framkallades en regerings avgång direkt av nederlag 
i riksdagen, och önskan att få till stånd en ministär, som kunde samarbeta 
med riksdagen, är påtaglig. Jämför man svenska förhållanden med tyska, 
kunna relativt starka parlamentariska ansatser i Sverige fastställas. Om 
någon utbildad, principiellt erkänd parlamentarisk praxis kan likväl icke 
vara tal. Stundom kallades ledande politiker, stundom höga ämbetsmän utan
för parlam entet till statsministrar; ett flertal av regeringsledamöterna voro 
regelmässigt ämbetsmän, som väsentligen eller uteslutande på grund av 
administrativa förtjänster inkallades i statsrådet. Den till statsminister utsedde 
ägde icke att fritt välja kolleger, även om hans råd inhämtades och ofta 
följdes av monarken. Solidarisk ansvarighet för regeringen erkändes ej och 
denna uppfattades icke som en politisk enhet; partiella regeringskriser voro 
vanliga. I de fall, då en regering avgick på grund av nederlag i riksdagen, 
framstod detta icke såsom ett erkännande av parlamentarismens princip, utan 
blott och bart såsom konsekvensen av ett faktiskt misslyckande; oftast ersattes 
den avgående regeringen av en annan med samma politiska —- eller opolitiska 
— färg. I det stora flertalet detaljfrågor beslutade visserligen statsråden — 
som höllo gemensamma överläggningar utan närvaro av konungen i den
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s. k. statsrådsberedningen — faktiskt självständigt, men i många viktiga 
frågor gjorde monarken anspråk på rätt till personligt avgörande; i regel 
böjde sig statsråden, men det förekom också, att de på grund av oenighet 
med monarken togo avsked. På varje punkt framstår den reala maktfördel
ningen såsom obestämd och labil.

Denna byråkratiska regim med parlamentariska inslag fortbestod intill 
början av 1900-talet utan mera principiella konflikter mellan statsmakterna. 
Inom representationen restes under denna tid, då striden om statsskickets 
gestaltning rasade i Norge och Danmark, endast isolerade krav på en par- 
lamentarisering. Huvudintrycket är politisk stiltje. I intet annat land med 
jämförlig bildningsgrad hos befolkningen synes intresset för de rikspolitiska 
frågorna ha varit så ringa. Av det begränsade antalet röstberättigade vid 
andrakammarvalen deltogo på 1860- och 1870-talen endast 20, på 1880- 
och 1890-talen 40 procent i valen. En förutsättning för denna likgiltighet 
var relativ ekonomisk, nationell och religiös homogenitet hos elektoratet. Är 
1870 utgjordes tre fjärdedelar av befolkningen av jordbrukare; bland de 
självägande jordbrukarna voro de ekonomiska motsättningarna föga fram
trädande, statare och lantarbetare saknade rösträtt. Av den sjundedel av be
folkningen, som levde på industrien, voro flertalet, arbetarna, uteslutna; först 
mot seklets slut, under påverkan av den socialistiska agitationen, framträdde 
hos arbetarbefolkningen känslan av politisk solidaritet. Inom överklassen 
dominerade byråkratien; de grupper, ur vilka den radikala intelligensen 
brukar rekryteras —  journalister, advokater, läkare -—- voro mindre talrika 
och kanske också mindre aktiva än i västerns demokratier och övriga nordiska 
stater. Den aristokratklass, inom vilken politiska traditioner främst funnos, 
hindrades av böndernas självständighet, väl också av det för Sverige egen
domliga bostadsbandet, att taga politiken på entreprenad; artificiella över
klasspartier av engelsk typ framträdde icke i parlamentet. De nationella och 
religiösa skiljelinjer, som i så många länder blivit avgörande för den poli
tiska differentieringen, saknades.

Rikspartier, som med stöd av nationella valorganisationer strävade att 
vinna valmännen för en viss åskådning och inom parlamentet uppträdde 
som företrädare för denna åskådning, funnos icke; valen åtföljdes endast i 
undantagsfall, då tvistefrågor av särskilt brännande karaktär förelågo, av 
nämnvärd agitation. De partier, som funnos, voro relativt löst samman
fogade riksdagspartier, som icke ägde utformade principprogram  och än 
mindre sökte stöd i politiska ideologier. I den offentliga diskussionen an
vändes ordet parti merendels i nedsättande betydelse. I den konservativa 
riktning, som behärskade historien och statsvetenskapen, fann den rådande 
regimen en intellektuell betäckning; ännu i början av 1900-talet var det
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naturligt att i vetenskapliga arbeten beteckna partiväsen och parlamen
tarism som utländska egendomligheter, vilkas införande i Sverige vore ett 
brott mot nationens egenart.

Det ojäm förligt starkaste och bäst organiserade partiet under denna period 
var lantm annapartiet, som huvudsakligen bestod av bönder och inom andra 
kammaren företrädde jordbrukarnas intressen. Partiet antog program och 
fastställde riktlinjer för sitt arbete i riksdagen men gjorde sig föga gällande 
vid valen; bönderna valde, utan att i högre grad påverkas av politiska över
väganden, betrodda män inom sin egen krets till representanter, och dessa 
sammanslöto sig först i riksdagen till ett parti. Lantmannapartiet hade under 
tiden 1867— 1888 ständigt majoritet —  stundom nära två tredjedels majoritet 
— i andra kammaren. 1888 klövs partiet på grund av brytning i tullfrågan, i 
det att det protektionistiska flertalet bildade ”nya lantmannapartiet” . En åter
förening ägde rum 1895, då jämväl ett antal stadsrepresentanter inträdde; 
partiet, som nu genomfört sina viktigaste krav, fick under den följande tiden 
en klart konservativ karaktär. Lantmannapartiets uppträdande präglades av 
önskan att modifiera eller borttaga de ekonomiska besvär, som ålågo bön
derna (indelningsverket oeh grundskatterna), och att undvika ökad beskatt
ning; motviljan mot nya statsutgifter gjorde, att partiet länge intog en 
tveksam eller avvisande hållning till förslagen om stärkning av försvaret. 
Ehuru partiet ofta kraftigt opponerade mot regeringen och vid några till
fällen framlade utformade förslag till de aktuella frågornas lösning, gjorde 
det ieke anspråk på att få överta regeringsmakten. Denna brist på parla
mentarisk ambition torde till väsentlig del förklaras av den sociala klyfta, 
som ännu fanns mellan byråkratien oeh bönderna; med en blandning av 
trots och vördnad sågo lantmännen upp till ”herrarna” oeh till regeringen, 
i vilken man var van att se herreklassen personifierad. Betecknande är, att 
då partiets ledare greve Posse år 1880 blev statsminister, i regeringen intogos 
en rad opolitiska ämbetsmän, men inga lantmannapartister (utom regerings
chefen) ; bönderna fordrade ieke platser i regeringen oeh kände sig ej solida
riska med denna; de följde sin ledare ” till konselj dörren” , men icke längre.

De gruppbildningar, som i övrigt förekonnno i andra kammaren, ägde 
mindre fasthet. Mot lantmannapartiets välde opponerande representanter 
samlades i fraktioner under skilda beteckningar, såsom de nyliberala och 
centern eller "intelligensen” . I första kammaren var massan av ledamöter, 
till stor del ämbetsmän och godsägare, benägen att följa regeringen; det tala
des om ett "majoritetsparti". Är 1885 bildades ett protektionistiskt parti, som 
sedermera under mer än tjugu år hade majoritet i kammaren. Många statsråd 
tillhörde första kammarens majoritet; kombinationen av byråkratiska och 
parlamentariska meriter var härvid ofta bestämmande. En minoritet inom
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kammaren, under en tid kallad det skånska partiet, sympatiserade med lant
mannapartiet.

De främsta politiska tvistefrågorna under tiden intill sekelskiftet voro för
svarsfrågan, frågan om grundskatternas avskrivning, tullfrågan och — ehuru 
mindre betydelsefull för den parlamentariska grupperingen — unionsfrågan. 
Under tiden 1866— 1880 fungerade rena äm betsm annaregeringar; såsom 
ministärens ledande man framträdde under två perioder (till 1870 och

råden. Det av Posse 1883 framlagda försvarsförslaget anknöt i fråga om 
avlösning av indelnings- och grundskattebördorna nära till lantmannapartiets 
ståndpunkt; det avslogs emellertid av första kammaren och rönte betydande 
ändringar i den andra. Ministären Posse begärde då avsked. De följande 
regeringarna leddes av ämbetsmän (Thyselius 1884— 1888, Bildt 1888— 1889, 
Äkerhielm 1889— 1891). 1885 genomfördes en kompromiss i försvars- och 
skattefrågorna; denna fullföljdes genom senare beslut (särskilt 1892). Efter 
1885 kom tullfrågan i förgrunden; inom båda kamrarna uppstodo m ajori
teter, vilka krävde avveckling av frihandelspolitiken och införande av tullar 
på spannmål och vissa industriartiklar. Den frihandelsvänliga Themptander 
avgick på grund av kamrarnas hållning. Är 1891 blev ledaren för andra 
kammarens protektionistiska parti, godsägaren G. Boström, statsminister; han 
kvarstod såsom sådan till 1900 —  då von Otter efterträdde honom —  och 
var ånyo regeringschef 1902— 1905. Boström blev statsminister uteslutande

LOUIS DE GEER.

1875— 1880) representationsrefor
mens skapare de Geer. Vid flera 
tillfällen framlades förslag om för- 
svarsväsendets utvidgning, vilka föllo 
på andra kammarens motstånd; 
lantmannapartiet fordrade, att en 
ökning av försvarsbördorna skulle 
kombineras med indelningsverkets 
och grundskatternas avskrivande. 1 
april 1880 ställde de Geer kabi- 
nettsfrågan på ett förslag om värn- 
pliktstidens utsträckning; hela mi
nistären avgick, då andra kamma
ren ställde sig avvisande. Lant
mannapartiets ledare Posse blev 
statsminister, men betydelsen av 
denna parlamentariska ansats min
skades av att Posse i regeringen 
huvudsakligen upptog ämbetsmän, 
därav flera av de avgående stats-
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på grund av sin politiska ledarställning, och han lyckades till en början 
inom båda kamrarna vinna starkt gehör för sin politik; det har därför talats 
om en tvåkammarparlamentarism under hans ledning. Boströms avgång i 
april 1905 var betingad av svårigheter i unionsfrågan. Han efterträddes av 
en ämbetsman, Ramstedt; då sedermera en urtima riksdag sammanträdde på 
grund av den situation, som Norges uppsägande av unionen medfört, bildade 
Lundeberg, en av förstakammarprotektionisternas ledare, en regering med 
inslag av skilda riksdagsfraktioner 
(2 aug. 1905). Sedan unionskrisen 
likviderats, trädde denna regering 
tillbaka (7 nov. 1905).

S triden  om dem okratien. Vid 
denna tid hade de författningspoli- 
tiska frågorna, enkannerligen röst
rättsfrågan, trätt i förgrunden av den 
inre politiken. Redan på 1870- och 
1880-talen hade en rad enskilda för
slag väckts om utsträckning av röst
rätten vid andrakammarval. På 1890- 
talet blev rösträttens förallmänligan
de parollen för en växande folkrö
relse, till stor del uppburen av de 
icke-röstberättigade, men med allt 
starkare genklang inom representa
tionen. Bakom rösträttskravet låg de fattigare folkklassernas krav på genom
gripande sociala reformer. Det år 1889 bildade socialdemokratiska partiet 
såg i den allmänna rösträtten en förutsättning för det socialistiska program
mets fredliga förverkligande; partiet blev, genom sitt utformade princip
program och sin inriktning på folklig propaganda, det första moderna poli
tiska partiet i Sverige. Rösträttskravet uppbars också av en skara av engelsk 
och fransk liberalism påverkade stadsradikaler och vann anslutning inom 
stora delar av bondeklassen. För att öva påtryckning på riksdag och regering 
anordnades s. k. folkriksdagar 1893 och 1896, varvid socialdemokrater och 
borgerliga radikaler samverkade. I början av 1900-talet kulminerade agita
tionen i väldiga politiska demonstrationer och en efter belgiskt mönster år 1902 
anordnad storstrejk, omfattande 120,000 arbetare. År 1900 slöto sig ett antal 
stads- och lantmannarepresentanter i andra kammaren samman till ett liberalt 
samlingsparti, med rösträttens utvidgning såsom främsta programpunkt. 
Partiet, som jämväl krävde sociala och ekonomiska reformer, fick vid sin

37. — Vår egen tids historia. I.

ERIK G USTAF BOSTRÖM.
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sida en valorganisation, Frisinnade landsföreningen, oeh antog snabbt karak
tären av ett modernt riksparti. Såsom ledare för det liberala partiet, vilket 
efter 1902 års val räknade 101 medlemmar i andra kammaren, fram trädde 
advokaten Karl Staaff, som, starkt påverkad av engelsk författningsdoktrin, 
arbetade för en parlamentarisering av det svenska statsskicket, varvid andra 
kammaren förutsattes skola bliva utslagsgivande för regeringsbildningen. 
Ledare för det socialdemokratiska partiet blev Hjalm ar Branting; år 1896 
var han partiets ende representant i riksdagen, 1905 invaldes tretton social
demokrater i andra kammaren. De båda partierna, som under den följande 
tiden ofta samarbeta, bildade enligt vanligt språkbruk vänstern; deras motstån
dare, som 1912 sammansluta sig till ett enhetligt parti — kallat nationella 
partiet i första kammaren, lantmanna- och borgarpartiet i den andra, med 
Allmänna valmansförbundet såsom valorganisation —  utgjorde högern.

Det från början mycket starka motståndet mot en rösträttsreform  försva
gades efter hand. Redan under 1900-talets första år var man relativt enig 
om att en utvidgning borde genomföras; striden gällde reformens omfattning 
och utformning. En rad propositioner, enskilda motioner och kommittéutred
ningar ingingo på olika möjligheter men ledde icke till positivt resultat. En 
kärnpunkt i diskussionen blev frågan om valsättet. Vänstern ville bevara 
majoritetsvalsystemet, vars användning under allmän rösträtt med säkerhet 
kunde väntas medföra en överväldigande vänstermajoritet i andra kammaren. 
På högerhåll såg man i proportionalismen en garanti för att ett starkt 
”högerannex” i andra kammaren skulle finnas även efter en rösträtts
reform. Av en förstakammarreform var vänstern föga intresserad; Staaff 
och andra liberala ledare synas ha räknat med, att en starkt plutokratisk 
första kammare skulle bliva tvungen att böja sig för den demokratiska andra 
kammarens vilja och alltså, liksom överhuset i England, i realiteten komma 
att intaga en sekundär plats.

Då unionsfrågan avvecklats, framstod en snar lösning av rösträttsfrågan 
såsom framför allt annat nödvändig. Regeringen Lundeberg syntes icke 
skickad härför; visserligen hade Staaff och en annan liberal politiker ingått 
i denna, men de ville ej kvarstanna, sedan överenskommelse med Norge 
träffats. Efter Lundebergs avgång lämnade konungen regeringsuppdraget åt 
Staaff; denne inkallade i regeringen flera ämbetsmän utanför politiken, men 
också liberala parlamentariker, såsom Fridtjuv Berg och David Bergström, 
en av rösträttsrörelsens mest energiska målsmän. På grund av statsministerns 
politiska ställning och principiella hävdande av det parlamentariska systemet 
ansågs ministärens bildande av många innebära andrakannnarparlamenta- 
rismens genombrott i svensk politik. Regeringen framlade ett förslag till röst
rättsreform: rösträtten vid andrakammarval skulle i princip bli allmän, m ajo
ritetsvalsystemet skulle bibehållas. Förslaget antogs av andra kammaren med
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RIKSDAGSM ANNAVAL  
med de borgerligas, de frisinnades, socialdemokraternas och de liberalas affischer.

134 röster mot 94, men förkastades av den första med 126 röster mot 18; 
första kammaren uttalade sig för proportionalism vid val till båda kamrarna 
och en viss demokratisering av de kommunala rösträttsbestämmelserna. Staaff 
ville då upplösa andra kammaren för att kunna, under hänvisning till en 
valseger, tvinga första kammaren att giva vika. Då konungen vägrade, 
begärde hela regeringen avsked. Arvid Lindman, en av förstakammarhögerns 
ledande män, sjöminister under Lundeberg, trädde i spetsen för en regering, 
sammansatt av ämbetsmän oeli konservativa politiker. Efter långa förhand
lingar löstes representationsfrågan år 1907 i kompromissens tecken; veder
börande grundlagsändringar trädde i kraft först 1909. Rösträtt tillerkändes 
män, som fyllt 24 år och under de tre sista åren fullgjort sin skattskyldighet 
till stat och kommun; elektoratet blev härigenom fördubblat (1,066,000 per
soner 1911). Proportionellt valsätt skulle tilläm pas vid såväl politiska som 
kommunala val. Valperioden vid förstakammarval sänktes till sex år (med 
successiv förnyelse); valbarhetscensus minskades (50,000 kronors fastighet 
eller 3,000 kronors inkomst). Slutligen fixerades ett kommunalt röstmaximum 
av 40 röster, och vissa andra jämkningar i de kommunala röstbestämmelserna, 
som i någon mån försvagade de förmögnas ställning, genomfördes.

Lindman förblev, med en flera gånger rekonstruerad ministär, statsminister 
under mer än fem år. Andra kammarens majoritet — efter 1908 års val 
omkring 100 liberaler och 35 socialdemokrater —  ådagalade vid flera till-
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fälien sin oppositionella inställning mot regeringen; högern hade här 80— 
90 platser. I första kammaren besatt em ellertid högern ett överväldigande 
flertal, omkring 130 representanter; liberalerna hade vid 1911 års riksdag 
15, socialdemokraterna 2 platser. I de gemensamma voteringarna ägde högern 
majoritet, och icke alldeles utan skäl kunde därför talas om en tvåkammar- 
eller gemensamvoteringsparlamentarism. Högern tog emellertid avstånd från 
den parlamentariska principen och regeningen sökte fram ställa sig som en 
” riksregering” utanför partierna; vänstern avsåg med parlam entarism  ett 
system, där tyngdpunkten vore förlagd till andra kammaren, och erkände alltså 
ej den sittande regeringen som parlam entarisk.

Det politiska livet fick efterhand en helt annan prägel än under 1800- 
talet. Motsättningarna blevo skarpare, agitationen, i vilken pressen spelade 
en betydelsefull roll, alltmer omfattande. Det politiska intresset ökades; 
valdeltagandet steg till 55 å 70 procent av de röstberättigade. De vid valen 
uppträdande kandidaterna deklarerade sim partiståndpunkt; valen kommo i 
första hand att gälla partiprogram , icke personer. Endast ett fåtal riksdags
män ställde sig såsom ”vildar” utanför partiform ationerna. I viktiga frågor 
grupperade sig representanterna efter pa.rtiståndpunkt; partiledarnas och de 
centrala partiorganens makt växte. Partiierna framträdde som förhandlande 
makter, vilkas uppgörelser blevo bestämmande för frågornas lösning; debat
terna i riksdagen avsågo mindre att påverka de beslutande än att tjäna som 
utgångspunkt för den offentliga propagamdan.

Partistriderna kommo under den fölljande tiden främst att gälla tre 
grupper av frågor: de författningspolitkska, de sociala och försvarsfrågan. 
Vänstern var enig i sin fordran på aridrakam m arparlam entarism ; högern 
hävdade värdet av en begränsad personlig kungamakt och förklarade par
lamentarismen liktydig med ett ohämm.at majoritetsvälde. Inom vänstern, 
särskilt bland socialdemokraterna, framtirädde krav på en ytterligare demo
kratisering av första kammaren eller t i l l  och med på dennas avskaffande; 
högern, som även efter 1909 års reform kunde räkna på en stadig majoritet 
i denna kammare, såg i denna ett värn förr de sociala minoriteternas intressen. 
Vänstern ville utsträcka rösträtten till kvinnorna, vilkas insats i samhälls- 
livet blev alltmer betydande; högern stiällde sig avvisande. På det sociala 
området företrädde högern en relativt konservativ, liberalerna en medlande 
ståndpunkt; mot socialiseringssträvanden reste båda partierna bestämt mot
stånd. Ett stort antal socialpolitiska reform er kommo likväl under Lind
mans regeringstid och senare till stårnd under samverkan mellan skilda 
partier. I försvarsfrågan voro m otsättningarna mycket bestämda, även om de 
icke ägde en principiell karaktär; varje gång denna fråga kom före, gingo 
partierna på skilda linjer; högern begärde utvidgningar av försvarsväsendet, 
som vänstern motsatte sig. — Det socialldemokratiska partiet samlade snart
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massan av industriarbetarna och en del lantarbetare; partiets ledning rekry
terades dock till stor del bland de intellektuella. 1909 års storstrejk fö r
svagade fackföreningarna men synes icke ha påverkat det socialdemokra
tiska partiets ställning. Liberalerna räknade 1906— 1914 en mycket stor del 
av de fattigare bönderna bland sina väljare. Inom medelklassen —- små- 
handlande, tjänstemän, hantverkare —  vann partiet stor anslutning, särskilt 
bland de frikyrkliga och nykterhetsvännerna. En stor del av bondeklassen 
hörde till högern, som därjämte var överklassens — byråkratiens, företagar
nas, affärsvärldens och överhuvud de bildades och besuttnas —  parti.

1911 års val till andra kammaren, det första enligt de nya rösträttsbestäm
melserna, blev en bestämd seger för vänstern, i första rummet socialdemo
kraterna; dessa erövrade 64 platser, d. v. s. lika många som högern, under 
det att liberalerna fingo 102 mandat. Ministären Lindman begärde omedel
bart avsked och konungen — Gustav V, som 1907 efterträtt sin fader —  gav 
Staaff i uppdrag att bilda regering; vid denna och följande regeringskriser 
synes den blivande statsministern ha haft full handlingsfrihet vid valet av 
kolleger. Staaff inbjöd det socialdemokratiska partiet till samverkan, men 
partiledningen avböjde, under löfte om en välvilligt avvaktande hållning. 
I den rent liberala regeringen inträdde civila politiker — David Bergström 
och Jakob Larsson — som försvarsm inistrar; detta brott mot traditionen 
väckte stor uppmärksamhet. Bland andra parlamentariker i ministären 
märktes ecklesiastikministern Fridtjuv Berg och jordbruksministern Petersson 
i Påboda; den senare hade såsom förespråkare för en kompromisslinje i 
representationsfrågan 1906 varit erbjuden statsministerposten och sedermera 
till på våren 1909 varit medlem av det Lindmanska kabinettet. Även en del 
liberala ämbetsmän utanför parlamentet mottogo platser i regeringen. För 
att draga konsekvensen av de verkningar, som demokratiseringen av den 
kommunala rösträtten haft på de kommunala representationernas samman
sättning, upplöstes första kammaren. Högern behöll med 86 mandat m ajori
teten, men den liberala representationen växte till 51, den socialdemokratiska 
till 12 medlemmar. Hädanefter ägde den samlade vänstern majoritet vid 
gemensamma voteringar.

Den andra Staaffska regeringens tillkomst tyddes på många håll som ett 
definitivt parlamentariskt genombrott. Det blev emellertid snart klart, att 
monarken icke var böjd att acceptera den undanskjutna plats, till vilken den 
parlamentariska doktrinen hänvisade honom. På hösten 1911 tillsattes en 
rad kommittéer för att utreda försvarsfrågan; en minskning av försvars- 
bördan skulle om möjligt åvägabringas. I samband härmed beslöts, att det 
av 1911 års riksdag fattade beslutet om byggande av en pansarbåt av ny 
typ, F-båten, tills vidare icke skulle verkställas. Vid dessa besluts fattande 
dikterade monarken till statsrådsprotokollet uttalanden, som gåvo vid handen,



582 DE NORDISKA STATERNA

att han inte delade ministärens upp
fattning i försvarsfrågan och, vad 
F-båtsbeslutet beträffar, att han en
dast på grund av regeringens hot 
att taga avsked hifallit dess förslag. 
På vänsterhåll kritiserades dessa 
diktamina såsom icke överensstäm
mande med det parlamentariska 
systemet.

Regeringen genomförde åtskil
liga socialpolitiska reformer av
vikt, men de politiska striderna 
under de följande åren koncentre
rades kring försvarsfrågan. Beslu
tet att inställa byggandet av F-båten 
väckte utbrett missnöje inom kon
servativa och moderat-liberala kret
sar; genom en frivillig insamling, 
till vilken även konungen bidrog, 
uppbringades över 17 millioner

kronor till en F-båt. Med utgångspunkt från det hotande världsläget igångsattes 
en livlig propaganda för stärkning av försvaret; ett överfall från rysk sida 
troddes av många vara nära förestående. En mängd demonstrationer och 
petitioner vittnade om den anslutning, försvarsagitationen vunnit. De poli
tiska meningsbrytningarna fingo ett drag av bitterhet och brutalitet som 
knappast någonsin eljest under senare tid. Spänningen ökades, då Staaff
den 21 december 1913, utan att avvakta det definitiva resultatet av försvars- 
beredningarnas arbete, i ett tal i Karlskrona framlade huvudpunkterna i sitt 
försvarsprogram. Detta gick i del hela ut på förlängning av värnpliktstiden 
och ökning av försvarsutgifterna; i fråga om övningstiden för infanteriet 
borde likväl intet beslut fattas, förrän nyval hållits, eftersom liberalerna vid 
1911 års val icke talat om förlängning av värnpliktstiden utan tvärtom
ifrågasatt minskning av denna. På socialdemokratiskt håll och inom vissa 
liberala grupper anklagades Staaff för överdrivna eftergifter åt försvars- 
propagandan. Inom det motsatta lägret ansågs regeringens bristande försvars
vilja nu vara klart dokumenterad; tanken på uppskov beträffande infanteriets 
övningstid kunde enligt ledande militärers uttalanden icke accepteras.

Den öppna konflikten i försvarsfrågan och den mera latenta motsättningen 
mellan konungen och regeringen ledde i början av år 1914 till en konstitu
tionell kris. Anhängare av högerlinjen i försvarsfrågan organiserade ett 
”bondetåg” , som den 6 februari 1914 uppvaktade konungen för att deklarera

KARL STAAFF.
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DELTAGARE I BONDETÅGET PÅ VÄG TILL SLOTTET.

sin uppfattning. I sitt personligt hållna svarstal uttalade monarken bland 
annat, att försvarsfrågan borde lösas ”nu, ofördröj ligen och i ett samman
hang” och att han icke komme att frångå de fordringar, ”som av sakkunskapen 
inom min armé uppställas såsom oeftergivliga” . Konungen förklarade sig 
alltså offentligt för en annan ståndpunkt än den i statsministerns Karlskrona- 
tal angivna. Regeringen begärde en förklaring och ett löfte, att konungen 
hädanefter icke skulle uttala sig i politiska frågor utan att på förhand 
rådföra sig med statsrådet. Då förklaringen ansågs otillfredsställande och 
det begärda löftet vägrades, tog hela regeringen avsked (10 febr. 1914). 
I riksdagen, i pressen och vid möten och demonstrationer uppstod en hetsig 
debatt. Ä ena sidan sades demokratien vara hotad av den personliga kunga
makten, å den andra såg man i konungen riksintressets” representant och 
hävdade hans rätt att inom grundlagens ram göra egna meningar gällande. 
Den 16 februari bildade en ämbetsman utanför parlamentet, landshövding 
H jalm ar Hammarskjöld, en regering, som bestod av ämbetsmän och några 
politiker av konservativ eller i varje fall ” försvarsvänlig” läggning. Högerns 
ledare, Lindman i andra kammaren och Ernst Trygger i den första, lovade 
att stödja regeringen och försvarade monarkens handlingssätt mot vänsterns 
angrepp. Den 5 mars upplöstes andra kammaren.

Den utomordentligt häftiga valagitationen gällde dels den "konstitutionella 
konflikten”, dels försvarsfrågan. En grupp "frisinnade försvarsvänner” sam-
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arbetade med högern. Resultatet blev ett nederlag för de liberala, som med 
71 mandat blevo det minsta riksdagspartiet; högern fick 86, socialdemokra
terna 73 platser. Vänstern hade likväl fortfarande en stark m ajoritet i aridra 
kammaren och vid de gemensamma voteringarna. Vid de ordinarie valen i 
september bevarade högern sin ställning, under det att liberalerna förlorade 
14 platser till socialdemokraterna, som därmed blevo andra kammarens 
största parti.

Då riksdagen efter nyvalen sammanträdde, framlade regeringen en rad 
förslag till lösning av försvarsfrågan. Starka meningsskiljaktigheter yppade 
sig inom det utskott, där frågan behandlades, men världskrigets utbrott hade 
till följd, att Staaff och flertalet liberaler uppgåvo sin ståndpunkt och i 
huvudsak accepterade regeringslinjen. I september 1914 kom den stora för- 
svarsreformen till stånd; socialdemokraterna och en grupp liberaler röstade 
mot majoriteten.

Under de första krigsåren trädde överhuvud motsättningarna partierna 
emellan i bakgrunden. Regeringens principiella neutralitetspolitik vann stöd 
inom alla partier, även om högerns sympatier i allmänhet voro på Tysklands,.
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vänsterns på ententens sida; endast 
en liten grupp aktivister, som sak
nade inflytande i riksdagen, yrkade 
på anslutning till Tyskland. Det 
parlamentariska arbetet kom till 
stor del att gälla av kriget beting
ade finans- och näringsfrågor. Efter 
hand fick likväl vänsteroppositio
nen mot regeringen ökad skärpa: 
regeringen anklagades för tenden
ser till tyskvänlighet — varvid ett 
undantag gjordes för utrikesminis
tern K. A. W allenberg — , för fel i 
folkförsörjningspolitiken, för be
nägenhet att åsidosätta riksdagens 
rättigheter. På våren 1917 blev kri
sen akut; riksdagens vänstermajo
ritet vägrade att bevilja anslag, 
som regeringen ansåg nödvändiga, 
och att för längre tid förlänga en 
provisorisk lag, genom vilken regeringen på grund av krigssituationen 
tillerkändes speciella befogenheter. Den 29 mars trädde ministären till
baka. Statsminister blev en moderat högerman, Swartz; bland övriga stats
råd, av vilka flertalet voro ämbetsmän, märktes högerledaren Lindman, 
som blev utrikesminister. Trots regeringens klara högerfärg lät sig vänstern 
nöja; oppositionens krav i vissa aktuella frågor blevo tillgodosedda, och 
regeringen betraktades närmast som en expeditionsministär, tillsatt i avvaktan 
på höstens nyval.

Vid valen i september 1917 yrkade båda de stora vänsterpartierna på en 
fullständig demokratisering av statsskicket: parlamentarisering, avskaffande 
av den 40-gradiga skalan vid kommunala val, rösträtt för kvinnor. Livs
medelsbristen och andra svårigheter förklarades i väsentlig grad vara en 
följd av högerregimens felgrepp; flera mera tillfälliga stridsfrågor, särskilt 
av utrikespolitisk natur, spelade en stor roll i agitationen. Högerns mandat
siffra sjönk till 59, liberalerna fingo 62 och socialdemokraterna 86 platser; 
härtill kommo ett tiotal representanter för nyligen bildade bondepartier och 
elva vänstersocialister, som några månader före valen utträtt ur det social
demokratiska partiet. Kabinettet Swartz avgick (okt. 1917). Efter fåfänga 
försök att få till stånd en nationell samlingsregering, uppdrog konungen 
regeringsuppdraget åt den liberale ledaren professor Nils Edén (Staaff hade 
1915 avlidit). Socialdemokraterna förklarade sig villiga till samverkan, och

HJALM AR HAMMARSKJÖLD.
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ministären kom att bestå av sju 
liberaler (bland dem jordbruks
ministern Petersson och justitie
ministern Eliel Löfgren) samt fyra 
socialdemokrater; Branting blev 
finansminister, men utträdde redan 
efter några månader på grund av 
sjukdom och ersattes av Thorsson, 
Rydén blev ecklesiastikminister. 
Detta regeringsskifte kan sägas in
nebära parlamentarismens defini
tiva seger; regeringsväxlingarna ha 
sedermera bestämts av riksdags- 
politiska förhållanden, och exe
kutivmakten har i realiteten helt 
övergått till den sittande rege
ringen.

Regeringen framlade redan på 
NILS EDÉN våren 1918 proposition om av

skaffande av den 40-gradiga ska
lan vid kommunala val; denna bifölls av andra kammaren men avslogs 
av den första, där högerns majoritet grundade sig på graderingen. Enten- 
tens seger och revolutionerna i Mellaneuropa ändrade läget. Vänsterpar
tierna krävde med ökad styrka fullständig demokratisering, folkliga de
monstrationer anordnades, möjligheten av en våldsam omvälvning syntes 
icke utesluten. Vid den urtima riksdagen på hösten 1918 upptog rege
ringen ånyo frågan, högern gav efter och en uppgörelse nåddes efter 
iörhandlingar mellan partierna (dec. 1918). Denna uppgörelse innefattade 
även grundlagsändringar, vilka icke vid urtima riksdag kunde beslutas; de 
antogos sedermera av kam rarna vid 1919 års riksdag och trädde 1921 efter 
nyval till andra kammaren och förnyade beslut i kraft. I det hela innebar 
1918— 1921 års författningsrevision en fullständig seger för de demokratiska 
kraven. Första kammaren väljes för åtta år (varvid en del av kammaren för
nyas varje år) av landstingen eller, i de större städerna, av särskilt valda
elektorer; rösträtten vid kommunala val i allmänhet inträder vid 23 års ålder, 
i fråga om landstings- och elektorsval är åldersgränsen satt till 27 år. Rösträtt 
vid andrakammarval inträder vid 23 års ålder; skattebetalning är icke villkor 
för rösträtt. Kvinnor äro i fråga om valrätt och valbarhet likställda med män. 
Elektoratet vid andrakammarval blev nära nog tredubblat (3,223,000 år 
1921) ; de förmögnares särskilda inflytande på kommunernas förvaltning och 
första kammarens sammansättning bortföll. Då på hösten 1919 första kam-
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M EDLEM M AR AV M INISTÄ REN EDÉN 1917. 
Hjalmar Branting, Värner Rydén, N ils Edén och Eliel Löfgren.

maren upplöstes, efter nyval av alla landsting, fick vänstern majoritet även 
i denna kammare.

Under de följande åren genomfördes ytterligare en rad författnings- 
reformer, vilka i viss mån ansågos som konsekvenser av den allmänna demo
kratiseringen. Kamrarna fingo rätt att själva utse talmän och vice talmän 
— dessa hade förut utnämnts av konungen —, riksdagens befogenheter i av
seende å utrikespolitiken utvidgades, bland annat genom inrättande av en 
rådgivande utrikesnämnd, öppen omröstning infördes i kamrarna. En utred
ning rörande folkomröstningsinstitutets införande ledde endast så till vida 
till positivt resultat, som möjlighet bereddes statsmakterna att föranstalta 
icke bindande, s. k. konsultativ omröstning rörande viss bestämd fråga. 
Endast en dylik omröstning har hållits, i förbudsfrågan 1922; en knapp 
m ajoritet uttalade sig mot allmänt rusdrycksförbud. Bland de många sociala 
reformer, som omedelbart efter demokratiseringen beslutades, märkes den 
provisoriska lagstiftningen om åttatimmars arbetsdag.

Den svenska parlam entarism en . Under tiden 1905— 1917 förelåg i Sverige 
ett trepartisystem ; den väsentliga skiljelinjen gick mellan högerpartiet och 
de båda vänsterpartierna. Vänstern hade majoritet i andra, högern i första
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kammaren; vänstern krävde därför 
andrakammarparlamentarism och 
första kammarens demokratisering. 
Partiväsendet och parlam entaris
mens förutsättningar ha sedermera 
i grund förändrats. Nya partier ha 
bildats; under senare år har den 
svenska riksdagen räknat sex med 
nationella valorganisationer för
bundna rikspartier. De gamla parti
etiketterna ha i viss mån fått ett 
nytt innehåll. Motsättningen höger 
— vänster har icke blivit så bestäm
mande som tidigare; den har icke 
sällan framstått som mindre bety
delsefull än klyftan mellan borger
liga och socialdemokrater. Sedan 
1920 har en koalition av större 
partier icke kommit till stånd;
minoritetsregeringar, stödda av ett 

parti, ha blivit regel. Motsatsförhållandet mellan kamrarna har utplånats, 
och frågan om andrakammar- eller tvåkammarparlamentarism har därmed 
förlorat all aktualitet.

Av partierna har kanske högern undergått de minsta förändringarna. 
Partiet framträder fortfarande såsom nationellt och moderat-konservativt; 
det har främst insatt sin energi på bevarandet av ett starkt försvar, på
genomdrivande av protektionistiska åtgärder och på avvisande av socialise- 
ringskraven; partiets ledare, Lindman ocli Trygger, ha bevarat sin ställ
ning. Den parlamentariska demokratien har accepterats av de ledande höger
kretsarna; de nya former, i vilka kampen mot demokratien fram trätt efter 
världskriget, ha icke anlitats. Partiets styrka inom valmanskåren har endast 
obetydligt fluktuerat; 1928 uppnåddes starkare representation i andra kam
maren än vid något annat val efter 1914. Stundom räknas till högern
i vidare mening även bondeförbundet, som i sin nuvarande gestaltning bil
dades 1921, genom sammanslagning av två politiska bondeorganisationer 
(bondeförbundet och jordbrukarnas riksförbund); partiet har under det senaste 
decenniet haft 20— 30 platser i andra kammaren. Bondeförbundet har arbetat 
för höjda spannm ålstullar och andra reformer, som ansetts förmånliga för 
bondeklassen; det har ofta samverkat med högern, ehuru det avvisat tanken 
på samgående i regeringsställning. Genom ett visst motsatsförhållande till 
industriintressena har likväl partiet kommit att intaga en bestämd särställ

ERNST TRYGGER
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ning; i vissa under senare år aktuella frågor, såsom skolfrågan, har det 
samarbetat med vänstern. Efter allt att döma består partiets väljarkår till 
större delen av bondegrupper, som tidigare varit anknutna till det liberala 
partiet.

De liberala eller frisinnade gruppernas tillbakagång är ett av de mest 
anmärkningsvärda momenten i de senare årens politiska utveckling. Sedan 
demokratiseringen och därmed sammanknutna reformer genomförts, voro de 
liberala programpunkterna till stor del förbrukade; en del av väljarkåren 
gick över till de mera högerbetonade partierna, en annan till socialdemo
kraterna. 1923 sprängdes det liberala partiet; den frisinnade majoriteten, 
under ledning av Carl Ekman, upptog kravet på allmänt rusdrycksförbud; 
minoriteten bildade ett liberalt parti under Eliel Löfgrens ledareskap. Trots 
att förbudsfrågan sedermera kommit att sakna aktualitet, ha frisinnade och 
liberala fram trätt som självständiga partier, ehuru vid ett tillfälle sam
verkande i regeringsställning. De frisinnade ha i riksdagen stundom gått 
samman med högern, stundom med socialdemokraterna; de ha i regel utgjort 
tungan på vågen och sålunda faktiskt kunnat fälla utslaget. De av Ekman 
ledda regeringarna ha därför varit de mest stabila under senare år. F ri
kyrkliga och nykterhetsvänliga riktningar ha stort inflytande inom partiet; 
ett drag av puritansk moralism utgör ett sammanhållande band, som för 
tanken på de religiöst bestämda mellanpartierna i Tyskland och andra 
länder.

Inom det socialistiska lägret ha många slitningar, utbrytningar och åter
föreningar förekommit, men det socialdemokratiska partiet har bevarat sin 
ställning såsom företrädare för massan av arbetarklassen. Partiet står fast 
vid sitt socialiseringsprogram och vid andra radikala krav, men dess taktik 
har helt präglats av revisionismen, och i dagspolitiken har den principiella 
radikalismen fått träda tillbaka för det praktiskt genomförbara. Särskilt efter 
Brantings död 1925 ha meningsbrytningarna inom partiet varit skarpa; på 
vissa håll liar man velat aktualisera långtgående fordringar, såsom avrust
ning och partiella socialiseringsåtgärder, på andra har skiljelinjen gentemot 
den borgerliga radikalismen varit föga framträdande. Partiet ansluter sig 
helt till demokratien och har gång efter annan mottagit regeringsmakten. 
Av en grupp inom det vänstersocialistiska partiet bildades 1919 ett till 
tredje internationalen anslutet kommunistiskt parti; detta har vid flera till
fällen splittrats på grund av konflikter med partiledningen i Moskva. De 
icke-kommunistiska vänstersocialisterna och flertalet ur det kommunistiska 
partiet utträdda ha efter hand återgått till socialdemokratien och inom denna 
bildat en radikal flygel.
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Nedan givas tabeller över partiförhållandena i kamrarna efter 1920:

Första kammaren. 1922. 1926. 1932.
Höger .................................................................... . . . 41 47 49
Bondeförbundet ................................................ . . . 18 16 19
Liberala ................................................................. . . . 3 8 9 4
Frisinnade ........................................................... . 25 22
Socialdemokrater (inkl. vänstersocialister) . .  52 52 55
Kommunister ...................................................... 1 1 1

Andra kammaren. 1921. 1922. 1925. 1929.
Höger ...........................................  70 62 65 73
Bondeförbundet (inkl. Jord

brukarnas riksförb.) ...........  30 21 23 27
Liberala ....................................... 48 41 5 4
Frisinnade .................................. 28 28
Socialdemokrater (inkl. vän

stersocialister) ....................  82 99 104 90
Kommunister .............................. — 7 5 8

Regeringskriserna efter 1920 skola här endast i största korthet beröras. 
Efter nyvalen till första kammaren på hösten 1919 ägde den Edénska rege
ringen majoritet i båda kamrarna — ett i svensk politik enastående förhål
lande. Inom den liberal-socialistiska koalitionen förelågo emellertid diffe
renser, särskilt i den aktuella frågan om en kommunalskattereform, som 
i mars 1920, sedan ett förslag om Sveriges anslutning till Nationernas för
bund genomförts, ledde till ministären Edéns avgång. Såsom ledare av det 
största partiet bildade Branting en rent socialdemokratisk ministär, som 
nästan uteslutande bestod av aktiva politiker; bland medlemmarna märktes 
försvarsministern P. A. Hansson, finansministern Thorsson och konsultativa 
statsrådet Sandler. Regeringens proposition i kommunalskattefrågan god
kändes icke av riksdagen, som i stället gick på den liberala linjen, men 
regeringen stannade i avvaktan på höstens nyval. En rad viktiga utredningar, 
såsom angående socialisering och s. k. ekonomisk demokrati, igångsattes. 
Vid valen i september 1920 spelade socialiseringsfrågan en dominerande roll; 
socialdemokraterna ledo kännbara förluster, under det att högern gick 
framåt. Ministären begärde avsked, sedan ett anbud om koalition avvisats av 
den liberala ledningen. En partim inistär ansågs utesluten och på grund härav 
tillsattes en expeditionsministär av ämbetsmän; landshövding de Geer, senare 
(febr. 1921) landshövding von Sydow blev statsminister. Man utgick från 
att nyval till andra kammaren skulle hållas redan påföljande höst, då de 
nya rösträttsbestämmelserna definitivt antagits.

Socialdemokraternas framgång vid 1921 års val ledde till bildandet av 
en andra ministär Branting (sept. 1921); därefter ha endast parlamen
tariska minoritetsregeringar bildats. I april 1923 uppstod tvist rörande riks-
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FÖRSTA M INISTÄ REN BRA NTING  1920.
Övre raden: Nothin, N ilsson i Tånga, Sandler; mellersta raden: Undén, Svensson, Eriksson, 

Hansson, Olsson; nedre raden: Palmstierna, Branting, Thorsson.

dagsdirektiven för utanordnande av arbetslöshetsunderstöd. I andra kam
maren vann regeringen med understöd av en del frisinnade majoritet, i första 
kammaren segrade en linje, som företräddes av högern, bondeförbundet och 
ett antal frisinnade. Branting avgick och förstakammarhögerns ledare Tryg
ger, som intagit en framträdande plats under debatterna i arbetslöshetsfrågan, 
trädde i spetsen för en ren högerregering (april 1923); bondeförbundet 
vägrade att samverka och bondeförbundaren W ohlin, som antog en erbjuden 
portfölj, utträdde på grund härav ur partiet. Ministären Tryggers moderation 
kom till uttryck däri, att den icke motarbetade den avgångna regeringens
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förslag om prolongering av lagen 
om åtta timmars arbetsdag. Det 
1923 framlagda kommittébetänkan
det i försvarsfrågan innefattade skil
da förslag från alla de stora parti
erna. 1924 föreläde regeringen riks
dagen en proposition i ämnet; trots 
alt förslaget föll, stannade regering
en i avvaktan på höstens andrakam- 
marval. Efter socialdemokraternas 
frammarsch vid dessa val, vid vilka 
försvarsfrågan dominerade, blev Bran- 
ling för tredje gången regeringschef; 
han avled på våren 1925 och efter
träddes av Sandler. Frågan om ar-
betslöshetsdirektiven ledde även till 
denna socialdemokratiska regerings 
fall. De frisinnades ledare Ekman,
som i denna fråga fram trätt såsom 
utslagsgivande, bildade en ministär, 

i vilken flera liberaler, bland dem partichefen Löfgren, ingingo (juni
1926). Ministären lyckades vid 1927 och 1928 års riksdagar vinna under
stöd än från höger, än från vänster; den socialdemokratiska opposi
tionen, som särskilt inriktade sig på det 1928 framlagda förslaget om 
obligatorisk skiljedom i vissa arbetstvister, syntes skarpare än den från 
högerhåll kommande. 1928 års val, vid vilka de borgerliga partierna 
i stor utsträckning samverkade, försvagade regeringens ställning, särskilt
såtillvida som Löfgren icke blev omvald; inom den liberala kretsen 
hade skarp kritik framkommit mot samarbetet med de frisinnade. Efter
någon tvekan avgick hela regeringen, och Lindman blev, såsom det vid
valet segrande högerpartiets ledare, statsminister (okt. 1928); planer på 
en borgerlig koalitionsministär strandade. Vid 1929 års riksdag tvangs
finansministern Wohlin, på grund av kammarmajoriteternas kritik av vissa 
åtgärder, att avgå. 1930 föreslog regeringen på grund av jordbrukskrisen 
ökade spannm ålstullar och avgick, då förslaget förkastades av frisinnade 
och socialdemokrater. Efter misslyckade förhandlingar om en koalition mel
lan de borgerliga partierna, eventuellt mellan frisinnade och bondeförbun- 
dare, bildade Ekman en rent frisinnad regering (juni 1930); denna stöddes, 
liksom den föregående, av växlande majoriteter.

De givna antydningarna torde vara tillräckliga för att visa den svenska 
parlamentarismens egenartade karaktär. I knappast något annat land är

HJALM AR BRANTING.
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M INISTÄ REN EKMAN 1927.
Från vänster: Gärde, Pettersson, M eurling, R ibbing, Thyrén, Ekman, Stockenström,

Almkvist, Löfgren, Rosén, Lyberg, Hamrin.

M INISTÄREN LINDM AN 1928.
Från vänster: Lübeck, Lindman, Borell, Trygger, Beskow, W ohlin, Lundvik, Lindskog, 

Malmberg, W ult von Steyern, Johansson, Bissmarck.

praxis så obestämd, så svår att sammanfatta i några formler. Under vilka 
förhållanden skall en svensk regering avgå? Vilka faktorer konstituera ”rätt” 
för ett parti att kallas till regeringsmakten? På dessa och andra väsentliga 
frågor är det icke möjligt att giva ett bestämt svar. I praktiken ha likväl 
inga större svårigheter uppstått. Vid regeringskriserna har man i själva 
verket inom de tongivande politiska kretsarna varit tämligen ense om lös-

38. — Vår egen tids historia. I.
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ningen; då en regering tagit avsked och en ny trätt till, har en viss consensus 
förelegat, det skedda har framstått såsom naturligt. Visserligen har det ofta 
gjorts gällande, att en majoritetsregering, byggd på en koalition, vore läm p
ligare än en enpartiregering av m inoritetskaraktär; då den såsom ideal 
betecknade lösningen icke kunnat vinnas, har emellertid den faktiska lös
ningen allmänt ansetts acceptabel och rimlig. Faktiskt har sålunda en slags 
oskriven, knappast medvetet fattad parlamentarisk konvention uppstått; man 
har handlat eller känt sig handla enligt vissa regler, även 0111 dessa icke 
kunnat fastställas eller ens antydningsvis definieras. Etiketten har haft samma 
subtilitet som i umgängeskretsar, där den glömda konvenansen kvarlämnat 
ett drag av takt och finess; man har uppnått en korrekthet utan normer.

Vad kräves enligt svensk praxis av en parlamentarisk regering? Det är 
lättare att uppräkna de villkor, den icke behöver uppfylla, än att påvisa 
de positiva förutsättningar, som äro nödvändiga. Det fordras icke, att rege
ringen skall representera en majoritet inom kamrarna eller att den, vare 
sig för sitt partis principprogram  eller för sitt aktuella arbetsprogram, skall 
kunna påräkna stöd av en majoritet. Det är ej heller nödvändigt, att rege
ringen bildas av det starkaste minoritetspartiet eller av det parti, som i 
den föreliggande situationen kan väntas minst utsatt för saklig och prin
cipiell opposition. Endast två förhållanden synas diskreditera ett parti ur 
regeringssynpunkt: att en av partiet bildad regering just avgått på grund 
av nederlag i riksdagen, samt att partiet lidit kännbara förluster vid omedel
bart före regeringsfrågans aktualisering hållna val. Ett parti, som gått 
framåt vid valen eller särskilt effektivt medverkat till den avgående rege
ringens besegrande, synes äga en viss prioritetsrätt till regeringsställningen, 
oberoende av sin parlamentariska position i övrigt.

Beträffande orsakerna till dessa särdrag i svensk parlam entarism  skola 
här blott ett par anmärkningar tillfogas. Den politiska kampen har icke nått 
sådan intensitet, att regeringsmakten hänsynslöst utnyttjas och fram står som 
det väsentliga målet för partiernas taktiska arbete; betecknande för svensk 
politik är den ringa hänsyn, som vid utnämningar inom administrationen 
tages till partipolitiska synpunkter. På grund av förvaltningens fasta och 
självständiga ställning är för övrigt regeringsmakten mindre värdefull för 
ett politiskt parti än i flertalet andra länder; regeringsställningen erbjuder 
icke samma möjligheter som på andra håll. Härtill kommer, att den svenska 
riksdagens verksamhet är jämförelsevis oberoende av regeringen; utskotten 
tjänstgöra vid kompromissernas utformning som substitut för koalitions
regeringar. Även ur denna synpunkt är regeringsmakten relativt litet åtrå
värd; ett slags rotationssystem i fråga om rätten att bilda regering har utan 
större svårigheter kunnat tillämpas.
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DEBATT I SVERIGES RIKSDAG.

Det har diskuterats, i vad mån bristen på dagordningsinstitut påverkat 
svensk parlamentarisk praxis. Är 1931 begärde riksdagen utredning angående 
införande av ett dylikt institut; det gjordes härvid gällande, att, om m öjlig
het att besluta misstroendevota funnes, minoritetsparlamentarismen skulle 
försvåras och koalitioner mellan skilda partier framtvingas. Erinras bör lik
väl, att redan nu möjligheter finnas att giva uttryck åt misstroende gentemot 
en regering — t. ex. genom massinstämmanden i under interpellationsdebatt 
framförd kritik — men att dessa möjligheter icke utnyttjats. Den svenska 
parlamentarismen arbetar inom den vida marginal, som politiskt finnes 
mellan icke-förtroende och misstroende.

N O R G E .

1814 års författning, som i huvudsak ännu är gällande, är uppbyggd enligt 
maktfördelningslärans grundsatser; påverkningarna från 1791 års franska 
författning äro uppenbara. Monarkens kompetens är i det väsentliga begränsad 
till det rent exekutiva området. Han äger icke upplösningsrätt gentemot 
representationen och endast suspensivt veto i lagfrågor; om tre på varandra
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följande, genom nyval åtskilda storting antaga samma lagförslag i oför
ändrat skick, b lir detsamma upphöjt till gällande lag oberoende av m onar
kens sanktion. Stortinget, som ur valsynpunkt utgör en enda kammare, upp
delas vid behandlingen av flertalet frågor på två avdelningar, lagtinget och 
odelstinget; lagtinget välj es av stortinget och består av en fjärdedel av dess 
medlemmar, övriga ledamöter ingå i odelstinget. Lagfrågor behandlas först 
i odelstinget och därefter i lagtinget; om lagtinget icke vill godkänna ett 
av odelstinget fattat lagbeslut, sammanträder hela stortinget och kan med 
två tredjedels majoritet giva beslutet giltighet. Liksom i Sverige skola proto
koll föras i statsrådet, som består av konungen och m inistrarna; dessa proto
koll granskas i ett stortingsutskott och om av desamma framgår, att lag
stridiga eller uppenbarligen skadliga beslut fattats utan att föreställningar 
häremot gjorts av statsråden, kunna dessa ställas inför en riksrätt, som 
består dels av ett antal domare, dels, och till största delen, av ledamöter av 
lagtinget. För grundlagsändringar krävas beslut av två av nyval åtskilda 
storting, och dessa beslut skola fattas med två tredjedels majoritet. Om 
monarkens kompetens vid beslut i grundlagsfrågor är intet stadgat; under 
unionsstriderna gjorde man från norskt vänsterhåll gällande, att vetorätt 
helt saknades, på svenskt håll åter hävdade man, att monarkens vetorätt 
på detta område vore av absolut karaktär.

Under 1800-talet valdes stortinget genom indirekta val; vid elektorsvalen 
var rösträtten ursprungligen begränsad till män över 25 år, som fyllde vissa 
förmögenhetskvalifikationer; ännu i början av 1880-talet voro över två 
tredjedelar av de vuxna männen uteslutna från valrätt. Legislaturperioden 
är tre år. Städer och landsbygd välja var för sig; en tredjedel av mandaten 
tillfa lla  städerna och två tredjedelar landsbygden, en bestämmelse, som 
gynnat städerna. Antalet ledamöter i stortinget har successivt ökats från 87 
år 1815 till 150 efter 1919.

Norsk politik under slutet av 1800-talet och fram till unionsbrottet får 
sin prägel av de ständiga konflikterna mellan stortinget och monarken, av 
brytningen mellan representationens krav på parlamentarisering av stats
skicket och monarkens vilja att bevara en viss personlig makt. Den konsti
tutionella striden i Norge fick emellertid på grund av unionsförhållandet en 
speciell karaktär; de parlamentariska strävandena sammanföllo här i reali
teten med strävandet att lossa på unionsbandet, och monarkens hävdande av 
sin ställning var samtidigt ett hävdande av gemenskapen mellan de båda 
unionsländerna. Då för den norska stortingsmajoriteten unionens bevarande 
tedde sig såsom i första rummet ett svenskt intresse, fick kampen mot 
konungamakten karaktären av en nationell frihetskamp; monarken identifie
rades med unionen och med Sverige.



NORGE 597

Den berörda motsättningen kommer till uttryck redan under förra delen 
av 1800-talet, men under denna tid intager det norska stortinget en defen
siv hållning. Gång efter annan på 1820- och 1830-talen framlade konungen, 
som valde regering utan hänsyn till stortingsmajoriteten, förslag om ök
ning av den monarkiska kompetensen, bland annat genom grundlagsbestäm
melse om absolut veto i lagstiftningsfrågor; dessa förslag avslogos av 
stortinget, som emellertid icke sökte tillkämpa sig inflytande på rege
ringens sammansättning. Betecknande är, att det var från de monarkiska 
kretsarna, som till en början förslag framställdes om att statsråden skulle få 
tillträde till stortingets förhandlingar; stortinget ställde sig avvisande i känsla 
av att en dylik anordning skulle öka regeringens, d. v. s. i grunden monarkens, 
möjligheter att göra sig gällande gentemot representationen. Sedermera, efter 
århundradets mitt, övergår stortinget från försvar till anfall. Ett vänsterparti 
bildas och får inom kort m ajoritet i stortinget, det stöder sig på städernas 
radikala grupper och massan av bönderna och kräver rösträttsutvidgning 
och parlamentarism. Mot detta parti står högerpartiet, inom vilket ämbets
männen och bourgeoisien dominera. Den första och avgörande konflikten 
inträder i frågan om statsrådens tillträde till stortinget; vänstern fordrar nu 
statsrådens närvaro, ty den är övertygad om att härigenom regeringen skall 
bli beroende av stortinget, icke, såsom några årtionden tidigare kunnat tän
kas, stortinget av regeringen. 1874 fattades för första gången beslut om en 
grundlagsändring rörande statsrådens tillträde; då monarken, stödd av den 
konservativa regeringen Fredrik Stang, vägrade sanktion, upprepades beslutet 
1877 och 1880; härigenom hade alltså de av grundlagen fastställda villkoren 
för brytande av ett kungligt lagveto uppfyllts, ehuruväl vänstern ansåg, att 
i grundlagsfrågor stortinget ensamt ägde beslutanderätt. Då monarken fort
farande vägrade stadfästelse, förklarade stortinget den 9 juni 1880 beslutet 
vara gällande grundlag. Konungen fortsatte sitt motstånd under medverkan 
av högerregeringen Selmer. Vid 1882 års val erövrade vänstern 83 mandat, 
högern endast 31. Vänstern begagnade sin maktställning till att ställa m inist
rarna inför riksrätt, och denna, som till större delen bestod av vänsterns 
ledamöter i lagtinget, dömde statsråden till avsättning. Det var härigenom 
ådagalagt, att en tillräckligt stark m ajoritet inom stortinget på legal väg 
kunde slå ned monarkens motstånd. Oskar II utnämnde till statsminister 
vänsterns ledare Johan Sverdrup, som bildade en ren vänsterministär (1884). 
Detta innebar ett parlamentariskt genombrott såtillvida, som regeringen 
tagits ur stortingets majoritetsparti. Konungen var emellertid icke beredd 
att helt överlämna sin beslutanderätt i den parlamentariska regeringens hand; 
det är på denna punkt, som brytningarna under den följande tiden inträda.

Under en tid rådde emellertid avspänning. 1885 års val blev en seger för 
vänstern. Bestämmelser om statsrådens närvaro i stortinget blevo definitivt
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beslutade, en utvidgning av 
rösträtten, som ökade väljar
nas antal med omkring 25 pro
cent, genomfördes, och även 
på en del andra punkter rea
liserades vänsterns program. 
Men snart uppstodo svårig
heter i regeringens förhållande 
till stortinget. Sverdrups kyr
kopolitik ansågs inom stora 
vänstergrupper vara alltför 
konservativ. Härtill kom en 
unionspolitisk konflikt. 1885 
antogs i Sverige en grundlags
ändring, enligt vilken tre sven
ska ministrar skulle deltaga i 
utrikeskonseljerna; förut hade 
endast utrikesministern och ett 

FM tf STANG annat svenskt statsråd haft säte
å E ö f tö  i dessa konseljer. På norskt

håll väckte det missnöje att Norge sålunda skulle ha en, Sverige tre represen
tanter i den gemensamma utrikeskonseljen. Under de långvariga och invecklade 
förhandlingar, som vidtogo i denna fråga, ansågs Sverdrup icke med tillräcklig 
energi företräda de norska intressena. På grund av dessa och andra omständig
heter delades vänstern i två fraktioner, den moderata vänstern, som stödde 
Sverdrup, och den ”rena’ vänstern, som samlade sig kring Steen; vid 1888 års 
val vann den förra fraktionen endast 22, den senare 38 platser i stortinget, 
under det att högern, delvis på grund av vänsterns splittring, ökade sin 
mandatsiffra till 51. Kort efter det nya stortingets sammanträde störtades 
Sverdrup genom ett av högern och den rena vänstern beslutat misstroende
votum; högermannen Emil Stang, son till Fredrik Stang, blev regeringschef.

Under den följande tiden trädde unionsfrågan helt i förgrunden. I februari 
1891 störtades Stang på grund av sin påstådda undfallenhet i unionsfrågan, 
och Steen, den rena vänsterns obestridde ledare, mottog konungens uppdrag 
att bilda regering. Inför 1891 års val uttalade sig den rena vänstern för 
egen norsk utrikesminister och eget konsulatväsen; därjämte fordrades parla
mentarism, allmän rösträtt, direkta val och andra demokratiska reformer. 
Snart utbröt konflikt mellan konungen och ministären. Ett av stortinget i 
juni 1892 fattat beslut innebar en förberedelse till inrättandet av ett separat 
norskt konsulatväsen. Då det för regeringen stod klart, att konungen skulle 
vägra sanktionera detta beslut, begärde den sitt avsked, innan föredragningen
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skett, för att icke behöva kon- 
trasignera det kungliga av- 
slagsbeslutet. Den norska par
lamentarismens dilemma var 
uppenbart; högerregeringarna 
störtades av stortinget, vän
sterregeringarna av monarken.
Stang påtog sig än en gång 
regeringsuppdraget under be
tonande av att landet icke 
kunde ställas utan regering, 
och satt kvar trots upprepade 
misstroendevota. Unionskon
flikten skärptes. Stortinget be
slutade i juni 1893 avskaffan
det av det gemensamma kon
sulatväsendet och då konung
en vägrade sanktion nedsattes 
anslagen till utrikesdeparte
mentet och till hovhållningen.
Efter 1894 års val begärde Stang sitt avsked, men konungen förmådde honom 
att tills vidare kvarstanna. Den svenska riksdagen ökade försvarskreditiven; 
i den svenska pressen hotades med väpnad aktion. Slutligen uppnåddes en pro
visorisk uppgörelse; det beslöts, att en unionskommitté med representanter för 
de båda länderna skulle få i uppdrag att utarbeta förslag till tvistefrågornas 
lösning, och i Norge bildades (14 okt. 1895) under högermannen Hagerups 
ledning en ministär, i vilken representanter för alla partier ingingo.

Unionskommitténs i januari 1898 avgivna betänkande visade, att de svenska 
och norska representanterna företrädde väsentligt skilda ståndpunkter i fråga 
om ulrikesförhållandenas ordnande. Något positivt resultat kunde därför icke 
utvinnas ur kommitténs arbete. Vid 1897 års val fick den rena vänstern en 
överväldigande majoritet (79 mandat mot 35) och i februari 1898 bildade 
Steen sin andra regering. Konsulatfrågan bordlädes tills vidare, men rege
ringens politik framstod som en förberedelse till unionens upplösning. 1895 
hade Norge måst ge vika; det beredde sig att nästa gång bjuda ett kraftigare 
motstånd. Försvarsväsendet ordnades och en rad fästningar anlades vid den 
svenska gränsen. 1897 upphörde mellanrikslagen att gälla, den ersattes i 
viss mån av årliga överenskommelser. 1898 borttogs genom ett för tredje 
gången fattat stortingsbeslut unionsmärket ur den norska flaggan. Samma 
år genomfördes utan strid beslut om allm än rösträtt; väljarkåren för
dubblades.

JOHAN SVERDRUP.
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År 1902 tog den svenska re
geringen initiativet till en ut
redning rörande möjligheten 
att skilja de båda ländernas 
konsulatväsen. En av två norr
män och två svenskar bestå
ende kommitté kom till enig
het rörande vissa huvudgrun
der för frågans lösning. Vid 
norska valen 1903 samlade sig 
högern och en del av vänstern 
till ett s. k. samlingsparti, som 
genom förhandlingar ville upp
nå en uppgörelse i konsulat
frågan; partiet uppnådde en 
knapp majoritet, 62 mandat 
mot den rena vänsterns 55. 
Samlingspartiets bildande och 

framgång syntes öka utsikterna till en avveckling av unionskrisen, men det 
måste beaktas, att många av partiets ledande män voro beredda att tillgripa 
extrema medel, om icke en uppgörelse kunde vinnas, samt att högern nu 
engagerade sig för vänsterns principiella ståndpunkt i konsulatfrågan; till 
partiets främsta agitatorer hörde Björnstjerne Björnson, som länge hört till 
unionens skarpaste kritiker. Efter valen bildades en koalitionsministär Hage- 
rup (okt. 1903). Förhandlingarna med den svenska regeringen visade oför
sonliga motsättningar. Inom den norska högern svalnade sympatierna för 
unionen. Hagerup förklarade, att av Boström framställda förslag behandlade 
Norge som ett lydrike. I februari 1905 avbrötos förhandlingarna. Hagerup 
avgick och regeringsuppdraget gick till Michelsen, som gjort sig känd som 
den avgående ministärens mest beslutsamma medlem. Ett förslag till särskild 
konsulatlagstiftning för Norge utarbetades omedelbart. Då konungen väg
rade sanktion, begärde regeringen avsked. Konungen lämnade icke sitt bifall 
härtill; han framhöll, att någon annan regering icke kunde bildas. Rege
ringen nedlade då enligt mellan de ledande politikerna träffad överens
kommelse sina ämbeten i stortingspresidentens hand, och denne förklarade 
under enhällig anslutning från stortingets sida, att, då konungen icke kunnat 
skaffa landet en regering, han upphört att fungera såsom norsk konung, och 
att föreningen med Sverige därmed vore upplöst (7 juni 1905).

Genom överenskommelsen i Karlstad (sept. 1905) ordnades förhållandena 
mellan de båda länderna. Vid folkomröstning godkände de norska väljarna 
med 368,392 röster mot 184 7-junibeslutet. Med betydande m ajoritet beslöto

CHRISTIAN MICHELSEN.
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valmännen också, att den mo- 
narkiska statsformen skulle be
varas, och en dansk prins, som 
antog namnet Håkan VII, val
des till konung.

Efter unionsupplösningen 
har den parlamentariska regi
men varit helt rådande i Norge; 
konungen har i motsats till de 
danska och svenska monarker
na icke i något fall kommit i 
konflikt med regeringen.

Den enighet, som rått inom 
stortinget i unionsstridens sista 
fas, blev icke beståndande. En 
ny partigruppering, som direkt 
anknöt till ekonomiska och 
sociala frågor, förbereddes. Michelsens m inistär representerade högern och 
den moderata vänstern; den bevarade vid 1906 års val en svag majoritet. 
Vid dessa val tillämpades, enligt beslut av år 1905, direkt valsätt och en 
andra valomgång föranstaltades i de kretsar, där vid första omgången ingen 
kandidat uppnått absolut majoritet. Strider uppstodo dels rörande sociala 
försäkringsfrågor, dels angående lagstiftningen om koncessioner å vattenkraft 
och gruvor. I oktober 1907 trädde Michelsen tillbaka på grund av hälsoskäl, 
och den under Lövlands ledning rekonstruerade regeringen störtades i mars 
1908 av radikalerna, den ”konsoliderade vänstern”, med socialdemokraternas 
hjälp. En radikal ministär Knudsen genomdrev en ny, på milisprincipen 
byggd härordning, och en koncessionslag, som innefattade långtgående kon
troll över utnyttjandet av landets naturtillgångar. Vid 1909 års val vunno 
högern och de moderata (den s. k. frisinnade vänstern) 63 mandat mot de 
radikalas (vänsterns) 47 och socialdemokraternas 11, och i februari 1910 
trädde en konservativ koalitionsministär under Konow till makten. Slitningar 
i språkfrågan — frågan om riksmålets och landsmålets ställning i under
visningen —  orsakade 1912 regeringens sprängning, och den frisinnade 
Konow efterträddes av högermannen Bratlie.

1912 års val medförde en avgörande vänsterseger; de radikala fingo 76 
platser, högern och de frisinnade 24, socialdemokraterna 23. Den andra 
ministären Knudsen, bildad i januari 1913, behöll sin maktställning även 
efter 1915 års val. Dess majoritet i stortinget motsvarades likväl icke av 
m ajoritet bland väljarna. Omvalsystemet gynnade i hög grad det radikala

GUNNAR KNUDSEN.
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mellanpartiet; sålunda fick 
detta vid 1918 års val 80, so
cialdemokraterna 19 mandat, 
trots att det förra partiets
röstetal endast obetydligt över
steg det senares. Frågan om 
proportionalismens införande 
kom härigenom på dagord
ningen.

Regeringen Knudsen blev 
sittande till 1920, ehuru den 
efter 1918 års val saknade
majoritet i stortinget. En rad 
författningspolitiska och so
ciala reformer genomfördes.
Sålunda fastställdes genom en 
grundlagsändring, att m onar
ken icke ägde vetorätt i grund

lagsfrågor, och kvinnorna fingo 1913 rösträtt under samma villkor som män. 
Är 1920 infördes proportionellt valsystem. Ett under kriget provisoriskt 
beslutat rusdrycksförbud fick definitiv karaktär, sedan vid allmän folkom
röstning i oktober 1919 en stor majoritet av väljarna uttalat sig härför. Ätta-
timmars arbetsdag och andra av socialdemokraterna fordrade socialpolitiska
lagar beslutades. Efter ett nederlag av mera tillfällig natur trädde rege
ringen i juni 1920 tillbaka och en konservativ minoritetsregering bildades 
under Halvorsen; efter ett år fick denna vika för en ny radikal minoritets
regering under Blehr.

Under det senaste årtiondet har det norska partiväsendet undergått viktiga 
förändringar. Högerpartiet, med vilket den frisinnade vänstern alltid går 
samman, och det radikala partiet (vänstern) ha försvagats; det sistnämnda 
partiet, som 1912— 1918 hade absolut majoritet i stortinget, har vid 
de senaste valen besatt endast en femtedel av platserna. Ett bondeparti, 
som utgått ur det tidigare utanför partierna stående lantmannaförbundet, 
har blivit en betydande maktfaktor; det bar velat företräda böndernas spe
ciella intressen och ansett högerns politik alltför påverkad av industri- och 
stadssynpunkter. Det socialdemokratiska partiet splittrades 1921, då kom
munisterna segrade vid en partikongress; majoriteten (arbetarpartiet) in
trädde i den tredje internationalen, under det att minoriteten bildade det 
socialistiska arbetarpartiet. Inom den kommunistiska riktningen uppstod en 
schism år 1923; kongressen vägrade att lyda Moskvainternationalens order 
ocn de Moskvatrogna konstituerade då ett kommunistiskt parti. Slutligen

JOH. MOWINCKEL.
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sammanslogos år 1927 arbetarpartiet och det socialistiska arbetarpartiet. 
Även sedan arbetarpartiet utträtt ur tredje internationalen, har det fört en 
väsentligt radikalare politik än de svenska och danska socialdemokraterna; 
det har icke accepterat den revisionistiska taktiken. Sedan 1927 års val är 
partiet stortingets starkaste. Vid 1930 års val led partiet ett svårt nederlag, 
beroende dels på minskad röstsiffra, dels på att de borgerliga i stor ut
sträckning samverkade. Det rent kommunistiska partiet har vunnit blott ett 
fåtal platser.

Nedanstående tabell visar partiernas styrkeförhållanden i stortinget 1921 
— 1930.

1921. 1924. 1927. 1930.
Högern och frisinnade vänstern . . . . 5 7  54 31 44
Bondepartiet ......................................... . . . 1 7  22 26 25
Vänstern .................................................. . . .  37 34 30 33
Socialistiska arbetarpartiet ......... . . . 8 8 — —
Arbetarpartiet ....................................... . . . 2 9  24 59 47
Kommunistpartiet ................................ . . . — 6 3 —
Övriga ...................................................... . . . 2  2 1 1

Ställningen i stortinget har, såsom synes, varit ytterst labil. Högern och 
bondepartiet ha i många frågor stått på samma linje, men något organiserat 
samarbete har icke kommit till stånd, trots upprepade inviter från höger
håll. Ej heller har en koalition av alla borgerliga partier kunnat bildas; 
ett förslag härom på våren 1928 avvisades av de radikala. Arbetarpartiet 
och de radikala ha vid flera tillfällen voterat ned konservativa regeringar, 
men arbetarpartiets extremism har ansetts omöjliggöra positivt samgående. 
M inoritetsregeringar ha därför blivit regel; ministärerna ha avgått endast 
efter misstroendevota eller svårare nederlag.

Förbudsfrågan var under flera år en bestämmande faktor i parlaments- 
politiken; i det hela voro radikaler och socialdemokrater för förbudet, under 
det att högern och en del av bondepartiet önskade dess upphävande. Menings
skiljaktigheter i denna eller närliggande frågor lågo bakom ministerkriserna 
i juni 1921, då Halvorsen efterträddes av vänstermannen Blehr, i mars 1923, 
dä Halvorsen åter blev regeringschef, och i ju li 1924, då vänsterministären 
Mowinckel bildades. Då såväl högern som bondepartiet opponerade mot 
regeringen, ehuru de icke kunde enas om ett misstroendevotum, avgick 
Mowinckel i februari 1926 och högermannen Lykke blev statsminister. Vid 
en konsultativ folkomröstning uppnåddes en klar majoritet mot förbudet, och 
detta avskaffades på våren 1927. Efter det stora konservativa nederlaget vid 
1927 års val avgick Lykke (jan. 1928) och föreslog en borgerlig koalitions
regering, men de radikala vägrade. Regeringsuppdraget gick då till det vid 
valen segrande arbetarpartiet; Hornsrud blev statsminister och professor 
Edvard Bull utrikesminister. Den nya regeringen framlade, under betonande
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av sitt fasthållande vid de socialistiska principerna, ett arbetsprogram av 
radikal karaktär: värnpliktsövningarna under året skulle inställas och frågan 
om avrustning upptagas, genom skärpt beskattning skulle ökade utgifter för 
sociala ändamål möjliggöras. Det var från början klart att stortinget skulle 
avvisa detta program, och regeringen ville sannolikt genom dess framläg
gande markera sitt motsatsförhållande till de borgerliga. Misstroendevotum 
beslöts med 86 röster mot 63, och regeringen avgick efter att ha suttit i två 
veckor (10 febr. 1928). Mowinkel bildade en ren vänsterregering, som, då 
arbetarpartiet föreslog misstroendevotum, vann understöd av alla borgerliga 
partier. Under den följande tiden genomdrev regeringen flera förslag under 
samverkan med arbetarpartiet; så infördes statligt monopol å import och 
export av spannmål —  ett under kriget infört monopol hade upphävts 1926 
— och rätten till expropriation av jord för inrättande av småbruk utsträck
tes; i regel var det likväl på de borgerliga partierna, som regeringen stödde 
sig. Trots många nederlag i mindre viktiga frågor satt Mowinkel kvar till 
i maj 1931, då regeringen i en votering besegrades genom samverkan av 
arbetarpartiet och bondepartiet; under Kolstads ledning iklädde sig bonde
partiet för första gången regeringsansvaret.

D A N M A R K .

Det kungliga enväldet, som redan 1834 modifierats genom införandet av 
en rådgivande ståndsförsamling, ersattes år 1848 med ett konstitutionellt 
system. Efter det dansk-tyska kriget genomfördes år 1866 en vittgående 
grundlagsrevision; i den form, författningen då erhöll, blev den gällande 
till år 1915. Monarken var herre över förvaltning och utrikespolitik samt 
ägde delaktighet i lagstiftnings- och finansmakt och rätt att upplösa repre
sentationen; då denna icke var samlad kunde han utfärda provisoriska lagar, 
en befogenhet, som fick den största betydelse i landets författningspolitiska 
historia. Representationen var delad på två kamrar, i allt väsentligt utrustade 
med samma kompetens. Av landstingets 66 ledamöter utnämndes 12 av 
monarken, de övriga utsågos genom i huvudsak indirekta val, varvid de 
högre beskattade ägde bestämmande inflytande. Folketingets något mer än 
hundra medlemmar valdes genom direkta majoritetsval för fyra år; röst
berättigade voro i princip män över trettio år, men genom vissa undantag, 
som huvudsakligen drabbade de fattigare klasserna, utestängdes över en 
femtedel av de trettioåriga männen från valrätten. För grundlagsändringar 
krävdes upprepade, av nyval åtskilda beslut av båda kamrarna, samt, liksom 
i lagfrågor överhuvud, monarkens bifall.
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Redan kort efter 1866 års författningsreform sammanfördes olika politiska 
riktningar i två stora partier, högern och vänstern. Högern stödde sig på 
byråkratien, bourgeoisien, de talrika och inflytelserika godsägarna och för
mögnare jordbrukare överhuvud, vänstern representerade i första rummet 
småbrukarna och de ännu fåtaliga industriarbetarna, vartill kommo många 
medlemmar av fria yrken i storstäderna, särskilt en krets radikala intellek
tuella av Georg Brandes’ generation. Motsättningen mellan de båda partierna 
framträdde i skilda frågor, under den första tiden framför allt i jordbruks- 
och försvarsfrågorna, men den fick en naturlig koncentrationspunkt i en 
konstitutionell konflikt. Författningen stadgade intet om parlamentarisk an
svarighet för ministrarna, och monarken ansåg sig äga rätt att självständigt 
utse sina rådgivare. Högern, som ägde fast m ajoritet i landstinget, önskade 
ingen parlamentarisering, helt naturligt, då monarkens självständiga utnäm- 
ningsrätt medförde, att endast högerpolitiker eller utanför parlamentet stå
ende högermän inkallades i regeringen. Vänstergrupperna, som 1869 eröv
rade majoriteten i folketinget och följande år sammanslöto sig till ”den 
förenade vänstern” , fordrade, att regeringen skulle göras beroende av den 
i folketinget härskande meningen; ”statsrättsligt måste man” , uttalas i en 
folketingsresolution av 1873, ställa den fordran på den konstitutionella 
monarkien, att ministären skall stå i överensstämmelse med majoriteten i det 
ting, som utgår ur den allmänna rösträtten” . Striden om parlamentarismen 
fick sålunda samma karaktär som -—- trettio år senare —  i Sverige; å ena 
sidan stod monarken och landstinget, stödda framför allt av de förmögnare 
klasserna, å den andra folketinget, som företrädde majoriteten inom väljar
kåren. Skenbart utkämpades striden mellan klasserna med de vapen, som 
smitts av tysk konstitutionalistisk och engelsk parlamentarisk doktrin.

Den danska författningskonflikten blev inom kort ytterst tillspetsad. Den 
11 juni 1875 bildade den konservative godsägaren Estrup en regering, som 
tog avstånd från parlamentariseringstanken och på sitt program upptog 
förslag, bland annat om befästande av Köpenhamn, till vilka vänstern ställde 
sig avvisande; denna kampregering förblev vid makten i nitton år. Då folke
tinget 1877 efter upplösning avslog regeringens budgetförslag, användes den 
provisoriska lagstiftningsrätt, som enligt författningens § 25 tillkom monar
ken, såsom rättsgrund för finanslagsbeslut. Sedermera sattes detta tillväga
gångssätt i system; under tiden 1885— 1893 utfärdades alla finanslagar i 
denna ordning. De provisoriska lagarna skulle enligt författningen i efter
hand föreläggas representationen; regeringen överlämnade dem till lands
tinget, och detta underlät att skicka dem vidare till folketinget, som sålunda 
fråntogs sin kontrollrätt. Folketingets protester och ständiga krav på rege
ringens avgång förblevo verkningslösa. Genom provisoriska lagar begrän
sades yttrande- och tryckfriheten och polisorganisationen utvidgades (1885).
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Estrupiatet, som ofta jämfördes med den Bismarckska regimen i Preussen 
1863— 1866, fick sålunda karaktären av en konservativ diktatur. Fyra gånger 
under perioden upplöstes folketinget, men vänstern bevarade sin majoritet, 
som under vissa tider uppgick till tre fjärdedelar av tingets medlemmar. 
Systematisk obstruktion användes av vänstern som politiskt stridsmedel, men 
de stundom framskymtande revolutionära tendenserna funno intet stöd hos 
de ansvariga politikerna. Ordningen upprätthölls, och affärslivet blomstrade

oberoende av den abnorma politiska 
situationen.

Efter hand framträdde inom de stri
dande partierna grupper, som genom 
ömsesidiga eftergifter ville avveckla kri
sen och möjliggöra en återgång till nor
mala förhållanden; med särskild energi 
verkade en växande moderat fraktion 
inom vänstern för detta syfte. Efter 
några års avspänning kom i mars 1894 
en kompromiss, ett slags konstitutionellt 
fredsslut, till stånd under medverkan av 
högern och den moderata vänstern: en 
ordinarie finanslag antogs, försvarsfrå
gan ordnades under hänsynstagande till 
vänsterns uppfattning, speciallagar om 
polisväsendet samt yttrande- och tryck- 

JACOB ES1RUP. friheten upphävdes. Några månader se
nare avgick Estrup. Under de följande åren fungerade högerregeringar av- 
mindre utpräglad typ (Reedtz-Thott 1894— 1897, Hörring 1897—-1900, 
Sehested 1900— 1901); provisoriepoliliken avskrevs. Den moderata vänster
grupp, som deltagit i uppgörelsen 1894, närmade sig högern; oppositionen 
kom att bestå av det 1895 bildade vänsterreformpartiet och det sedan 
mitten av 1880-talet snabbt växande socialdemokratiska partiet. Dessa par
tier hade sedan 1895 majoritet i folketinget; 1898 fick vänsterreformpartiet 
63, socialdemokraterna 12 mandat av 111; i landstinget hade högern (ex
klusive den moderata vänstern) två tredjedelar av platserna. I vissa frågor 
kommo kompromisser till stånd, i andra —  såsom förslaget om skattereform 
år 1900 — stannade de båda tingen i olika beslut och intet resultat upp
nåddes. Oppositionen såg fortfarande i folketingsparlamentarismens införande 
sin förnämsta programpunkt.

År 1901 inträffade det ”parlamentariska genombrottet". Flera omständig
heter samverkade härtill. Är 1900 hade det konservativa partiet i landstinget 
splittrats, i det att åtta medlemmar, som sympatiserade med vänsterns linje
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i den aktuella frågan om en skattereform och arbetade för en avspänning i 
förhållandet mellan tingen, bildat en separat fraktion; ur denna uppstod 1902 
det frikonservativa partiet, som i vissa fall samverkade med vänstern. Vid 
1901 års folketingsval gingo oppositionsgrupperna starkt fram åt; vänster- 
reformpartiet besatte 76, socialdemokraterna 14 mandat, under det den 
moderata vänstern fick 16 och högern endast 8 platser. Dessa förhållanden, 
jämte personliga inflytelser, föranledde monarken att, då ministären Sehe- 
sted trädde tillbaka, överlämna regeringsuppdraget till en vänsterman utanför 
parlamentet, professor Deuntzer. Denne bil
dade en regering av utpräglad vänsterkarak
tär under medverkan av vänsterreformpartiets 
ledande parlamentariker, såsom J. C. Chris
tensen och Hörup. Regeringens tillkomst fi
rades på vänsterhåll som en definitiv seger 
för folketingsparlamentarismen; i själva ver
ket har också den parlamentariska praxis, 
som nu inleddes, förblivit beståndande.

Regeringen Deuntzer genomförde åtskilliga 
reformer av betydelse, särskilt en skattelag
stiftning, enligt vilken de för jordägarna 
betungande tiondena (ett slags grundskat
ter) avlöstes samt förmögenhetsskatt och
progressiv inkomstsskatt infördes; härigenom
, , i • .. JENS CH. CHRISTENSEN,hade ett par viktiga punkter i vansterpro-
grammet realiserats. I det hela var regeringens politik moderat; frågan om 
en utsträckning av rösträtten upptogs icke, och försvarsfrågan, i vilken par
tiernas meningar skarpt bröto sig, hänsköts år 1902 till en kommitté, som 
först sex år senare blev färdig med sitt arbete. Regeringen framlade knappast 
några viktigare förslag, som icke hade utsikt att gå igenom i landstinget, där 
de frikonservativa efter 1902 års val voro tungan på vågen. Då år 1905 
Deuntzer på grund av slitningar inom kabinettet avgick och efterträddes av 
J. C. Christensen, som representerade den moderata riktningen inom vänster- 
reformpartiet och i regeringen blott upptog representanter för denna riktning, 
inträdde en ny schism inom vänstern; en av advokaten Zahle ledd fraktion, 
som stödde sig på stadsradikalerna och de fattigare jordbrukarna (torparna), 
bildade det s. k. radikala vänsterpartiet, i vars program krävdes landstingets 
demokratisering, allmän rösträtt för män och kvinnor samt försvarsorgani
sationens nedskärande till det för neutralitetsskyddet nödvändiga. Vänster- 
reformpartiet, ofta kallat bondevänstern, närmade sig nu den 1894 utbrutna 
moderata vänstergruppen. Sålunda förbereddes den partigruppering, som 
under tiden efter världskriget varit den dominerande: å ena sidan högern
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och de vänstergrupper, vilka efter att ha effektuerat huvudpunkterna i sitt 
program  glidit över åt höger, å den andra radikala och socialdemokrater. 
Redan vid 1906 års val (1903 hade av tekniska skäl ett upplösningsval ägt 
rum ) lierade sig i många valkretsar vänsterreformpartiet med de moderata 
och högern, under det att radikala och socialister samverkade. Vänsterns 
m ellanställning ledde på grund av majoritetsvalsystemet till stark överrepre
sentation; med 94,000 röster fick partiet 56 mandat, under det att på 24 
socialdemokratiska mandat kommo 76,000 och på 12 högermandat 64,000 
valmän.

Under Christensens konseljpresidentur beslutades en utvidgning av den 
kommunala rösträtten och en del moderata sociala reformer. Ett förslag om 
ändring av valkretsindelningen — gällande bestämmelser ledde till över
representation av landsbygden — föll på högerns motstånd; högern fordrade 
proportionella val, men utan framgång, ty vänsterns maktställning grundade 
sig på det rådande valsystemet. I oktober 1908 måste ministären avgå, på 
grund av att en av dess medlemmar, justitieministern Alberti, gjort sig 
skyldig till stora försnillningar; Neergaard, som tillhörde den moderata 
vänstern, trädde i spetsen för en regering, som inneslöt företrädare även för 
vänsterreformpartiet.

I juli 1908 framlade 1902 års försvarskommitté sitt betänkande. Kring 
detta grupperade sig parlamentarikerna under det följande året; i första 
rummet blev frågan om bibehållandet av Köpenhamns landbefästningar av
görande. Vänsterreformpartiet splittrades och nya parlamentariska kombina
tioner av tillfällig natur uppstodo. Neergaard, vars högerbetonade försvars- 
proposition avslogs av folketinget, trädde tillbaka i ju li 1909; en vänster
man, Holstein, som sedan 1890 stått utanför parlamentet, lyckades under 
samverkan med såväl Christensen som Neergaard få till stånd en uppgörelse, 
mot vilken endast radikaler och socialdemokrater bestämt opponerade (sept. 
1909). Holstein hade emellertid ådragit sig såväl högerns som den yttersta 
vänsterns ovilja och föll redan i oktober på ett misstroendevotum i folke
tinget. Zahle bildade då en ministär, som i första hand stödde sig på folke- 
tingets 20 radikaler, men även kunde påräkna bistånd av den av 24 med
lemmar bestående socialdemokratiska gruppen; Danmark fick härmed sin 
första parlamentariska minoritetsministär.

Med regeringen Zahle fram träda radikalerna, liksom åtta år tidigare 
vänsterreformpartiet, såsom den ledande riktningen inom det danska parla
mentets reformvänliga flygel. Radikalismens första regeringsperiod blev kort. 
Zahle, som i sitt arbetsprogram upptog författningsreform och nedskärning 
av försvaret, upplöste folketinget, och nya val höllos i maj 1910. Vid dessa 
samarbetade vänsterreformpartiet, den moderata vänstern och vissa andra 
grupper, som efter valen sammanslöto sig till ett nytt vänsterparti (i det
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följ ande kallat bondevänstern).
Detta parti fick, ehuru det fö
reträdde mindre än en tredje
del av väljarkåren, 57 platser 
(jäm nt hälften) i folketinget; 
högern fick 13, socialdemokra
terna 24 och radikalerna 17.
Zahle avgick, och Berntsen, 
som hört till den moderata 
vänstern, blev konseljpresident.

Författningsfrågan hade ge
nom radikalernas och socialde
mokraternas agitation trätt helt 
i förgrunden. Ministären Bernt
sen sökte till en början vinna 
högerns medverkan till en ut
vidgning av rösträtten till fol
ketinget men framförde seder
mera ett mera omfattande för
slag, enligt vilket även lands
tinget skulle demokratiseras; med två rösters m ajoritet förkastades detta av 
landstinget i april 1913. Vid de kort därefter hållna nyvalen till folketinget 
vunno, gynnade av majoritetssystemet, socialdemokrater och radikaler, med 
respektive 31 och 32 mandat, m ajoritet i folketinget; inom väljarkåren voro 
högern och bondevänstern tillsammans i majoritet. I Zahles andra regering 
inträdde de ledande radikalerna, såsom Rode, Edvard Brandes och Munch; 
socialdemokraterna ställde sig utanför.

Efter långa förhandlingar, och sedan högerns motstånd brutits genom efter 
upplösning företagna nyval till landstinget, genomfördes en grundlagsrevision, 
som innebar en fullständig demokratisering av statsskicket; de konstitutio
nella bestämmelserna sammanfördes i en ny författning av den 5 juni 1915. 
Av landstingets medlemmar väljas flertalet (f. n. 57) genom indirekta och 
proportionella val, vid vilka män och kvinnor över 35 år äga rösträtt; 
nitton medlemmar utses av landstinget självt. Landstinget kan upplösas 
endast om folketinget två gånger —  andra gången efter ordinarie nyval — 
antagit ett lagförslag och detta förkastats av landstinget. Vid valen till folke
tinget är, med oväsentliga undantag, varje person, som fyllt 25 år, röst
berättigad. Enligt 1915 års vallag utsågos flertalet representanter i tinget 
genom m ajoritetsval; sedan 1920 utses 118 representanter i olika valkretsar 
enligt ett proportionellt system, varjämte 31 tilläggsmandat fördelas på de i 
valkretsarna uppträdande partierna för att dessa skola bliva representerade

39. — Vår egen tids historia. I.

KARL T. ZAHLE.
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i tinget i förhållande till sina 
totala röstetal; valperioden är 
fyra år. Högern krävde under 
grundlagsdiskussionen införan
de av referendum såsom en 
konservativ garanti; denna ön
skan tillmötesgicks såtillvida, 
som enligt författningen grund- 
lagsändringsbeslut obligato
riskt skola underställas folk
omröstning, varvid för positivt 
resultat fordras, att minst 45 
procent av alla röstberättigade 
röstat för det förelagda beslu
tet — en bestämmelse, som gör 
den danska författningew i hög 
grad svår att ändra.

Författningsreformens ge
nomförande, och de svårighe
ter, som världskriget medförde, 

ledde till en tillfällig avspänning i partistriderna; år 1916 inträdde represen
tanter för alla de stora partierna, från vänstern Christensen, från högern Rott- 
böll och från socialdemokraterna Stauning, såsom ”kontrollm inistrar” i rege
ringen. Efter en konsultativ folkomröstning såldes 1917 de västindiska öarna 
till Förenta staterna, en åtgärd, som väckte starkt missnöje inom högern. Före 
1918 års val begärde Rottböll och Christensen avsked, under det att Stauning 
kvarstod; vid valen behöllo radikaler och socialdemokrater en svag majoritet.

Är 1920 utbröt en konstitutionell konflikt, som till en början syntes skola 
leda till en allvarlig kris. Meningsskiljaktigheter mellan monarken, Kristian 
X, och regeringen torde ha förelegat i vissa med Sönderjyllands återförvär
vande sammanhängande frågor, och konungen, som ansåg det sannolikt, att 
folkstämningen efter 1918 års val förändrats till regeringspartiernas nack
del, fordrade upplösning av folketinget. Då Zahle icke ville anordna nyval, 
förrän en reform av valsättet kommit till stånd, avskedades regeringen och 
en konservativ ämbetsman utanför parlamentet, Liebe, utnämndes till kon
seljpresident (29 m ars). Radikaler och socialister anklagade monarken för 
grundlagsbrott, socialisterna underströko sin principiella republikanism, 
generalstrejk förbereddes. Då ersattes Liebe med en annan ämbetsman, 
Friis, vars namn mötte mindre opposition (5 ap ril), och omedelbara nyval 
till folketinget utlystes. Det visade sig, att konungen rätt bedömt situationen; 
de borgar- och bondegrupper, som tidigare stött radikalerna, gingo nu i

NILS NEERGAARD.
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stor utsträckning över till bon
devänstern, och denna erhöll i 
förening med högern fast ma
joritet i tinget. Neergaard blev 
konseljpresident i en ministär, 
som icke inneslöt representan
ter för högern men kunde 
räkna på dennas bistånd (maj 
1920). På grund av den suc
cessiva inkorporeringen av de 
sönderjydska områdena höllos 
under året ytterligare två val 
till folketinget. Efter det sista 
av dessa val ägde högern 30. 
bondevänstern 52, radikalerna 
18 och socialdemokraterna 48 
mandat i folketinget; i lands
tinget ha de båda konservati
vare partierna ständigt beva
rat majoriteten.

Efter denna tid har det danska partisystemet icke undergått väsentliga 
ändringar. Två koalitioner ha i huvudsak stått mot varandra; inom den ena 
har bondevänstern, inom den andra socialdemokratien varit ledande. Bety
dande motsättningar ha förelegat i vissa frågor, men de ha icke kunnat 
bortskymma det drag av lugn och stabilitet, som utmärkt det politiska livet. 
Bondevänstern har bevarat en odoktrinär progressism; socialdemokraterna 
kräva visserligen en djupgående omgestaltning av samhället, men de ha 
helt accepterat den revisionistiska taktiken och i regeringsställning fört en 
moderat politik, som inriktat sig på omedelbart lösande av praktiska upp
gifter. En fusion av vänster och radikaler i ett borgerligt centerparti har 
ofta varit på tal, men synes för närvarande knappast vara en aktuell m öjlig
het. Båda partierna äro —  i motsats till högern —  anhängare av frihandel: 
bondevänstern företräder i sociala frågor en mera gammalliberal uppfatt
ning än de socialreformatoriska radikalerna. Vid sidan av de fyra stora 
partierna ha uppträtt ett s. k. rättsparti, som urgerar indragning av jo rd
räntan och andra på en egendomlig naturrättslig åskådning grundade krav, 
men partiet har nått endast 2 å 3 platser i folketinget. Kommunisterna ha icke 
vunnit representation i riksdagen. För regeringsbildningen har partiställ
ningen i folketinget varit avgörande.

Ministären Neergaards verksamhet gällde till stor del avveckling av den 
under kriget tillkomna speciallagstiftningen samt åtgärder till avhjälpande

THORVALD STAUNING.
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av arbetslösheten och förbättring av det finansiella och penningpolitiska 
läget; i dessa hänseenden, liksom i fråga om en del socialpolitiska reformer, 
samarbetade ofta regering och opposition. En nedskärning av försvarsutgif- 
terna, som dock ej tillfredsställde radikala och socialdemokrater, kom till 
stånd år 1922. Vid nyvalen i april 1924 fingo radikaler och socialdemo
krater en rösts majoritet i folketinget, och Stauning trädde i spetsen för en 
(med undantag för den opolitiske utrikesministern Moltke) homogent social
demokratisk regering. Denna framlade förslag till avrustning; endast en 
neutralitetsvakt skulle bibehållas. Förslaget, som av de radikala i folke
tinget underkastades åtskilliga ändringar, slutbehandlades ej under regerings
perioden och förkastades sedermera av landstinget. Ett förslag om extra
ordinär skatt å förmögenheter på över 50,000 kronor mötte motstånd även 
hos de radikala, varför Stauning upplöste folketinget (dec. 1926). Bonde
vänster och höger fingo 3 å 4 rösters majoritet och Madsen-Mygdal bildade 
en homogen ”venstre” -regering. Ämbetsmännens löner minskades och an
slagen till sociala ändamål beskuros; frihandelspolitiken upprätthölls trots 
högerns och vissa socialdemokraters protektionistiska krav. Ett förslag till 
försvarsreform vann varken högerns eller vänsteroppositionens stöd, och dä 
regeringen besegrades i en votering, utlystes redan i april 1929 nyval till 
folketinget.

Dessa val gåvo knappast ett klarare utslag än de båda närmast föregående: 
socialdemokraterna besatte 61, radikalerna 16, bondevänstern 44 och högern 
24 mandat, vartill kommo 3 representanter för rättspartiet och 1 för det 
schleswigska partiet. Stauning övertog för andra gången regeringsmakten; 
nu inträdde även de radikala ledarna, såsom Zahle och Munch, i kabinettet. 
De samverkande partierna enade sig om ett radikalt nedrustningsförslag, 
kring vilket under den följande tiden en hetsig diskussion uppstod; regeringen 
föreslog också lagar om kontroll över trustväsendet och om utsträckning av 
rätten att expropriera jord för bildande av små jordbruk.

I S L A N D .

Sedan 1918 är Island endast genom personalunion förenat med Dan
mark. Enligt 1920 års författning väljes representationen, alltinget, till 
större delen (trettio ledamöter) för fyra år av män och kvinnor över 25 års 
ålder; sex medlemmar utses för åtta år vid ett för hela landet gemensamt 
val av de väljare, som uppnått 35 års ålder. Den av tre ministrar bestående 
regeringen utnämnes av konungen; den utses i praxis enligt parlamentariska 
grunder.
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F I N L A N D .

Efter Finlands erövring hade den ryske tsaren — Finlands storfurste -— 
inför ständerna (lantdagen) i Borgå i mars 1809 lovat att respektera rikets 
grundlagar, d. v. s. i första rummet 1772 års regeringsform och 1789 års 
förenings- och säkerhetsakt. Under det följande halvseklet sammankallades 
likväl icke lantdagen och grundlagarna blevo i realiteten icke tillämpade. 
Finland styrdes under tsaren av en generalguvernör, vid vars sida stod en 
senat, fördelad på två avdelningar, av vilken den ena tjänstgjorde som 
högsta domstol, den andra som ett slags regeringskonselj. Den kejserliga 
regeringen respekterade likväl i huvudsak gällande lagar, till medlemmar 
av senaten utsågos endast infödda finländare, och dessa utövade ett betydande 
inflytande.

Den liberalism, som utmärkte Alexander II :s första regeringsår, kom 
även till uttryck i förhållandet till Finland. År 1863 inkallades lantdagen 
och några år senare bestämdes, att den skulle sammanträda åtminstone vart 
femte år. Gränserna mellan regeringens och lantdagens befogenheter voro 
visserligen oklara, men svårare kompetenstvister inträdde icke. De politiska 
striderna gällde till stor del språkfrågan och därmed sammanhängande spörs
mål. En bestämd motsättning framträdde mellan ett finskt nationellt parti, 
fennomanerna, och ett svenskt parti, som till en början kallade sig liberalt; 
svenskarna, som endast utgjorde något mer än en tiondel av befolkningen, 
dominerade av ålder inom de socialt härskande klasserna, och hade i lant
dagen m ajoritet inom adel- och borgarstånden, under det att präste- och bonde
stånden företrädde fennomanerna. Inom de i lantdagen icke representerade 
samhällsgrupperna framfördes krav på en demokratisering av representa
tionen. 1878 infördes allmän värnplikt; den finska armén skulle användas 
till Finlands försvar.

Mot slutet av 1800-talet inträdde en förändring i tsarens förhållande till 
det finska storfurstendömet. Åtgärder för begränsning av Finlands autonomi 
beslutades eller förbereddes; på nationalistiskt ryskt håll fordrade man, att 
Finland skulle likställas med Ryssland och gemensam lagstiftning meddelas 
för de båda länderna. 1898 utnämndes Bobrikov till generalguvernör, och 
en systematisk förryskningspolitik inleddes; Plehve blev 1899 ministerstats
sekreterare, d. v. s. föredragande inför tsaren av finska ärenden. I februari 
sistnämnda år utfärdades ett kejserligt manifest, enligt vilket alla lagar, som 
berörde det ryska kejsardömets intressen, skulle beslutas av ryska stats
organ; från den finska lantdagen skulle endast utlåtande inhämtas. I själva 
verket innebar manifestet, att de ryska statsmakterna fritt skulle kunna be
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stämma gränserna för Finlands självstyrelse och att alltså denna i grunden 
bleve avskaffad. Bland finländarna framträdde i detta läge två riktningar: 
gammalfennomanerna voro benägna att falla undan, under det att ungfin
narna och svenskarna, de ”konstitutionella” , yrkade på att alla legala m öj
ligheter till motstånd skulle utnyttjas; även det år 1899 bildade socialdemo
kratiska partiet, som icke var representerat i lantdagen, ställde sig på den 
konstitutionella linjen. Den nyss sammankallade lantdagen sände en depu
tation till tsaren för att klaga, men denna blev icke mottagen; samma öde 
drabbade en deputation, som skulle överlämna en av 500,000 medborgare 
undertecknad petition. Den internationella opinionens protester förblevo 
likaledes verkningslösa. Sedan lantdagen, som avvisat en rad kejserliga p ro 
positioner, åtskilts, genomfördes en rad långtgående lagstiftningsåtgärder i 
förordningsväg. En värnpliktslag bestämde, att finländarna skulle fullgöra 
värnplikt i samma ordning som ryssarna och i vissa fall inom ryska tru p p 
förband, en mängd oppositionella tidningar indrogos och ryska språket blev 
det officiella inom de högre ämbetsverken. Den av finländare bestående 
senaten lydde kejsarens order; de medlemmar, som icke ville böja sig, togo 
avsked och ersattes av andra. Inom ämbetsmannakåren och folket restes 
emellertid ett energiskt passivt motstånd; många ämbetsmän vägrade att 
tilläm pa de nya lagarna, och flertalet värnpliktiga underläto att inställa 
sig. Revolutionära föreningar förde trots polisväldet en effektiv hemlig p ro 
paganda. Förryskningspolitiken nådde sin kulmen, då Bobrikov i april 1903 
av kejsaren utrustades med så gott som diktatoriska fullmakter. Ett stort 
antal ledande oppositionsmän, såsom Mechelin och Castrén, landsförvisades.

Under senare delen av år 1904 inträdde en avspänning. Den 16 ju li detta 
år blev Bobrikov skjuten av en ung ämbetsman, Schauman; några veckor 
senare mördades Plehve, som även såsom rysk inrikesminister haft stort 
inflytande på kejsarens finska politik. Viktigare var, att det rysk-japanska 
kriget och oron inom Ryssland gjorde tsaren och byråkratien benägna till 
eftergifter. Den nye generalguvernören, furst Obolenski, sammankallade lant
dagen till i december 1904. Sedan lantdagen sammanträtt och i en petition 
anhållit om upphävande av de olagliga förordningarna, beslöt kejsaren, att 
tillämpningen av den nya värnpliktslagen tills vidare skulle inställas; 
yttrandefriheten ökades och de landsförvisade fingo återvända. Februari
manifestet återkallades dock icke, och i april 1905 upplöstes lantdagen. Vid 
denna tid hade jämte förhållandet till Ryssland frågan om en representa
tionsreform kommit i förgrunden av den politiska diskussionen. Arbetarna, 
vilka saknade allt inflytande på representationens sammansättning, organi
serade massdemonstrationer för den allmänna rösträttens införande och 
vunno ett visst stöd även inom det borgerliga lägret, ehuru den svenska 
överklassen, representerad av adel- och borgarstånden, ställde sig avvisande.
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1905 års händelser i Ryssland 
återverkade direkt på situationen i 
Finland. I slutet av oktober 1905 
proklamerades i Finland en strejk 
av samma art som den ungefär 
samtidiga ryska; även polisen väg
rade att tjänstgöra. De aktiva grup
perna inom nationen fullföljde 
emellertid olika syften; under det 
att de borgerliga klasserna i första 
rummet inriktade sina strävanden 
på återställandet av den finska 
självstyrelsen genom lantdagen, d. 
v. s. genom överklassen, krävde 
arbetarna därjämte demokratisering 
av det finska statsskicket och trädde 
i förbindelse med de socialdemo
kratiska partier, som inom Ryss
land fullföljde motsvarande syften.
Det omedelbara resultatet blev tsar
maktens kapitulation. Den 4 november 1905 undertecknade tsaren ett av 
den finländska oppositionen utformat manifest; februarimanifestet suspen
derades, generalguvernörens diktatoriska fullmakter upphävdes, yttrande-, 
församlings- och föreningsfrihet utlovades, lantdagen sammankallades till 
urtima möte, och senaten ålades att utarbeta en valreform med tillämpning 
av den allmänna och lika rösträttens grundsatser. En ny regering, i vilken 
representanter för de konstitutionella partierna och en socialdemokrat in- 
gingo, bildades under Mechelins ledning (1 dec. 1905).

Lantdagen, som sammanträdde i december 1905 under jämförelsevis lugna 
förhållanden, hade i första rummet att utarbeta en representationsreform. 
Olika omständigheter, såsom viljan att främ ja nationens enhet och fruktan 
för arbetarmassornas hot, bidrogo till ett beslut, varigenom Finland fick 
världens mest demokratiska representation. Denna skulle bestå av en enda 
kammare, vald för tre år enligt proportionellt system med rösträtt för alla 
män och kvinnor över 24 års ålder. Kejsaren stadfäste den nya lantdags- 
ordningen; däremot sanktionerades icke av lantdagen framförda lagförslag 
om tryck- och föreningsfrihet. I mars 1907 valdes den nya lantdagen; antalet 
valberättigade hade ökats från 125,000 till 1,125,000. Av 200 mandat fingo 
socialdemokraterna icke mindre än 80. De stöddes icke blott av industri
arbetarbefolkningen utan även av stora delar av jordbrukarklassen; i det
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socialdemokratiska programmet krävdes långtgående åtgärder till torparnas 
och lantarbetarnas förm ån; av Finlands befolkning hade vid denna tid 75 
procent jordbruket till huvudnäring, men på 110,000 jordägare kommo
170.000 arrendatorer och 206,000 lantarbetare. Gammalfennomanerna, som 
företrädde undfallenhetspolitiken, fingo 59 platser, ungfinnarna 26, det 
svenska folkpartiet, som kämpade för den svenska minoritetens språkliga 
och kulturella intressen, 24, och agrarpartiet, som förfäktade de fattiga jo rd 
brukarnas intressen men tog avstånd från socialismen, 9 platser.

I den nya lantdagen framträdde starkt motsättningen mellan borgerliga 
och socialister; då trycket utifrån lättats, blev klasskampen aktuell. Den 
borgerliga majoriteten avslog ett stort antal socialdemokratiska reform för
slag. Vid lantdagens andra sammanträde på våren 1908 uppnådde social
demokraterna, då gammalfennomanerna underläto att rösta, m ajoritet för 
ett förslag om misstroendevotum mot ministären Mechelin; något senare 
ersattes denna av en borgerlig koalitionsregering.

Vid denna tid hade reaktionen segrat i Ryssland, och en ny period av 
undertryckningspolitik gentemot Finland inleddes. Endast om huvudpunk
terna i denna kan här erinras. I juni 1908 bestämdes, att finska lagstiftnings
åtgärder som berörde Rysslands intressen, skulle granskas i det ryska 
ministerrådet. I mars 1910 utfärdades ett manifest, som kan sägas innebära 
ett återupplivande i förstärkt form av februarimanifestet 1899. Trots lant
dagens protester utfärdades rikslagar; den s. k. likställighetslagen tillerkände 
ryska medborgare samma rättigheter som finländare. De ämbetsmän, som 
vägrade att tilläm pa de nya lagarna, dömdes till avsättning, fängelse eller 
förvisning; senaten ombildades efter hand till ett redskap för den ryska 
regimen. En självständighetsrörelse organiserades, som särskilt efter världs
krigets utbrott beredde sig att med våld erövra friheten. Inom lantdagen, 
vars verksamhet i allt högre grad inskränkte sig till protester, och som 
under världskriget överhuvudtaget icke sammankallades, växte det socialdemo
kratiska partiets styrka; vid 1916 års val fick partiet med 103 röster absolut 
majoritet. Bland väljarna behöllo likväl de borgerliga en svag majoritet,
419.000 mot 376,000 röster.

Efter marsrevolutionen 1917 upphävde den ryska regeringen rikslagarna 
och andra bestämmelser, som ansågos stridande mot Finlands rätt till själv
styrelse. I april tillsattes en koalitionsregering, bestående av såväl borgerliga 
som socialistiska medlemmar. Lantdagen, som sammanträdde i april, antog 
den s. k. maktlagen, enligt vilken den själv skulle utöva högsta makten i alla 
frågor utom utrikes- och m ilitärfrågor; ett stort antal borgerliga represen
tanter, som fruktade ett socialistiskt välde, röstade emot lagen. Den ryska 
regeringen upplöste lantdagen, och vid nyvalen fingo de borgerliga en knapp
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majoritet (108 mot 92 m andat).
En borgerlig regering bildades 
under Svinhufvud. Den 6 decem
ber 1917 förklarade lantdagen Fin
land oavhängigt; socialdemokrater
na, bland vilka många önskade en 
samverkan med den ryska kom
munismen, som kort förut kom
mit till makten, röstade mot dekla
rationen. Spänningen mellan bor
gerliga och socialdemokrater växte, 
röda och vita garden bildades. I 
slutet av januari 1918 utbröt en 
revolution efter ryskt mönster; de 
revolterande arbetarna tillägnade 
sig makten i Helsingfors och södra 
Finland, och en röd regering b il
dades under Manner, tidigare lant
dagens talman. Efter tre månaders 
inbördeskrig nedslogs revolutionen 
av de vita skyddskårerna; den 4 maj tog den borgerliga regeringen ånyo 
säte i Helsingfors.

Lantdagen, ur vilken så gott som alla socialdemokrater på grund av 
deltagande i upproret voro uteslutna, organiserade provisoriskt statsstyrelsen. 
Den från självständighetskampen kände Svinhufvud valdes till riksförestån
dare den 18 m a j; han efterträddes i december av överbefälhavaren i ”frihets
kriget” general Mannerheim. I fråga om statsformen kunde enighet icke nås; 
majoriteten var för upprättande av en monarki, men det kvalificerade flertal, 
som ansågs erforderligt härför, kunde icke uppbringas. Då beslöt den av 
gammalfennomaner och svenskar bestående majoriteten att med tillämpning 
av 1772 års regeringsform välja en tysk prins till konung (9 okt. 1918). 
På grund av Tysklands nederlag i världskriget blev denna plan icke reali
serad. Lantdagen upplöstes och nya val anställdes i mars 1919. Vid dessa 
vunno republikanerna överväldigande majoritet; den 17 juli antogs en 
republikansk regeringsform.

Den nya författningen medförde ingen ändring i avseende å representa
tionens — nu kallad riksdagen —  sammansättning; 1906 års lantdagsordning 
är fortfarande gällande. Statschefen, presidenten, väljes för sex år av en 
särskild elektorsförsamling, bestående av 300 i samma ordning som riksdags
män valda medlemmar; om vid två omröstningar ingen kandidat erhållit

GUSTAF MANNERHEIM
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absolut majoritet, skall en tredje omröstning företagas, varvid endast de 
två, som ernått de högsta röstetalen vid andra omgången, komma i fråga. 
Den förste presidenten, Ståhlberg, valdes likväl enligt särskilt stadgande 
av riksdagen. Presidenten har jämförelsevis betydande befogenheter; så
lunda kan han upplösa riksdagen och förordna om nya val, och han 
kan inlägga veto mot av riksdagen fattade lagbeslut, ett veto, som endast 
kan brytas genom ett efter nyval tillkommet nytt beslut. Emellertid 
är parlamentarismen grundlagsfäst genom bestämmelsen, att de av presi
denten utnämnda ministrarna skola åtnjuta riksdagens förtroende; i p rak
tiken har detta förtroende presumerats, intill dess motsatsen, vare sig genom 
direkt misstroendevotum eller avslag å något viktigare förslag, konstaterats, 
och minoritetsparlamentarism har härigenom möjliggjorts. Såsom särskilt 
framgår av presidenten Ståhlbergs arbete om den finska parlamentarismen 
har presidenten faktiskt utövat ett betydande inflytande; han har i åtskilliga 
fall begagnat vetorätten med framgång, han har stundom vägrat godkänna 
beslut, varom ministrarna varit ense, och han har vid ett tillfälle (1924) 
beslutat upplösning av riksdagen, trots att dess majoritet och en av denna 
uppburen parlamentarisk regering uttalat sig häremot. — För grundlags
ändringar fordras i princip två av nyval åtskilda riksdagsbeslut och två 
tredjedels majoritet inom riksdagen vid det slutliga avgörandet; med fem 
sjättedels majoritet kan dock definitivt beslut fattas under en och samma 
legislaturperiod.

De finska partierna indelas ofta i höger, center och vänster. Till högern 
räknas det nationella samlingspartiet, som närmast motsvarar det tidigare 
gammalfinska partiet, samt det svenska folkpartiet; dessa partier arbetade 
före författningens tillkomst för upprättandet av en monarki. Till centern 
höra det nationella framstegspartiet, som framgått ur det ungfinska partiet, 
samt det av småbrukarna uppburna agrarpartiet. Vänstern representeras av 
socialdemokrater och kommunister. Mot det sistnämnda partiet, som först 
vid 1922 års val uppträdde självständigt, har riktats en systematisk under- 
tryckningspolitik. Är 1923 upplöstes partiet, dess tidningar indrogos och 
dess riksdagsrepresentanter häktades och straffades för högförräderi. Då 
partiet trots detta vid följande val besatte ett stort antal platser (vid 1929 
års val under beteckningen socialistiska arbetar- och sm åbrukarpartiet), an- 
togos gång efter annan mot detsamma riktade undantagslagar; de extrema 
åtgärder, som år 1930 tillgrepos, skola i det följande beröras. Fruktan för 
kommunistiska revolutionsförsök har lett till att de frivilliga borgerliga 
skyddskårerna bibehållits; de ha understötts av staten och ställts under dess 
kontroll. Socialdemokraterna, som i regel varit den starkaste fraktionen i 
riksdagen, ha motsatt sig speciallagstiftningen mot kommunisterna, men
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bestämt skilt sig från dessa och fört 
en revisionistisk politik. I huvudsak 
torde partiuppdelningen kunna sägas 
vara bestämd av ekonomiska och so
ciala synpunkter — särskilt ha dessa 
framträtt vid genomförandet av de 
betydelsefulla agrara reformerna — 
men många frågor av annan karak
tär ha spelat en viktig roll i parla- 
mentspolitiken och lett till omkast
ningar i partikonstellationerna. Det 
svenska folkpartiet har i sin strid för 
det svenska språkets ställning fått ett 
visst understöd av socialdemokraterna 
och stundom gått samman med detta 
parti. Det redan 1908 beslutade, men 
först 1917 ikraftträdda rusdrycksför- 
budet har varit ett tvisteämne även 
inom partierna; det avskaffades på
våren 1932, sedan en allmän folkom
röstning givit en stark majoritet för dess upphävande. Nedanstående tabell 
utvisar styrkeförhållandena inom riksdagen efter under tiden 1919— 1930 
hållna val:

1919.
Nationella samlingspartiet . . . .  28
Svenska folkpartiet ..................... 22
Nationella framstegspartiet . . . .  26
Agrarerna ....................................... 42
Socialdemokraterna ..................... 80
Kommunisterna .............................. —
Övriga ................................................ 2

Under den första tioårsperioden efter den nya författningens tillkomst — 
intill slutet av år 1929 — fungerade 13 ministärer. Av dessa representerade 
endast två, Erich 1920— 1921 och Ingman 1924— 1925, en parlamentarisk 
majoritet; i båda fallen bestod denna av samtliga borgerliga partier. Två 
regeringar ha haft oparlamentarisk expeditionskaraktär (Cajander 1922 och 
1924). I flertalet av de övriga regeringarna har agrarpartiet bildat kärnan,
i samarbete än med framstegspartiet, än med samlingspartiet. En gång ha
socialdemokraterna, en gång agrarerna bildat homogena partiregeringar (Tan
ner 1926— 1927, resp. Sunila 1927— 1928).

Under år 1930 framträdde en nationell och antikommunistisk rörelse (efter 
sitt huvudkvarter i socknen Lappo kallad Lapporörelsen) som en maktfaktor

1922. 1924. 1927. 1929. 1930.
35 38 34 28 42
25 23 24 23 20
15 17 10 7 11
45 44 52 60 59
53 60 60 59 66
27 18 20 23 —
— — — — 2

P. E. SV IN H U FVUD.
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i Finlands politiska liv. Rörelsen uppstod inom den finska bondebefolk
ningen och vann stöd framför allt hos vissa delar av denna, men även inom 
andra samhällsgrupper, såsom officerskåren samt industri- och affärskretsar. 
funnos tydliga sympatier för dess syften. I de litterära produkter, som rörelsen 
avsatt, skymta tankegångar, som erinra om fascism och nationalsocialism, 
och i vissa fall kan en direkt påverkan från nämnda riktningars ideologier 
konstateras; särskilt kritiseras det parlamentariska systemet och det talas om 
nödvändigheten av en stark, av partierna oberoende regeringsmakt. Lappo- 
männen gjorde sig till en början kända genom systematiska våldsdåd mot 
kommunistiska föreningar och pressorgan. På sommaren 1930 vidtogos mera 
omfattande aktioner; bland annat organiserades en väldig demonstration i 
Helsingfors och krav framställdes på fullständig undertryckning av den 
kommunistiska propagandan. Särskilt nationella samlingspartiet, men även 
spridda grupper inom andra partier, lämnade rörelsen sitt stöd. Den i början 
av ju li av den konservative politikern Svinhufvud bildade nya regeringen 
upptog bekämpandet av kommunismen såsom huvudsaklig programpunkt och 
genomdrev i överensstämmelse härmed åtskilliga beslut av betydelse. För 
att möjliggöra antagandet av vissa författningsändringar upplöstes riksdagen; 
vid nyvalen i oktober förlorade kommunisterna samtliga mandat, under det
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att samlingspartiet kraftigt gick framåt. De föreslagna grundlagsändringarna 
blevo nu definitivt antagna: enligt den ena uteslötos från valbarhet till riks
dagen personer tillhörande förening, som arbetar på en våldsam omstörtning 
av samhällsskicket; enligt den andra erhöll presidenten, efter mönster av 
art. 48 i den tyska författningen, befogenhet att, då den offentliga ordningen 
botas, i förordningsväg meddela alla erforderliga bestämmelser, oberoende 
av författningens stadganden om medborgerlig frihet.



Ö V R I G A  S TATER.

S C H W E I Z .

Det löst sammanknutna statsförbund, som de schweiziska staterna (kan
tonerna) av ålder bildade, omvandlades år 1848 efter svåra inre slitningar 
till en jämförelsevis fast hopfogad förbundsstat. Genom antagandet av en 
ny, ännu gällande författning av den 29 maj 1874 stärktes ytterligare stats- 
enheten. Kantonerna förklarades visserligen i författningen vara suveräna stater, 
men deras självständighet blev faktiskt väsentligt mindre än de amerikanska 
och även de tyska delstaternas. Sedermera antagna lagar och författningsänd
ringar ha gått i centralistisk riktning; det ena området efter det andra, såsom 
civil- och strafflagstiftning, socialpolitik, skol- och kommunikationsväsen. 
har helt eller i huvudsak kommit att regleras av förbundet.

1874 års författning, som i huvudsak förblivit oförändrad, är märklig 
framför allt genom den betydande andel i statsmaktens utövning, som till
kommer det väljande folket. Sedan gammalt hade inom vissa schweiziska 
kantoner folkomröstningsinstitutet tilläm pats; alla författningsändringar, i 
några kantoner jämväl alla lagar, beslutades under direkt medverkan av- 
folket, en anordning som i de små samhällen, det här var frågan om, icke 
mötte alltför stora svårigheter. Under inflytande av en riktning, som reage
rade mot missbruk inom representationerna och i folkomröstning såg en 
konsekvens av den demokratiska principen, hade sedermera, särskilt under 
1860-talet, olika former av institutet, även folkinitiativ, vunnit plats i fler
talet kantonala författningar. Enligt 1874 års författning tillkommer den 
ordinarie lagstiftningsmakten en förbundsförsamling på två kamrar, ständer- 
rådet, som består av två representanter för var och en av de 22 kantonerna, 
valda på av kantonerna föreskrivet sätt, och nationalrådet, till vilket inom 
varje kanton vart tredje (efter 1931 vart fjärde) år väljes ett mot kantonens 
folkmängd svarande antal medlemmar (f. n. 187); röstberättigade äro alla 
män över 20 år. Av representationen fattade beslut skola emellertid under
ställas folkomröstning, om inom viss tid efter beslutet så begäres av 30,000 
röstberättigade eller åtta kantoner; endast en del beslut äro undandragna
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referendumrätten eller kunna av förbundsförsamlingen med kvalificerad 
majoritet undandragas densamma. Vid beslut om författningsändringar är fol
kets medverkan obligatorisk; sedan 1891 kan också, i motsats till vad fallet är 
i lagfrågor, i grundlagsfrågor ett visst antal väljare (50,000) begära, att ett 
av dem framfört förslag förelägges folket. Schweiz förblev länge Europas 
enda referendumdemokrati, och dess statsliv har därför varit föremål för 
ovanligt intresse.

Även den schweiziska författningens bestämmelser om exekutivmakten äro 
originella. Förbundsförsamlingen väljer vart tredje år (sedan 1931 vart fjärde 
år) — efter nyvalen till nationalrådet — genom majoritetsval vid gemensamt 
möte ett förbundsråd, vars sju medlemmar förestå olika departement. Varje år 
väljes en av rådets medlemmar till president och en till vicepresident; presiden
ten har endast att fungera som ordförande i rådet och utåt representera det
samma. Rådet leder förvaltningen och har initiativrätt i lagstiftnings- och bud
getfrågor; det är ej delaktigt i lagstiftningsmakten och saknar upplösningsrätt. 
I praxis har rådet, vars medlemmar få deltaga i församlingens förhandlingar, 
utövat stort inflytande. Det schweiziska förbundsrådet var det första exemplet 
på en av representationen vald, för viss tid fungerande kollegial regering.

Ur partipolitisk synpunkt sönderfaller Schweiz' nyare historia i två klart 
avgränsade skeden; skiljelinjen är 1919 års val till nationalrådet, de första
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efter det proportionella valsättets införande. Under det första skedet behärska
des schweizisk politik helt av partier, som hade sin rot i traditionella mot
sättningar inom den kantonala politiken, särskilt i författnings- och kyrko- 
politiska frågor, och som i förbundspolitiken representerade centralistiska, 
respektive federalistiska tendenser; beaktansvärt är, att dessa riktningar 
länge voro organiserade endast i kantonerna och först på 1890-talet bildade 
nationella valorganisationer. Det ojämförligt starkaste partiet var det radikal
demokratiska, som företrädde massan av de protestantiska väljarna, särskilt 
i de tyska kantonerna, och förde en antiklerikal, demokratisk och centralistisk 
politik; genom ökningen av förbundets makt fick detta parti möjlighet att 
genomdriva sina önskemål trots de klerikala kantonernas motstånd. Under 
tiden 1878— 1919 ägde partiet ständigt absolut, i regel två tredjedels m ajo
ritet i nationalrådet; dess m andatsiffra varierade efter 1881 mellan 83 och 
112. Det katolska partiet, stundom kallat det konservativa partiet eller 
högern, var federalistiskt och klerikalt; det behärskade helt några tyska 
kantoner och ägde en fram trädande ställning i alla kantoner med starkt 
katolskt inslag. Partiet besatte under den berörda perioden i allmänhet 34— 
40 platser i nationalrådet; i ständerrådet hade det, på grund av sin styrka 
i de små bondekantonerna, ett relativt högre antal mandat. Det liberaldemo
kratiska partiet (centern) hade sitt fäste hos de mera konservativa protestan
tiska väljarna i de romanska kantonerna; dess mandatsiffra sjönk från 31 
år 1878 till 12 år 1917. Vid sekelskiftet framträdde två radikala partier, det 
socialpolitiska och det socialdemokratiska, vilka likväl under detta skede 
spelade ringa ro ll; 1917 besatte dock socialdemokraterna 17 platser.

Efter hand försvagades motsättningen mellan de radikala och katolska 
partierna; frågan om förbundets maktställning och de kyrko- och skolpoli- 
tiska frågorna trädde i bakgrunden, sedan det radikala programmet i huvud
sak förverkligats. Är 1892 inträdde en katolik i förbundsrådet, och det blev 
sedermera regel, att i rådet invaldes representanter för de båda största, 
stundom för alla de tre stora partierna; de en gång i rådet insatta politikerna 
blevo ständigt omvalda. Det blev uppenbart, att den traditionella formeringen 
icke längre motsvarades av aktuella konflikter; inom de stora partierna 
kunde, liksom inom de republikanska och demokratiska partierna i Förenta 
staterna, höger- och vänsterriktningar urskiljas. I den politiska litteraturen 
skildrades schweizisk politik som en idyll; det påstods, att referendumrätten, 
som gav folket möjlighet att kullkasta representationens beslut, var orsaken 
till partiernas stabilitet och partistridernas mildhet, en föreställning, som, 
efter vad den senare utvecklingen visar, sannolikt varit grundlös eller åt
minstone överdriven.

De mindre partierna, och vissa minoritetsfraktioner inom det radikala 
demokratiska partiet, hade sedan länge krävt införande av proportionellt
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valsätt. Då den radikaldemokratiska majoriteten vägrade, hänsköts frågan 
genom författningsinitiativ till folket, och reformen beslöts 1918 (efter att 
två gånger ha förkastats) med överväldigande majoritet. Vid de 1919 hållna 
nyvalen blev ställningen i nationalrådet grundligt förändrad; radikaldemo
kraterna fingo endast 61, katolikerna 41, liberaldemokraterna 9, social
demokraterna 41 och ett nybildat bondeparti icke mindre än 41 platser; 
anmärkningsvärt är, att valdeltagandet, som förut varit 50— 55 procent av 
de röstberättigade — i många valkretsar var under majoritetssystemet ut
gången given — vid detta och följande val uppgått till omkring 80 procent. 
Vid de följande valen har partiställningen ytterligare något förskjutits till 
bondepartiets och socialdemokraternas fördel; år 1931, då antalet mandat 
minskats från 198 till 187, fingo radikaldemokraterna 52, katolikerna 44, 
socialdemokraterna 49, bondepartiet 30 och kommunisterna 2 platser, övriga 
platser fördelades på skilda småpartier.

Efter 1919 ha ekonomiska och sociala frågor stått mera i förgrunden än 
tidigare. Motsättningen mellan borgerliga och socialister har tett sig som 
den väsentliga. Mellan det protektionistiska, för den enskilda äganderätten 
kämpande bondepartiet och socialdemokraterna är skiljelinjen skarpt m ar
kerad; inom de traditionella partierna, som i hägn av katolska och liberala 
ideologier bjuda de mera utpräglade klasspartierna motstånd, har en mera 
konservativ och en mera socialreformatorisk riktning allt klarare framträtt,

40. — Vår egen tids historia. I.
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men frontställningen mot socialdemokratien är påtaglig. Länge voro endast 
de traditionella partierna representerade i förbundsrådet, år 1929 invaldes 
en representant för bondepartiet. Socialdemokraterna, som tidigare vägrat 
mottaga en dem erbjuden plats, uppställde nämnda år förgäves en kandidat 
till rådet. Schweiz regeras alltså av en borgerlig koalition.

Folkomröstningsinstitutet har i Schweiz kommit till flitig användning. 
Sammanlagt ha i förbundet under tiden 1874— 1930 120 folkomröstningar 
hållits, av dessa ha 34 varit obligatoriska författningsreferenda, 41 fakulta
tiva lagreferenda (omkring 10 procent av förbundsförsamlingens lagbeslut 
ha underställts folket) och 26 ha grundats på författningsinitiativ. Av de under
ställda författningsförslagen ha 18, av de underställda lagförslagen 24 för
kastats, av folkinitiativen ha 8 antagits. I folkomröstningarna ha i genomsnitt 
omkring 60 procent av väljarna deltagit, vadan alltså deltagandet varit större 
än vid de allmänna valen före proportionalismens införande, men avsevärt 
mindre än vid proportionella val; de obligatoriska författningsreferenda ha 
helt naturligt väckt det minsta intresset. Det är knappast möjligt att ur folk
omröstningarna utläsa någon mera konstant, från representationens ställ
ningstagande avvikande tendens; kanske kan det sägas, att väljarna visat 
större motvilja mot ökning av statsutgifterna och, åtminstone under tidigare 
skeden, större tveksamhet i fråga om utvidgning av förbundets kompetens 
än förbundsförsamlingen. Förvåning har ofta uttalats över att folket i så 
stor utsträckning fattat annan ståndpunkt än representationen och över att 
folkrepresentanterna i regel omvalts, även om de i vissa sakfrågor haft annan 
mening än folkmajoriteten. Det bör emellertid beaktas, att representationen 
före proportionalismens införande icke var ett ens någorlunda adekvat ut
tryck för opinionerna inom folket; härtill kommer, vad angår fakultativa 
referenda och initiativ, att folkomröstning företrädesvis begärts i sådana 
frågor, där meningarna inom partierna varit delade. Att folkrepresentanter 
omväljas, trots att deras uppfattning i enstaka punkter icke stämmer överens 
med väljarnas, förekommer ständigt i helt representativa stater likaväl som 
i Schweiz; möjligt är — någon klarläggande undersökning i denna och andra 
berörda punkter finnes ej — att folkomröstningsinstitutet i Schweiz medfört 
en ökning av omvalsfrekvensen.

Med hänvisning till schweiziska erfarenheter påstås icke sällan, att folk
omröstningsinstitutet skulle verka konserverande. Slutsatsen är uppenbarligen 
falsk. Referendum måste alltid, i den mån det överhuvud spelar någon roll, 
verka konserverande, ty genom detsamma kunna endast vissa rättsändringar 
förhindras, och i Schweiz har referendumrätten varit långt vidsträcktare än 
initiativrätten. Den stundom uttalade åsikten, att det schweiziska folkomröst
ningsinstitutet —  utifrån vilket man i regel bedömer folkomröstningen över
huvud —  skulle verka konservativt ur mera partipolitisk synpunkt, är även
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ohållbar. Vid vissa tillfällen ha de schweiziska väljarna avslagit av represen
tationen antagna förslag, som framstått som radikala, vid andra har referen
dum använts mot från konservativt håll emanerande förslag; så t. ex. avslogs 
år 1922 en lag om åtgärder mot revolutionär propaganda och två år senare 
en lag om förlängning av arbetstiden. Det bör slutligen understrykas, att de 
ofta förekommande värdeomdömena om riktigheten av folkets beslut äro lika 
subjektiva som motsvarande omdömen om politiska åtgärder överhuvud.

Under världskriget genomfördes i Schweiz vittgående provisoriska änd
ringar i förhållandet mellan statsmakterna. Den 3 augusti 1914 meddelade 
förbundsförsamlingen i ett beslut, som förklarades brådskande och undan
drogs referendumrätten, en praktiskt taget obegränsad fullmakt för förbunds
rådet att vidtaga de med anledning av den extraordinära situationen erfor
derliga åtgärderna. Denna fullmakt begagnades av förbundsrådet även till 
ändringar av bestående lagar, vid ett tillfälle beslöts till och med k lart för- 
fattningsstridiga föreskrifter. Alla förhundsrådsbeslut ansågos i egenskap av- 
förordningar vara ställda utom referendumrätten; rådet kunde alltså själv
ständigt meddela föreskrifter, som förbundsförsamlingen icke kunnat besluta 
utan folkets obligatoriska eller fakultativa medverkan. Den egenartade för- 
bundsrådsdiktaturen förblev bestående ända till i april 1919, i modifierad 
form till i oktober 1921.

B E L G I E N .

Den belgiska författningen av den 7 februari 1831 hör till konstitutiona- 
lismens m önsterförfattningar; den utarbetades under inflytande fram för allt 
av fransk doktrin, sådan denna fram trädde i den orleanska monarkiens 
grundlag av år 1830. Enligt författningens deklaration utgår all makt från 
folket; i realiteten uppdelar emellertid grundlagen statsmakten på tre olika 
organ av odemokratisk karaktär. Exekutivmakten —  ledningen av förvalt
ning och utrikespolitik, förordningsrätt — tillkommer monarken; dennes 
beslut skola kontrasigneras av ministrarna, som äro juridiskt, men icke par
lamentariskt ansvariga inför representationen. Lagstiftnings- och finansmakt 
tillhör statschefen och det av två kam rar bestående parlamentet i förening. 
Båda kamrarna väljas av folket genom direkta val, deputeradekammaren för 
fyra år —  halva antalet medlemmar vart annat år — senaten för åtta å r; 
antalet ledamöter i kammaren är dubbelt så stort som i senaten. Såväl kam
maren som senaten kan av monarken upplösas för nyval. Rösträtten var 
enligt tidigare gällande bestämmelser i hög grad begränsad genom census- 
villkor, på 1830-talet hade 50,000 personer av en folkmängd på nära fyra 
m illioner valrätt, i början av 1890-talet voro, trots beslutade rösträttsutvidg-
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ningar, endast omkring 135,000 av sex millioner invånare röstberättigade. 
Härtill kommer i fråga om senaten utomordentligt stränga ekonomiska villkor 
för valbarhet; år 1840 voro mindre än 700 personer valbara till de 60 
senatsplatserna. För författningsändring kräves, att först ett förberedande 
beslut om grundlagsrevision i princip fattas av båda kamrarna med enkel 
m ajoritet; efter hållna nyval kan därefter ett definitivt beslut rörande veder
börande ändringar åvägabringas med två tredjedels majoritet.

I praxis vann parlamentarismen omedelbart insteg i Belgien såtillvida, 
som monarken valde sina m inistrar bland representationens förtroendemän; 
särskilt under de första årtiondena efter den belgiska statens tillkomst ägde 
likväl monarken, delvis på grund av bristen på ett utbildat partiväsen, stor 
frihet vid valet av ministrar, och hans inflytande inom regeringen var starkt, 
i utrikespolitiska frågor dominerande. Endast den burgna och bildade mino
riteten ägde politisk makt och politiska ambitioner. Efter hand utkristallise
rade sig två tämligen klart avgränsade partier, vilkas strider främst gällde 
kyrko- och skolfrågor; katolikerna stödde sig på godsägararistokratien och 
prästerskapet, liberalerna på borgerskapet i städerna, som påverkades av 
engelsk och fransk liberalism. Efter 1847 växlade dessa partier med en viss 
regelbundenhet vid makten och en parlamentarisk tradition med nära anknyt
ning till det engelska mönstret uppstod. Senaten frånkändes rätt att störta 
regeringar och gav vid konflikter i regel vika inför kammarmajoriteten. 
Under större delen av tiden 1847— 1884 (1847— 1855, 1857— 1870 och 
1878— 1884) dominerade liberalerna i deputeradekammaren. År 1879 genom
förde den liberale ledaren Frére-Orban en skollag, som stadgade om konfes
sionslos undervisning i de offentliga skolorna. Av katolikerna, enkannerligen 
prästerskapet, betecknades lagen som ett angrepp mot kyrkan, "skolstriden" 
ledde till en ytterlig tillspetsning av partimotsättningarna. Vid samma tid 
inträdde en splittring inom det liberala partiet; en grupp ”progressister” 
krävde utsträckning av rösträtten, men lyckades icke få med sig partiets 
flertal. Vid 1884 års val segrade katolikerna; de bevarade majoriteten i båda 
kamrarna under trettio år.

Under 1880-talet trädde rösträttsfrågan alltmera i förgrunden. Det 1885 
bildade belgiska arbetarpartiet, vars program präglades av socialistiska ten
denser, inriktade till en början huvudsakligen sitt arbete på agitation för 
allmän rösträtt; det understöddes av de icke-socialistiska radikalerna, vilkas 
ställning inom det liberala partiet blev allt starkare. För att tvinga de makt
ägande att giva vika organiserades väldiga strejker. Under hot om general
strejk föll slutligen den katolska majoriteten undan; år 1893 antogs en röst- 
rättsreform av egenartad karaktär. Alla män över 25 år blevo röstberättigade, 
men ett system med tilläggsröster infördes såsom konservativ garanti; en 
eller två extraröste r gåvos åt personer, som voro familjefäder, ägde viss
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förmögenhet eller åtnjutit högre skolbildning. De röstberättigades antal steg 
från 138,000 till 1,350,000, antalet röster blev över två millioner. Av tilläggs- 
rösterna voro nära 400,000 beroende på förmögenhetsställning; dessa röster, 
liksom de till endast några tiotusental uppgående ”bildningsrösterna”, kommo 
säkerligen huvudsakligen de icke socialistiska partierna till godo. I samband 
med rösträttsreformen infördes röstplikt, d. v. s. bötesstraff stadgades för 
utebliven röstning; denna lagstiftning anses av flera författare ha verkat 
till förmån för de konservativa. Vid 1894 års val erövrade katolikerna 105, 
liberalerna 18 och socialisterna 29 kammarplatser; bönderna röstade i regel 
med det katolska partiet. Vid detta och följande val ledde majoritetsvalsystemet 
till egendomliga resultat; 1896 fingo i Bryssel klerikalerna 18 platser med
89,000 röster, under det att de båda andra partierna med respektive 40,000 
och 73,000 röster blevo orepresenterade. En stark agitation för proportio
nellt valsystem började och ledde år 1899 till resultat, i det att kamrarna 
antogo en proportionalistisk vallag, den första i Europa. På grund av de 
små valkretsarna blev likväl utjämningen långt ifrån fullständig; vid de 
följande valen fingo katolikerna absolut majoritet, trots att de voro i mino
ritet bland väljarna. Socialister och radikaler fortsatte sin agitation för lika 
rösträtt; förgäves tillgrep man gång efter annan (senast 1913) strejkvapnet 
för att framtvinga en reform.

Under den långvariga katolska regimen reformerades skollagstiftningen i 
klerikal anda. främst genom införande av obligatorisk religionsundervisning
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och genom bestämmelser om stat
liga och kommunala understöd åt 
katolska privatskolor. I ekonomiska 
och sociala frågor intog det katol
ska partiet icke någon extremt kon
servativ ståndpunkt; en rad social
politiska reformer avsågo att för
bättra industriarbetarnas ställning 
och avväpna den socialistiska op
positionen.

Vid krigsutbrottet 1914 satt den 
katolska ministären de Broque- 
ville vid makten. Kriget medförde 
en nationell samling; regeringen 
utrustades med extraordinarie be
fogenheter, och ett antal represen
tanter för de båda oppositionspar
tierna, bland dem socialistledaren 
Vandervelde, inträdde i densamma. 
Efter krigets slut konstituerades en 

ny samlingsregering under katoliken Delacroix (1920 efterträdd av Carton 
de W ia rt); för att överbygga de partipolitiska motsättningarna beslöto kam
rarna utan att följa reglerna om författningsändring i maj 1919 att stadga 
rösträtt för alla myndiga män samt kvinnor av vissa kategorier (främst krigs- 
änkor). Vid de därefter hållna nyvalen fingo katolikerna 73, liberalerna 34 
och socialisterna 70 platser i deputeradekammaren; bland katolikerna fram 
trädde en stark socialreformatorisk riktning, de kristliga demokraterna. 1921 
genomfördes i vanlig ordning och under medverkan av samtliga stora 
partier en mera generell författningsrevision. Den successiva förnyelsen av 
deputeradekammaren avskaffades. Senaten demokratiserades; dess medlem
mar skola till en del väljas direkt av folket med allmän rösträtt, till en 
del av de folkvalda provinsråden, till en del slutligen genom val (koopta- 
tion) inom senaten. Valsättet reformerades på sådant sätt, att proportiona- 
lismen helt kunde göra sig gällande.

Samlingsregeringen förblev vid styret till hösten 1921. Under dess ledning 
genomfördes en rad betydande reformer av ekonomisk och social karaktär: 
progressiv arvskatt och inkomstskatt, obligatorisk ålderdomsförsäkring, åtta
timmars arbetsdag; skolfrågan löstes genom en kompromiss. Den socialistiska 
agitationen för minskad värnpliktstid ledde till ministärens sprängning strax 
före nyvalen i november 1921. Carton de W iart bildade den nya regeringen 
med understöd av liberalerna, vilkas frontställning mot socialismen började

ÉMILE VANDERVELDE.
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fram träda, sedan uppgörelse med 
katolikerna uppnåtts i skolfrågan.
Efter valen övertog katoliken Theu- 
nis chefskapet i regeringen, vars 
partipolitiska sammanställning för
blev oförändrad. Yid 1925 års 
val vunno socialisterna ett tiotal 
platser, under det att liberalerna 
gingo tillbaka. Efter långa för
handlingar formerades då en ny 
koalition, som inneslöt socialisterna 
och de socialreformatoriskt inrik
tade katolikerna, under det att libe
ralerna och en konservativ katolsk 
fraktion ställde sig utanför; ka
toliken Poullet blev ministerpre
sident och socialisten Vandervelde 
utrikesminister. Den ekonomiska 
krisen framtvingade emellertid en 
ny nationell samling i maj 1926; 
den av katoliken Jaspar ledda koalitionsministären befullmäktigades av ett 
nästan enhälligt parlament att i förordningsväg fastställa för krisens över
vinnande nödvändiga bestämmelser, och ett effektivt finansiellt sanerings- 
arbete åvägabragtes. Sedan krisen övervunnits, skärptes partistriderna; i 
november 1927 utträdde socialisterna ur regeringen, närmast på grund 
av en konflikt i försvarsfrågan. Den katolsk-liberala koalitionen har seder
mera blivit beståndande, ehuru slitningar inom regeringen lett till upp
repade rekonstruktioner; den socialdemokratiska kammargruppen minskades 
vid 1929 års val.

Den belgiska partiutvecklingen efter världskriget är, såsom redan dessa 
antydningar visa, egenartad. Inom det katolska partiet, som deltagit i alla 
regeringar och ständigt besatt ministerpresidentposten, ha olika nyanser av 
ekonomisk och social uppfattning varit representerade; det kan närmast jäm 
föras med det tyska centerpartiet och det under åren efter världskriget upp
trädande italienska folkpartiet. Partiets differentiering har möjliggjort koali- 
tionsbildningar av olika art, även om motsättningen till arbetarpartiet i det 
hela dominerat. För det liberala partiet har den antisocialistiska och natio
nella inställningen varit avgörande och hindrat samgående med socialisterna. 
Dessa senare ha fört en utpräglat revisionistisk politik.

Jämte de tre huvudpartierna ha under senare år framträtt ett flamländskt 
parti, med krav på likställighet för det flamska språket och administrativ

HENRI JASPAR
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autonomi, och ett till den tredje internationalen anslutet kommunistiskt parti. 
Vid 1929 års val till kammaren besatte katolikerna 76, arbetarpartiet 70. 
liberalerna 28, kommunisterna 1 oeh flamländarna 11 platser.

N E D E R L Ä N D E R N A .

Den konstitutionellt monarkiska författningen av år 1815 har undergått 
upprepade förändringar —  särskilt 1848, 1887, 1917 och 1922 — i demokra
tisk riktning. Monarken har vanliga exekutiva befogenheter (1922 beskurna 
i avseende å utrikesfrågor) och delar lagstiftnings- och finansmakt med en 
representation på två kamrar, första och andra kammaren; båda kamrarna 
äro upplösliga. Första kammarens ledamöter utsågos ursprungligen av mo
narken men väljas sedan 1848 av provinsråden; den enligt 1848 års bestäm
melser inskränkta valrätten och valbarheten har successivt förallm änligats; 
antalet medlemmar i kammaren är numera 50, valet sker för sex år, med 
successiv förnyelse vart tredje år. Sedan 1848 väljes andra kammaren direkt 
av folket. Rösträtten, som tidigare var starkt begränsad genom censusbestäm- 
melser, utsträcktes 1896; vid valen före världskriget voro omkring två 
tredjedelar av alla män öven 25 år röstberättigade. 1917 infördes allmän 
rösträtt för män, 1919 rösträtt för kvinnor. Sedan 1917 väljas de 100 med
lemmarna i andra kammaren enligt proportionellt system, varvid praktiskt 
taget hela landet fungerar som en enda valkrets; valperioden är fyra år. 
För författningsändringar fordras att efter principiellt beslut om revision 
kamrarna upplösas, varefter definitivt beslut fattas med två tredjedels 
majoritet.

Redan i mitten av 1800-talet började en parlamentarisk praxis vinna insteg 
i H olland; sedan drottning Vilhelmina uppstigit på tronen (1890), fick 
denna praxis fullt stabil karaktär. Andra kammarens ställningstagande till 
regeringen har varit avgörande. Parlamentarismens tillämpning har på grund 
av partisplittringen och den i vissa hänseenden egenartade partigrupperingen 
mött svårigheter; vid flera tillfällen har det visat sig omöjligt att åstad
komma en regeringsduglig koalition och oparlamentariska expeditionsmini- 
stärer ha ansetts nödvändiga. Särskilt under senare år har situationen varit 
oklar och komplicerad.

Flertalet nu existerande partier bildades i slutet av 1800-talet, då frågan 
om skolväsendets ordnande, framför allt om skolans förhållande till kyrkan, 
var den dominerande i holländsk politik. Det liberala partiet, eller riktigare 
de olika liberala fraktionerna, företrädde sekulariseringstendensen. Den kyrk
liga ståndpunktens anhängare organiserade sig på grundval av den religiösa
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bekännelsen i olika partier, främst det reformerta s. k. antirevolutionära 
partiet (1878) och det redan på 1860-talet konstituerade katolska partiet; 
i striden mot liberalismen enade sig dessa riktningar, som tidigare bekämpat 
varandra, om gemensamt uppträdande. Med dessa båda partier har i regel 
samverkat det kristligt-historiska partiet, som vid sekelskiftet uppstod genom 
utbrytning ur det liberala partiet; nämnda parti, som är protestantiskt, står 
nära de antirevolutionära, men har starkare än dessa markerat skiljelinjen 
gentemot katolikerna. I huvudsak behärskades emellertid politiken under 
årtiondena före världskriget av de klerikala och liberala kombinationerna, 
som regelbundet växlade vid makten, klerikalerna regerade 1887— 1891, 1894 
— 1897, 1901— 1905, 1908— 1913; vid flera tillfällen förlorade liberalerna 
sin majoritet i kammaren genom att någon fraktion dissentierade. Till den 
permanenta motsättningen i kyrko- och skolfrågorna kommo stundom diver- 
genser rörande författningspolitiska och sociala frågor. I det hela företrädde 
klerikalerna i dessa en något mera konservativ ståndpunkt än sina motstån
dare; till det omfattande socialpolitiska reformarbete, som utfördes under
tiden före kriget, medverkade likväl även det katolska partiet, som, liksom 
motsvarande partier i Tyskland och Belgien, inom sig samlade de mest skilda 
sociala grupper. Det på 1880-talet framträdande socialdemokratiska partiet 
(senare reorganiserat av Troelstra) hade ringa inflytande på det parlam en
tariska arbetet; det erövrade 1909 sju mandat.

Vid 1909 års val hade den klerikala koalitionen vunnit 60 av de 100 kam
marmandaten. 1913 kastades läget om, tre liberala fraktioner (gammal
liberala, liberala förbundet, demokraterna) fingo 39, socialisterna 15, kleri
kalerna 46 (varav katolikerna 25) mandat. Då socialdemokraterna vägrade 
att jämte liberalerna bilda regering, måste en oparlamentarisk ministär (Cort 
van der Linden) utnämnas; denna fungerade till år 1918. Under denna tid 
genomfördes, under allmän anslutning, en författningsrevision; i denna in
gick, utom de förut nämnda rösträtts- och valrättsreformerna samt stadgande 
om röstplikt, även en bestämmelse om principiellt likaberättigande ur anslags- 
synpunkt för kommunala och privata skolor. Härmed syntes skolfrågan, som 
så länge stått i förgrunden, avvecklad, men den traditionella partigruppe
ringen förblev likväl beståndande.

1918 års val —  de första efter rösträttsreformen — blevo en katastrof för 
liberalerna, som uppnådde endast 20 mandat. De icke-socialistiska väljarna 
gingo i stor utsträckning till det katolska partiet, som fick 30 mandat, under 
det att de protestantiska klerikalerna tillsammans fingo 20. Socialdemokra
terna ökade sin representation till 22 platser, det nybildade kommunistpartiet 
stannade vid två platser; återstående sex mandat tillföllo skilda småpartier. 
Den klerikala koalitionen, som ägde precis halva antalet platser i kammaren, 
blev underlag för en ny av antirevolutionären Ruys de Beerenbrouck bildad
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regering. Under de följande åren 
framträdde meningsbrytningar in
om koalitionen, särskilt mellan ka
tolikerna och det kristligt-historiska 
partiet; regeringen led flera neder
lag och rekonstruerades vid ett till
fälle. 1922 års val ökade klerika- 
lernas mandatsiffra till 59, men 
1925 sjönk den till 54; antirevolu
tionären Colyn blev då chef för 
regeringen. Kort efter dessa val 
(nov. 1925) sprängdes koalitionen, 
då det kristligt-historiska partiet 
anslöt sig till ett av oppositionen 
väckt förslag om avbrytande av de 
under kriget inledda diplomatiska 
förbindelserna med Vatikanen; re
geringen avgick. En ministär, stödd

RUYS DE BEERENBROUCK. På de liberala, socialisterna och
katolikernas vänstra flygel över

vägdes, men denna tanke föll på katolikernas motstånd; även andra kombina
tioner prövades utan framgång. Först i mars 1926 kom en expeditionsministär 
de Geer till stånd. Denna satt till efter nyvalén i ju li 1929. Dessa förändrade 
endast obetydligt läget (de klerikala fingo tillsammans 53, socialisterna 24 
m andat); Ruys de Beerenbrouck bildade likväl en ny koalitionsregering 
under betonande av att densamma i grunden icke vore parlamentarisk, då den 
ej med säkerhet kunde räkna på det kristligt-historiska partiets stöd.

S P A N I E N  O C H  P O R T U G A L .

Spanien upplevde under 1800-talet talrika och våldsamma inre konflikter, 
av vilka några ledde till årslånga inbördeskrig, andra till snabba och oblo
diga revolter. Absolut och konstitutionell monarki, republik och m ilitär
diktatur växlade under loppet av få årtionden. En av de permanenta konflikt
anledningarna var den dynastiska, den bourbonska huvudgrenens och Carlis- 
ternas tävlan om kronan. En mera allmänpolitisk motsättning förelåg mellan 
en konservativ, klerikal och strängt monarkistisk riktning och den liberala 
rörelsen, som, influerad av franska och engelska doktriner, företrädde par- 
lamentarisk-demokratiska, stundom republikanska tendenser, och krävde en
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SENAT SH USET I MADRID.

begränsning av kyrkans makt. Statsmakternas svaghet och instabilitet gjorde 
den talrika officerskåren, vars rent m ilitära uppgifter voro föga betungande, 
till en avgörande maktfaktor; på arméchefernas ställningstagande berodde 
regimernas öde. Folkets massa stod utanför det politiska livet, som helt
dominerades av konkurrensen mellan skilda överklassgrupper, hovet, aristo
kratien och prästerna, militären och byråkratien, städernas borgare och 
intellektuella.

Efter en kortvarig republikansk regim, som snabbt omvandlades till en 
m ilitärdiktatur, uppsattes 1874 bourbonen Alfons XII på den spanska tronen. 
1876 antogs en författning av vanligt konstitutionellt snitt. En representation 
(Cortes) på två kamrar, senaten och deputeradekammaren, blev delaktig i
lagstiftnings- och finansmakt; senaten bestod av självskrivna, kungavalda och
av provinsråden utsedda ledamöter, deputeradekammaren valdes av folket
med begränsad, efter 1890 med allmän rösträtt. En parlamentarisk praxis 
var åsyftad och inleddes omedelbart. Den spanska parlamentarismen fick 
likväl, ytterst på grund av det begränsade politiska intresset, en i viss mån 
fiktiv karaktär. De viktigaste partierna, liberala och konservativa, bestodo 
av tämligen lösa kombinationer, ur vilka icke sällan grupper bröto sig ut för 
att samarbeta med de tidigare motståndarna; personintriger voro ofta väsent
ligare än sakfrågor; i icke ringa utsträckning kunde väljarkåren dirigeras 
genom korruption samt administrativ och kyrklig påtryckning. Monarken 
ägde, åtminstone under vissa perioder, då representationen upplöstes i en rad
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PRAXEDES SAGASTA.

rivaliserande fraktioner, stor frihet 
i valet av regering och stort infly
tande gentemot regeringen. Under 
de första årtiondena efter författ
ningens tillkomst avlöste emeller
tid de liberala och konservativa 
ledarna (Sagasta och Canovas) 
varandra med en mer än engelsk 
regelbundenhet: Canovas 1876—  
1881, Sagasta 1881— 1884, Cano
vas 1884— 1885, Sagasta 1885— 
1890, Canovas 1890— 1892, Sa
gasta 1892— 1895, Canovas 1895 
— 1897. Men regeringsväxlingarna 
bestämdes ieke av valutslagen utan 
av ändringar i partigrupperingen 
inom kamrarna, stundom av m o
narkens ingripande eller påtryck
ningar från politiserande generaler.
Kyrko- och skolfrågor fram trädde 

starkt i de politiska striderna; här förelåg en motsättning av samma art 
som i Frankrike.

Sedan Canovas och Sagasta avlidit (1897, resp. 1903), blev upplösningen 
inom partierna än större; ehuruväl de konservativa och liberala beteckning
arna bevarades, voro kamrarna faktiskt splittrade i ett stort antal fraktioner, 
vilkas ledare —  såsom Silvela, Maura, Moret, Dato och Canalejas —  i snabb 
följd växlade vid makten. Under åren 1903— 1905 förbrukades fem m inistä
rer; kabinettens genomsnittliga livslängd under 1900-talet har understigit ett 
år. Flera mera enhetliga och av utformade program sammanhållna partier upp
trädde men lyckades icke nå mera betydande mandatsiffror; så de republi
kanska och socialistiska partierna och det katalanska partiet, som arbetade 
för att Katalonien skulle bli autonomt eller till och med självständigt. Gång 
efter annan utbröto oroligheter och politiska strejker bland de av syndika- 
lister och anarkister påverkade industriarbetarna. Särskilt den konservativa 
regeringen Maura (1907— 1909) ingrep med stor energi och stränga åtgärder 
vidtogos mot extremisterna; avrättningen av den radikale agitatorn Ferrer 
efter en krigsrättsdom (juli 1909) väckte utomordentlig förbittring. Under 
åren före kriget trädde de kyrkliga frågorna i förgrunden; den liberale 
Canalejas (1910— 1912) genomdrev lagar om kontroll över kongregationerna 
och garantier för de icke-katolska religionssamfundens rättsställning och kom 
härigenom i öppen konflikt med påvestolen.
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Under och efter världskriget ökades den spanska parlamentarismens svå
righeter. Den republikanska och socialistiska oppositionen växte; i flera av 
de stora städerna nådde socialisterna majoritetsställning. Ä andra sidan ut
vecklade de m ilitära "juntorna” allt större aktivitet; år 1916 bildade infan
teriofficerarna ett slags fackförbund, som inför regeringen framträdde med 
pockande fordringar och vid ett tillfälle framtvingade en radikal regerings 
(Prieto) avgång. Inom väljarekåren, som visade sig alltmer självständig mot 
administrativ påtryckning, förelågo starka motsättningar, som, delvis på 
grund av majoritetsvalsystemet, icke klart avspeglades i representationen; 
inom denna tillhörde majoriteten fortfarande de gamla fraktionerna, som 
oupphörligt blandades i nya kombinationer. En traditionalistisk och antipar- 
lamentarisk riktning —  motsvarande Action frangaise i Frankrike — vann 
anslutning hos den konservativa intelligensen. Konungen, Alfons X III, kriti
serade öppet parlamentet. Misslyckandet i Marockofälttåget ledde till häftiga 
anklagelser mot de politiker och m ilitärer, som burit det omedelbara ansvaret. 
De katalonska separatisterna och de socialistiska arbetarna sökte genom 
strejker och lokala resningar giva eftertryck åt sina krav. Vid valen på 
våren 1923 blev deputeradekammarens sammansättning radikaliserad, ehuru- 
väl socialisterna erövrade blott ett fåtal platser; ministerpresident var Prieto, 
ledare av den mest avancerade av de s. k. liberala grupperna.

Den 13 september 1923 inträffade den av många sedan länge väntade 
statskuppen. En av arméns mest kända generaler, Primo de Rivera, krävde, 
i spetsen för en stor del av officerskåren, regeringens avgång; konungen 
ställde sig på de Riveras sida och ministären avgick. Den 15 september ut
nämndes de Rivera till regeringschef och bildade ett av militärer bestående 
direktorium; följande dag upplöstes representationen. De Rivera förklarade 
sig vilja upprätta en provisorisk diktatur och motiverade statskuppen med 
hänvisningar till den spanska parlamentarismens förfall. Öppet motstånd 
restes icke, ehuru parlamentarikernas missnöje tog sig uttryck på olika sätt. 
Inom kort hade den nya regimen stabiliserats; bland dess första och mest 
populära åtgärder var Marockofälttågets inställande.

Den spanska diktaturen var en utpräglad m ilitärdiktatur, en överbyggnad, 
såsom de Rivera påpekade, på officersjuntorna. Intet utformat program, än 
mindre någon politisk doktrin, tjänade som ideologiskt stöd för diktaturen; 
stundom fällde visserligen de Rivera och hans medhjälpare uttalanden, som 
visade påverkan av den italienska fascismens teori, och på några punkter 
efterbildade diktatorn det fascistiska organisationsarbetet, men i det hela 
saknade den nya regimen helt den programmatiska utformning, som fascis
men efter hand erhållit. Intet politiskt parti stödde diktatorn; en ”patriotisk 
förening”, som avsåg att samla diktaturens vänner, bildades, men fick aldrig
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någon större betydelse. Även flertalet konservativa politiker ställde sig 
kritiska eller i varje fall icke välvilliga till den nya regimen; några av 
högerns ledare, hörde till de mest bestämda motståndarna. Diktatorns politik, 
som var nationell och klerikal, var likväl ägnad att tillfredsställa de mera 
konservativa folkgrupperna, och det var utan tvivel dessa, särskilt kyrkan 
och affärsvärlden, som utgjorde regimens sociala underlag. De Riveras motto 
var '’Land, religion, monarki” ; då han i december 1925 bildade en verklig 
ministär, intogs i denna representanter för den extremt konservativa, av 
fransk nationalism och monarkism influerade intelligensen.

Till en början styrde de Rivera utan varje konstitutionell betäckning. 
Representationen sammankallades e j ; genom långtgående begränsningar av 
de medborgerliga friheterna undertrycktes oppositionen. Diktatorns personliga 
gemytlighet och en viss blandning av mildhet och nonchalans även i för
följelsen av motståndarna gav emellertid de Riveras välde en särprägel. 
År 1927 sammankallades en s. k. nationalförsamling på 400 medlemmar, 
vilka utsågos av regeringen inom olika korporationer; politikerna vägrade, 
med undantag för ett fåtal konservativa, att mottaga nominering. Försam
lingens befogenhet var uteslutande konsultativ. En författning utarbetades; 
representationen skulle enligt denna till stor del bestå av självskrivna, kunga- 
valda eller enligt den korporativa principen utsedda medlemmar. Förslaget
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blev aldrig genomfört; att den 
tilltänkta representationen skalle 
ha behärskats av regeringen var 
uppenbart.

Oppositionen mot diktaturen väx
te. Inom arbetarklassen gjorde den 
republikanska och socialistiska rö
relsen framsteg, strejker och lokala 
oroligheter vittnade om det u t
bredda missnöjet. Liberala intel
lektuella, såsom Unamuno, Ortega 
y Gasset och Ibanez, agiterade, bo
satta i utlandet, mot regimen, ve
tenskapsmän och studenter protes
terade mot regeringsgodtycke och 
poliskontroll. Allvarligare var, att 
inom officerskåren, särskilt vid ar
tilleriet, som ansåg sig missgynnat 
av infanteristen de Rivera, en oro 
framträdde, som vid några till
fällen kulminerade i revoltförsök. En finansiell kris följde på de första 
diktaturårens välstånd. Efter hand kom läget att framstå som ohållbart 
och diktaturens avveckling började förberedas. Svårigheten låg däri, att 
monarken genom sitt uppträdande identifierats med diktaturen; det gällde 
att avskaffa denna utan att monarkien drogs med i dess fall. I januari 
1930 avgick Rivera, sedan generalerna uttalat sig mot hans kvarstannande, 
och general Berenguer trädde i spetsen för en regering, som avsågs skola 
bilda en ”brygga” över till parlamentarismen. 1876 års författning fö r
klarades åter gällande, yttrande- och tryckfrihet utvidgades, och regeringen 
utlovade, att nyval skulle hållas, så snart en för reorganisering av de politiska 
partierna nödvändig övergångsperiod gått till ända.

Läget blev alltmera kritiskt, med m ilitära revoltförsök och politiska strejker 
och upplopp. De republikanska och socialistiska rörelserna, som växt sig 
starka under diktaturperioden, agiterade mot monarken, som ständigt före
bråddes för sitt brott mot författningen; Berenguer fann sig nödsakad att 
tillgripa repressiva åtgärder för att uppehålla den försvagade monarkiska 
regimen. Inför cortesvalen vägrade oppositionen att rösta på grund av att 
dessa val skulle förrättas av kommunala myndigheter, som tillsatts under 
diktaturen. Då anordnades till en början kommunala val. Vid dessa, som 
höllos i april 1931, stod frågan om statsformen helt i förgrunden. Valen 
blevo ett misstroendevotum mot konungen; republikaner och socialister

DAMASO BERENGUER.
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vunno en majoritet av mandaten. Omedelbart därefter (den 14 april) avreste 
konungen från landet och en provisorisk regering bildades av republikanen 
Zamora. Regeringen utlyste val till en konstituerande nationalförsamling. Den 
i juni valda församlingen bestod nästan uteslutande av republikaner; över 100 
av dess bortåt 500 medlemmar voro socialister. En ny författning utarbetades 
under sommaren och hösten 1931.

Denna författning, av den 9 december 1931, är en egendomlig kombination 
av från olika håll hämtade institut. Representationen, bestående av en kam
mare, väljes för fyra år med allmän rösträtt för män och kvinnor. Statschefen, 
presidenten, väljes för sex år av en valförsamling, som består dels av kam
marens medlemmar, dels av lika många och på samma sätt särskilt valda 
elektorer. Presidenten liar suspensivt veto i lagfrågor —  för vars brytande 
fordras två tredjedels majoritet —  samt upplösningsrätt; upplösning får 
dock ej äga rum mer än två gånger under en sexårsperiod och om, efter en 
andra upplösning, den nyvalda kammaren anser upplösningsåtgärden omoti
verad, är presidenten avsatt; han kan också avsättas av enligt kammarens 
beslut inkallad församling av samma sammansättning som valförsamlingen. 
Dessa bestämmelser framstå som egenartade med tanke på, att parlam enta
rismen är grundlagsfäst; en regering måste avgå vid misstroendevotum. 
Folkomröstning rörande ett lagbeslut eller ett av valmännen framfört lag
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förslag kan begäras av 15 procent av de röstberättigade. Författningsänd
ringar kräva upprepade, genom nyval åtskilda beslut av representationen. För- 
fattningsstridiga lagar kunna annulleras av en särskild författningsdomstol. 
Kyrkan skiljes från staten, möjligheten av autonomi för Katalonien förut- 
sättes.

Portugal. Landets författningspolitiska historia under 1800-talet erinrar 
om Spaniens. Den konstitutionella monarkien, som under långa tider slagit 
över i diktatur, ersattes 1910 genom en militärrevolt med en parlamentarisk 
republik; enligt 1911 års författning stadgades om två kamrar, valda av 
provinsråden, respektive av folket, en av kamrarna vald president och en 
inför dessa ansvarig ministär. Bakom den konstitutionella fasaden har makt
striden försiggått i helt oreglerade form er; militärrevolter ha nära nog blivit 
den normala formen för regeringsskifte. Är 1926 tog general Carmona makten 
med våld och har sedermera regerat som diktator; 1928 utsågs han genom 
folkval till republikens president. Är 1932 antogs en ny, av fascismen på
verkad författning.

Ö S T E R R I K E  —  U N G E R N .
•

Genom lagstiftning av år 1867 reglerades unionen mellan de under samme 
monark lydande staterna, kejsardömet Österrike och konungadömet Ungern. 
Utrikespolitik, krigsväsen och finanser för gemensamma ändamål föllo inom 
den unionella sfären. Gemensamma organ voro, utom monarken och tre 
riksministrar, av vederbörande länders parlament utsedda delegationer, som 
årligen sammanträdde; dessa överläde separat men kunde, då samstämmiga 
beslut ej uppnåddes, samlas till gemensam votering. De gemensamma utgif
terna skulle bäras av båda staterna i viss bestämd proportion; i fråga om 
denna proportion och vissa angelägenheter, som voro fakultativt men ej 
obligatoriskt gemensamma, såsom tullfrågor, skulle vart tionde år särskilda 
överenskommelser träffas. Särskilt under årtiondet före världskriget uppstodo 
slitningar mellan de båda staterna; i Ungern ville en oppositionell riktning 
inskränka förbundet till en personalunion.

Ö sterrike var enligt grundlagar av 1861 och 1867 en konstitutionell 
monarki. Den exekutiva makten utövades av kejsaren, som tillika var del
aktig i lagstiftningsmakten och ägde rätt att mellan parlamentssessionerna 
utfärda provisoriska lagar. Representationen bestod av herrehuset, vars med
lemmar till större delen utnämndes av kejsaren på livstid eller såsom huvud
män för högadliga släkter innehade ärftliga platser, och en folkvald depute
radekammare. Denna senare utsågs länge inom olika välj arklasser, kurier,

41. — Vår egen tids historia. I.
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varvid de högre klasserna hade ett övervägande inflytande. Intill år 1896 
voro blott en femtedel av de vuxna männen röstberättigade; efter en detta 
år beslutad reform kommo på en representant i storgodsägarnas kuria 64 
väljare, i den högre beskattade stadsbefolkningens kuria 4,193 och i den 
allmänna kurian (till vilken massan av befolkningen hörde) 67,503 väljare. 
I provinserna funnos lantdagar, som ägde en tämligen vidsträckt beslutanderätt.

Österrikisk författningspolitisk praxis under kejsartiden står på gränsen 
mellan konstitutionalism och parlamentarism. Kejsaren utsåg tämligen själv
ständigt regeringschefer, i stor utsträckning utanför parlamentarikernas krets, 
men dessa sökte skapa en regeringsvänlig majoritetskombination i deputerade
kammaren, och avgingo i regel, då deras politik icke vann kammarens under
stöd; regeringarnas beroende av representationen var sålunda avsevärt star
kare än i Tyskland. Under vissa tider sattes emellertid parlamentet faktiskt 
ur funktion genom att regeringen till det yttersta utnyttjade sin provisoriska 
lagstiftningsmakt; omkring sekelskiftet, då svårigheterna att få till stånd en 
arbetsduglig parlam entsm ajoritet voro särskilt stora, inträffade det vid flera 
tillfällen, att parlamentet ajournerades eller upplöstes, varefter regeringen 
meddelade de viktigaste beslut, till och med statsregleringsbeslut, i form av 
provisoriska lagar.

Nationalitetsproblemet var den dominerande faktorn i den inre politiken. 
På tyskarna, omkring en tredjedel av befolkningen, replierade den öster
rikiska staten; tyskarna dominerade socialt och kulturellt och voro den enda 
av de många nationaliteterna, som någorlunda reservationslöst stödde monar
kien och riksenheten. Politiskt bröts emellertid efter hand deras välde, trots 
att valordningen gav dem betydande företräden; tjeckiska, polska, rutenska, 
slovenska, kroatiska och romanska partier uppstodo med nationella särkrav, 
som i vissa fall ytterst siktade mot självständighet, d. v. s. mot statens upp
lösning. För regeringen gällde det all spela ut de olika nationaliteterna niol 
varandra, att begagna sig av de sociala söndringen inom vissa nationer, att 
genom en kohandel i väldig skala bevara rikets enhet. Österrikisk politik 
fick en prägel av förvirring och hotande upplösning som knappast någon 
annan europeisk stats. Den ministerpresident, som längst lyckades hålla sig 
vid makten (Taaffe 1879— 1893) förklarade, att han ständigt ”vinglat sig 
fram ” ; uttalandet kännetecknar regeringssystemet överhuvud. Sedan 1896 
års rösträttsreform genomförts och härigenom vissa extrema nationalitets- 
partier, särskilt ungtjeckerna, vunnit ökad representation, var parlamentet 
under långa tider arbetsodugligt på grund av vissa oppositionsgruppers syste
matiska obstruktion. En viss avspänning inträdde genom 1907 års valreform; 
enligt denna uppdelades de 516 platserna på de olika nationaliteterna, 
tyskarna, som förblevo överrepresenterade, erhöllo 233, slaverna 259, italie
narna 19 och rumänerna 5 platser; rösträtten blev allmän ocb direkt. Kam
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maren bestod av dels nationella, 
dels ”politiska” partier; tyskarna 
formade fyra grupper, av vilka de 
största voro den nationella, den 
kristligt-soeiala och den socialde
mokratiska, med respektive 96, 47 
och 40 medlemmar. De nationella 
minoriteternas missnöje hade lik
väl icke utplånats. Ständiga krav 
framställdes om ökad självstyrelse 
och olika planer att federalisera 
riket dryftades. Svårigheterna voro 
på grund av folkblandningen utom
ordentliga; i Böhmen och Mähren 
var den tyska minoriteten ej villig 
att underordna sig tjeckerna, i Ga
lizien motsatte sig rutenerna ett 
polskt välde.

Under världskriget lyckades lik
väl de styrande bevara statsenheten; 
oppositionella rörelser undertrycktes. Under nära tre års tid styrde kejsaren 
med provisoriska lagar och parlamentet, som varit åtskilt vid krigsutbrottet, 
blev icke sammankallat; i ingen annan krigförande stat sattes representationen 
så helt ur spelet. Eörst på våren 1917 inkallades parlamentet av kejsar Karl, 
som föregående år efterträtt kejsar Frans Josef. Det kritiska läget hade här, 
liksom i Tyskland, gjort de styrande beredda till de mest långtgående efter
gifter. Ett system utformades, enligt vilket ett stort mått av självstyrelse 
skulle givas åt de olika nationaliteterna; Österrike skulle uppdelas i en rad 
stater — en tjeckisk, en polsk, en rutensk, en sydslavisk o. s. v. — med 
gemensam monark och gemensamt förbundsparlament. Denna plan tillfreds
ställde icke de nationella minoriteterna, vilkas förhoppningar om full själv
ständighet växte; endast de tyska partierna —- och i viss mån polackerna —  
stödde regimen. Då nederlaget kom, föll staten sönder, inom skilda områden 
konstituerade revolutionära styrelser övertogo makten; statskansliet i Wien 
utfärdade ännu några dagar kungörelser, men armén och polisen kunde icke 
längre användas; den 12 november 1918 abdikerade kejsaren.

Den ungerska staten var ur etnisk och språklig synpunkt nära nog lika 
heterogen som den österrikiska; vid sidan av magyarerna, omkring 40 procent 
av befolkningen, funnos betydande tyska, slaviska, rumänska och serbo- 
kroatiska minoriteter. Magyarerna dominerade emellertid det politiska livet 
i långt högre grad än tyskarna i Österrike. Monarken, som hade ungefär

ISTVÄN TISZA
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samma statsrältsliga ställning som i Österrike, följde i stort sett en parlam en
tarisk praxis, även om han i flera  konfliktsituationer begagnade upplösnings- 
rätten såsom vapen mot parlam entet. Detta stod helt under magyarisk ledning. 
Den övre kammaren, magnathuset, bestod till större delen av magyariska 
aristokrater med ärftliga p latser; härtill kommo .en del genom ämbetsställ- 
ning självskrivna och av konungen utnämnda medlemmar. Representanthuset 
var folkvalt, men rösträtten var, huvudsakligen genom censusbestämmelser, 
starkt begränsad, vilket verkade till magyarernas förmån; ännu 1912 voro 
ej mer än 1,200,000 personer, d. v. s. en fjärdedel av alla män över 20 år 
röstberättigade. Bestämmelserna om valkretsindelning och valsätt gjorde det 
omöjligt för de nationella minoriteterna att uppnå mer än en bråkdel av 
mandaten. Röstningen vid valen var öppen, vilket gav godsägarna möjlighet 
att dirigera de av dem beroende småbrukarna och arrendatorerna. Med dessa 
och andra medel tryggades makten åt den magyariska överjklassen; i intet 
annat europeiskt land torde godsägarearistokratien under senare tid haft en 
så förhärskande ställning. En systematisk magyariseringspolitik fördes, främst 
i avseende å undervisningen. De nationella minoriteterna stodo till stor del 
för lågt för att organisera sig till enhetligt politiskt handlande; deras ford
ringar på allmän rösträtt avvisades. En särställning intogo flertalet sydslaver; 
Kroatien-Slavonien hade viss autonomi och egen lantdag; under åren före 
världskriget upphävdes emellertid i realiteten, under intrycket av de syd- 
slaviska enhetssträvandena, Kroatien-Slavoniens självstyrelse.

Inom den magyariska parlam entsm ajoriteten framträdde flera partier, var
vid i regel ställningstagandet till unionen var den bestämmande faktorn. De 
grupper, som krävde full oavhängighet, voro i minoritet, men krav på be
gränsning av den unionella sfären vunno anslutning även inom den princi
piellt unionsvänliga majoriteten. I början av 1900-talet uthröto svåra kon
flikter mellan monarken och deputeradekammaren, särskilt i fråga om kom
mandospråket i den ungerska armén och andra m ilitärfrågor; år 1907 för
nyades icke tullunionen. Är 1913 kom Tisza i spetsen för det unionsvänliga 

nationella arbetspartiet till m akten; under hans energiska ledning bevarades 
enheten under kriget.

Ö S T E R R I K E .

Redan den 21 oktober 1918 sammanslöto sig de tyska ledamöterna i den 
österrikiska deputeradekammaren till en nationalförsamling; sedermera val
des provisoriskt en president, och en regering bildades under ledning av 
socialdemokraten Renner. Val utlystes till en konstituerande nationalförsam
ling, som sammanträdde i början av mars 1919. I denna voro socialdemokra-
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PARLA M E N TSH U SET I WIEN.

terna, med 74 mandat av 167, det starkaste partiet; de kristligt-sociala, som 
i första rummet representerade den katolska, antisocialistiska bondebefolk
ningen, men även vann någon anslutning bland de religiösa arbetarna, erhöll 
64, stortyskarna, ett nationellt parti med anslutning till Tyskland som främsta 
programpunkt, 24 platser; övriga partier, bland dem kommunisterna, vunno 
mycket ringa anslutning. De tre nämnda partierna och främst socialdemokra
terna och de kristligt-sociala ha sedermera dominerat österrikisk politik; 
Österrike bar alltså, i motsats till flertalet efteikrigsdemokratier, icke uppvisat 
större partisplittring. Under författningsarbetet fungerade skilda koalitions
regeringar, valda av nationalförsamlingen; svåra konflikter förekommo lik
väl, särskilt mellan socialdemokrater och kristligt-sociala. Planerna på en 
anslutning till Tyskland korsades genom ententens förbud; enligt freden i 
S:t Germain fordras för en sådan anslutning folkförbundsrådets samtycke.

Författningen av den 1 oktober 1920 betecknar Österrike som en förbunds- 
stat; de befogenheter, som tillkomma de nio provinsernas ( ’ländernas ') 
lantdagar —- främst i politi- och undervisningsfrågor — äro likväl långt mer 
begränsade än i andra förbundsstater. I förbundet är representationen det 
helt behärskande organet. Den består av två kamrar, förbundsrådet, som väljes 
av lantdagarna, varvid varje lands delegation i viss mån ställes i proportion 
till folkmängden, och nationalrådet, vars medlemmar (förut 183, nu 165) 
utses med allmän rösträtt för myndiga män och kvinnor och enligt strängt 
genomfört proportionellt system för en period av fyra år; förbundsrådet 
har blott suspensivt veto i lagfrågor och intar överhuvud en undanskjuten 
plats. Förbundspresidenten väljes för fyra år av de förenade kamrarna, han 
har ej veto- eller upplösningsrätt utan blott knappt tillm ätta exekutiva be
fogenheter. Regeringen, förbundskanslern och ministrarna, väljas — enligt
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schweiziskt mönster —  genom majoritetsomröstning i nationalrådet efter 
förslag av dettas huvudutskolt. I motsats till vad fallet är i Schweiz gäller 
valet icke viss tid, och regeringen är skyldig att avgå vid misstroendevotum 
från nationalrådet; här föreligger alltså en blandning av det schweiziska och 
det vanliga parlamentariska systemet. Ett originellt inslag i författningen är 
bestämmelsen om en särskild författningsdomstol, vars medlemmar utses av 
representationen, och som bland annat kan förklara författningsstridiga lagar 
ogiltiga. För författningsändringar fordras två tredjedelsmajoritet i national
rådet; vid totalrevision kräves även folkomröstning, vid partialrevision skall 
sådan anordnas, om en tredjedel av nalionalrådets eller förbundsrådets med
lemmar så begära.

Sedan författningsverket slutförts utlystes val (okt. 1920). De kristligt- 
sociala blevo nu det största partiet med 85 mandat, socialdemokraterna fingo 
69 och stortyskarna 28. Vid de följande valen, 1923 —  då val hölls enligt 
en 1920 beslutad övergångsbestämmelse —  och 1927, blev partiställningen 
i huvudsak densamma; dock gingo stortyskarna tillhaka (12 platser 1927), 
under det att ett nybildat bondeparti erhöll ett mindre antal platser (9 år 
1927).

Efter 1920 års val utgingo socialdemokraterna ur regeringen och denna 
sammansattes av representanter för de borgerliga partierna. Sedan dess har 
Österrike styrts av borgerliga regeringar, som i regel kunnat räkna på stöd 
av alla partier utom socialdemokraterna. Motsättningen mellan de båda poli
tiska huvudriktningarna har alltmera skärpts; vid genomförandet av större 
lagstiftningsreformer, såsom rörande undervisningsväsendet och socialför
säkringen, ha häftiga konflikter uppstått. Striden mellan borgerliga och 
socialdemokrater har tillika blivit en strid mellan centralism och federalism; 
socialdemokraterna ha behärskat Wien, de borgerliga landsbygden, och för 
de senare har en utvidgning av förbundets makt utgjort ett medel att öva 
kontroll över Wiens styrelse, vars omfattande sociala reformverksamhet — 
särskilt i avseende å bostadspolitiken — medfört höga skatter.

Det finansiella nödläge, vari Österrike kommit efter kriget, nödvändiggjorde 
upptagandet av stora lån i utlandet. Nationernas förbund fungerade härvid 
som förmedlare. Genom ett fördrag i Geneve den 4 oktober 1922 tillförsäk
rades Österrike finansiell hjälp ; som villkor uppställdes, att under kontroll 
av en av folkförbundsrådet utnämnd generalkommissarie en genomgripande 
reorganisation av statsfinanserna skulle genomföras och att för detta ändamål 
den österrikiska regeringen skulle utrustas med vidsträckt fullmakt av parla
mentet. Då i denna fullmakt måste ingå rätt att utfärda lagändrande förord
ningar, var en författningsändring nödvändig, vilket —  då två tredjedels 
majoritet krävdes för en sådan — innehar, att socialdemokraternas medverkan
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erfordrades. Efter långa förhand
lingar lyckades den kristligt-sociale 
förbundskanslern Seipel åstadkom
ma en uppgörelse; en fullmaktslag 
(författningslagen 26 nov. 1922) 
av vittgående karaktär antogs, men 
det stadgades i denna, alt fullmakts- 
förordningar skulle beslutas av ett 
särskilt kabinettsråd, i vilket natio- 
nalrådet med proportionellt val
sätt utsedda representanter skulle 
ingå. Fullmakten, som förblev i 
kraft intill utgången av år 1924, 
utnyttjades till ett stort antal be
tydelsefulla beslut, särskilt indrag
ningar i förvaltningen, varigenom 
budgetär jämvikt återställdes. Sei
pel, som genom sin ledning av sa- 
neringsarbetet blev den borgerliga IGNAZ SEIPEL

koalitionens främste man, avgick i
november 1924, men återtog, då hans efterträdare Ramek hlev föremål för 
skarp kritik, förhundskanslersposten i oktober 1926.

Under de senaste åren ha de politiska striderna fått en sådan tillspetsning, 
att en revolution eller ett inbördeskrig blivit aktuella möjligheter. En med 
fascism och nationalsocialism hefryndad rörelse, hemvärnsrörelsen, har vun
nit stor anslutning inom medelklassen och bland bönderna; för förverkligan
det av sina nationella, antisocialistiska syften fordrar den, stödd på de beväp
nade, militärt disciplinerade hemvärnsförbanden, parlamentarismens avveck
ling och upprättandet av en diktatur; rörelsens ledare ha hotat med revolu
tion, och revoltförsök av mera lokal natur ha förekommit. Blodiga konflikter 
mellan hemvärnet och en socialistisk organisation av motsvarande karaktär, 
republikanska skyddsförbundet, ha ägt rum ; att de icke fått större omfatt
ning, beror på att vid de marscher och demonstrationer, som de båda för
banden ständigt anordna, utomordentliga anstalter, varvid även militären 
använts, vidtagits för att upprätthålla ordningen. De borgerliga partierna ha 
starkt influerats av hemvärnsrörelsen, ehuru de tagit avstånd från den revolu
tionära taktiken. Då Seipel avgick i april 1929, misstänktes på många håll, 
att han förberedde ett återvändande som diktator i spetsen för hemvärns- 
männen.

I september 1929 blev Schober, som i egenskap av polispresident i Wien 
gjort sig hatad av socialisterna, förbundskansler. Han framlade i oktober,
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under inflytande av hemvärnsagitationen, ett förslag till författningsreform, 
som avsåg dels att öka exekutivens makt, dels att beröva Wien dess autonomi. 
Förslaget kunde icke på författningsenlig väg föras igenom utan bistånd av 
socialdemokraterna, men dessa visade sig inför revolutionshotet beredda till 
eftergifter. Författningslagen av den 7 december 1929 blev en kompromiss: 
en omläggning av statsorganens kompetensförhållande genomfördes, men 
Wiens självstyrelse blev i huvudsak orubbad.

Reformen gäller främst statschefens ställning. Presidenten skall hädanefter 
väljas av folket för en tid av sex år; uppnår ingen kandidat absolut majoritet, 
skall en ny valomgång föranstaltas mellan av de två partier, som i första 
omgången uppvisat de högsta röstetalen, uppställda kandidater. Presidenten 
utnämner förbundsregeringens medlemmar, vilka likväl äro skyldiga att träda 
tillbaka vid misstroendevotum från nationalrådet. Vidare erhåller presidenten 
rätt att upplösa nationalrådet, dock blott en gång av samma anledning, samt 
att i extraordinära situationer, då nationalrådet ej är samlat, utfärda lag- 
ändrande förordningar, vilka sedermera skola föreläggas nationalrådet till 
godkännande. Nationalrådets maktställning drabbas även på andra punkter 
av den nya lagen; sålunda givas inskränkande bestämmelser om sessions- 
tiderna och regeringen erhåller möjlighet att under viss tid tilläm pa en 
provisorisk budget, om parlamentet ej i tillräcklig tid före ett nytt finansår 
beslutat om statsregleringen; sistnämnda stadgande avser att göra parlam en
tarisk obstruktion i finansfrågor betydelselös. Egenartad är bestämmelsen, att 
de för livstid tillsatta medlemmarna i författningsdomstolen kunna avsättas. 
Hädanefter utses medlemmarna av presidenten, till en del efter nominering 
av representationen. På detta sätt berövades socialdemokraterna sin starka 
ställning i domstolen. I förhållandet mellan rike och länder göras en del 
ändringar, av vilka den viktigaste torde vara polismaktens fullständiga över
förande till förbundet. —  I det hela utgör reformen ur teoretisk synpunkt 
en mycket bestämd brytning med det parlamentsvälde, som 1920 års författ
ning företecknade; i realiteten innebär den, att den socialdemokratiska mino
ritetens möjligheter att göra sig gällande beskäras.

U N G E R N .

Sedan konung Karl nedlagt statsstyrelsen utan att formellt abdikera (13 
nov. 1918), bildades en provisorisk regering, som proklamerade republiken. 
I mars 1919 gjorde kommunisterna revolution och proletariatets diktatur ut
ropades. I augusti 1919 störtades denna regim av en främst på de borgerliga 
folkgrupperna och bönderna stödd kontrarevolutionär rörelse. En med täm-
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ligen allmän rösträtt vald national
församling konstituerades i febru
ari 1920. Enligt dennas beslut åter
upprättades monarkien, och den 
före revolutionen gällande rätten 
förklarades i princip giltig; en 
riksföreståndare, Horthy, för obe
stämd tid vald av församlingen, 
skulle utöva de monarkiska befo
genheterna (med vissa begräns
ningar), till dess konungen återin
trätt i sina funktioner. 1926 inför
des tvåkammarsystem: överhuset
består av ärftliga, på grund av äm- 
betsställning självskrivna, av vissa 
korporationer (högadeln, kommu
nalråd, universitet m. m.) valda 
och av riksföreståndaren utsedda 
medlemmar, deputeradekammaren NICOI AlJS IIORTHY
välj es av folket med nära nog a ll
män rösträtt. Inom regering och representation har den konservativa, m onar
kistiska, klerikala och nationella riktning, som genomförde kontrarevolutionen, 
helt dominerat. Genom undantagslagstiftning har den radikala oppositionens 
möjligheter att göra sig gällande begränsats. Röstningen är på landsbygden 
öppen, vilket ger de socialt härskande klasserna möjlighet till effektiv kon
troll. Vid 1931 års val fick regeringspartiet 159 platser av 245 i deputerade
kammaren, oppositionen var splittrad på ett flertal partier.

T J E C K O S L O V A K I E N .

I oktober 1918 konstituerades en provisorisk regering, som inneslöt repre
sentanter för skilda politiska riktningar inom den tjeckiska nationen. Där
efter valdes av de skilda tjeckiska partiorganisationerna, alltså icke av folket, 
en konstituerande församling, som sammanträdde den 14 november 1918. 
Församlingen valde en regering, bestående av representanter för alla de större 
partierna, såväl borgerliga som socialdemokrater, utsåg Thomas Masaryk, 
den tjeckiska frihetsrörelsens främste företrädare, till provisorisk statschef 
(president) och skred till utarbetande av en författning. Till en början stod 
regeringen under borgerlig ledning, men redan i juli 1919 framkallade
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socialismens växande styrka en 
ändring. Konseljpresident blev so
cialdemokraten Tusar och flertalet 
portföljer besattes av socialister; 
även det största borgerliga partiet, 
agrarpartiet, var emellertid rep re
senterat i ministären, och denna 
hade fortfarande närmast karaktä
ren av en samlingsregering. En rad 
sociala reformer genomfördes jäm 
sides med författningsverket: åtta 
timmars arbetsdag, åtgärder mot 
arbetslöshet, expropriation av stor- 

. godsen till småbrukarnas förmån, 
viss delaktighet för arbetarna i 
företagens ledning.

Författningen av den 29 februari 
1920 stadfäster den parlam entariska 

TOMAS M A SARYK  demokratien men äger icke samma
radikala rätlinjighet som åtskilliga 

av efterkrigsperiodens grundlagar. Representationen består av två kam rar: de
puteradekammaren, som består av 300 medlemmar, valda för sex år, med a ll
män rösträtt för myndiga män och kvinnor, och senaten, vars 150 medlemmar 
väljas för åtta år med rösträtt för alla män och kvinnor, som uppnått 26 års 
å lder; båda kamrarna väljas enligt ett strängt genomfört proportionellt system. 
Senaten äger blott ett praktiskt betydelselöst veto mot kammarens beslut. Presi
denten välj es för sju år av båda kamrarna i förening; lian äger ett suspensivt 
veto, som, ehuru ur rättslig synpunkt synnerligen svagt — det brytes med enkel 
m ajoritet av kamrarna —  flera gånger använts med framgång, och han kan 
upplösa kamrarna och förordna om nya val. Faktiskt har Masaryk, som två 
gånger valts till president med stora majoriteter, ägt en utomordentlig aukto
ritet och ett starkt, mången gång utslagsgivande inflytande. Den av presidenten 
utsedda regeringen skall avgå, om deputeradekammaren beslutar misstroende
votum. Egenartad — och i praktiken aldrig tilläm pad — är bestämmelsen, att 
regeringen (icke presidenten) kan framlägga ett av representationen förkastat 
regeringsförslag till folkomröstning; i övrigt förekommer ej någon bestäm
melse om referendum. M ärkligt är också stadgandet, att, då parlamentet ej 
är samlat, ett av kam rarna valt utskott på förslag av regeringen och med 
samtycke av presidenten kan utfärda provisoriska lagar, vilka sedermera upp
hävas, om de ej stadfästas av representationen. För författningsändringar 
kräves beslut med tre femtedels majoritet inom vardera kammaren.
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Den tjeckiska parlamentarismen har företett vissa drag, som varit gemen
samma för flertalet av samtidens unga demokratier; partisplittringen har 
varit stark, nationella minoritetsgrupper ha spelat en framträdande roll, 
regeringarna ha måst hygga på heterogena koalitioner, och ministrarna ha 
i första rummet varit delegater för sina uppdragsgivare, partierna. Det har 
emellertid visat sig möjligt att bilda jämförelsevis stabila koalitioner, och det 
parlamentariska systemet har fungerat utan alltför svåra rubbningar. I knap
past någon annan av ”efterkrigsdemokratierna” har den inrikespolitiska ut
vecklingen varit så fri från våldsamma kriser som i Tjeckoslovakien.

Vid valen till kamrarna i april 1920 framträdde den blandning av allm än
politiska och nationella demarkationslinjer, som sedermera förblivit utm är
kande för tjeckisk politik. Den tjeckoslovakiska majoriteten (bortåt 9 av 13,0 
m illioner 1921) och den tyska minoriteten (över 3 millioner) uppdelades var 
för sig i ett antal partier; i viss utsträckning representerade de tyska och tjec
kiska partierna parvis samma politiska uppfattning, utom just i nationalitets- 
frågan. Tillsammans erhöllo sex tjeckiska partier i deputeradekammaren 199 
m andat av 281 (vissa gränsområden voro ännu icke införlivade, varför en del 
mandat icke besattes), fem tyska partier fingo 72 platser; återstående mandat 
tillföllo  ett ungerskt parti. Bland de tjeckiska partierna var det socialdemo
kratiska det största, med 74 mandat; vidare märktes agrarpartiet, ett tämligen
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radikalt sm åbrukarparti, de s. k. 
tjeckiska socialisterna (ett natio
nellt parti med radikala tendenser, 
till vilket Benesj, den ”ständige” 
utrikesministern, hör) och två mera 
konservativa partier, nationaldemo- 
kraterna och folkpartiet (klerikalt). 
Av de tyska representanterna voro 
nära en tredjedel socialdemokrater, 
under det att de övriga fördelade 
sig på olika borgerliga fraktioner, 
främst agrarerna och de kristligt 
sociala. Den nationella motsätt
ningen var den avgörande; tyskar
na, som i den tjeckiska staten, så
dan den förelåg enligt Versailies-
freden, sågo en kränkning av p rin 
cipen om nationernas självbestäm- 
ningsrätt, intogo en principiellt 
oppositionell hållning.

Under dessa förhållanden fortsatte den rent tjeckiska koalitionen, stödd 
av socialdemokrater, nationella socialister och agrarer, att regera: Tusar 
förblev konseljpresident. På hösten 1920 klövs emellertid den tjeckiska 
socialdemokratien i en demokratisk och en kommunistisk riktning, och 
ministären, som såg sin ställning försvagad, avgick. Då en ny parlam en
tarisk kombination icke kunde åvägabringas, bildades en expeditionsregering 
(Cerny), som, förutom Benesj, som behöll utrikesministerportföljen, endast 
upptog ämbetsmän utanför parlam entspartierna; såsom medlare mellan 
regeringen och partierna framträdde ett femmannaråd, bestående av repre
sentanter för de stora tjeckiska partierna; detta råd, som torde ha utövat den 
verkliga ledningen i brännande politiska frågor, fungerade även under de 
närmast följande regeringarna. Ett av kommunisterna i december 1920 gjort 
försök att etablera generalstrejk och genom en kupp erövra statsmakten miss
lyckades; följande år sammanslöto sig tjeckiska och tyska kommunister till 
ett parti, med 27 representanter i kammaren. I september 1921 uppnådde 
femmannarådet en överenskommelse om samarbete, Cerny avgick, och Benesj
trädde i spetsen för en regering, i vilken de fem stora tjeckiska partierna
blevo representerade. Regeringsskiftet i oktober 1922, då Benesj som prem iär
minister efterträddes av agraren Svehla, innebar ingen rubbning av koali
tionen. Under Svehlas treåriga regeringstid reorganiserades penningväsendet 
och ett omfattande socialförsäkringssystem genomfördes. Slitningar inom
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koalilionen, bland annat beroende 
på agrarernas och socialdemokra
ternas skilda meningar i tullfrågor, 
ledde till upplösning av represen
tationen och nyval (nov. 1925).

Valen medförde betydande för
ändringar till de borgerliga parti
ernas förmån. Agrarerna och de 
klerikala, vilka uppdelats i ett tjec
kiskt och ett slovakiskt block, ökade 
sina mandatsiffror till 45, respek
tive 54, under det att de tjeckiska 
socialdemokraterna blott fingo 29 
platser; kommunisternas represen
tantantal i kammaren steg till 41.
Regeringen rekonstruerades, varvid 
socialdemokraterna fingo överlåta 
några platser åt de borgerliga, men 
i mars 1926 utbröt regeringskris på 
grund av socialdemokraternas mot
stånd mot ökade spannmålstullar. Efter en kortvarig expeditionsregering, under 
vilken de tjeckiska och tyska borgerliga grupperna samverkade vid genom
drivandet av jordbrukstullar, bildade Svebla (okt. 1926) en regering, som 
innebar ett nytt skede i tjeckisk politik; densamma stöddes av flertalet bor
gerliga partier och upptog företrädare för två tyska partier, agrarer och 
kristligt sociala. Nationalitetsgränsen var därmed uppriven. Under de föl
jande åren förekommo svåra konflikter mellan den borgerliga koalitionen 
och de socialistiska och kommunistiska partierna, särskilt rörande tilläm p
ningen av lagstiftningen om socialförsäkring. Småningom framträdde diver- 
genser inom det borgerliga lägret, särskilt sedan Svehla på grund av sjuk
dom avgått (febr. 1929) och efterträtts av agraren Udrzal.

För att åstadkomma ett klarare läge upplöstes ånyo kamrarna (okt. 1929). 
Vid valen förlorade de klerikala partierna, under det att socialisterna gingo 
fram åt, delvis på kommunisternas bekostnad. 1 denna situation kom en ny 
koalition till stånd, ledd av Udrzal; i regeringen ingingo såväl tjeckiska som 
tyska socialdemokrater, men däremot icke tyska och slovakiska klerikaler. 
Koalitionen omfattade 210 av 300 deputerade, d. v. s. en större majoritet 
än någon tidigare kombination.

I tjeckoslovakisk politik ha sålunda väsentligen tre koalitioner förelegat; 
den tjeckiska 1918— 1926, den borgerligt-konservativa 1926— 1929 och den 
av m ellanpartierna och socialisterna år 1929 bildade. Regeringsbildningen
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har smidigt anpassats efter läget i representationen och de förändringar i 
folkopinionen, som valen utvisat. Kärnan i regeringsblocket har utgjorts 
av de tjeckiska agrarerna, vilkas mellanställning m öjliggjort inträde i de 
mest skilda koalitioner.

D E  B A L T I S K A  S T A T E R N A .

Sedan de baltiska staterna, Estland, Lettland och Litauen, konstituerats, 
sammanträdde folkvalda nationalförsamlingar för att utarbeta författningar. 
I)en estländska grundlagen är daterad den 15 juni 1920, de lettländska 
och litauiska författningarna respektive den 15 februari och den 1 augusti 
1922. Grundläggande för författningsverket i samtliga länder var den demo
kratiska principen; med alldeles särskild följdriktighet är denna genomförd 
i Estland, där författningen kom till stånd kort efter revolutionen och helt 
präglades av de radikala partiernas inställning. I alla grundlagarna för
klaras folksuveräniteten vara statsskickets grundval, statschefen utses genom 
val av representationen, denna hestår av en enda enligt proportionellt system 
och med allmän rösträtt för män och kvinnor vald kammare, det parla 
mentariska systemet för regeringsbildning är uttryckligen fastslaget, för 
vissa fall är folkets direkta bestämmanderätt genom folkomröstning fast
slagen. Eramför allt utmärkande är parlamentets dominerande ställning i 
statsskicket.

Enligt Estlands författning är den lagstiftande makten anförtrodd åt en 
av 100 medlemmar bestående, för tre år vald kammare. Någon stats- 
president i vanlig mening finnes icke. Den exekutiva makten handhas av 
en regering, vars ordförande, statsäldsten, fullgör en statschefs representativa 
funktioner, men i övrigt har en parlamentarisk konseljpresidents ställning. 
Regeringen utses av representationen och kan av denna avsättas genom 
misstroendevotum. I praktiken går regeringsbildningen till på så sätt, att 
riksdagens talman anmodar en politiker att bilda regering, varefter denne 
vidtalar vederbörande fraktionsledare; sedan överenskommelsen rörande för
delningen av ministerposterna träffats, insätter riksdagen genom ett särskilt 
beslut den nya regeringen i dess ämbete. Av riksdagen antagna lagförslag 
skola underställas folkomröstning, om inom viss, av en tredjedel av repre
sentationen begärd frist så kräves av 25,000 röstberättigade medborgare. 
Samma antal valmän har rätt att få ett ingivet lagförslag framlagt till 
folkets avgörande, om det ej antages av riksdagen (folkinitiativ). Författ
ningsändringar, som kunna föreslås av riksdagen eller genom folkinitiativ, 
kräva alltid folkomröstning. Egenartad är bestämmelsen, att "om folket för
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kastar en lag, som antagits av riksdagen, eller antar en lag, som förkastats 
av riksdagen’’, representationen skall upplösas och nya val föranstaltas.

Det centrala organet i L ettlands statsskick är likaledes en på tre år vald 
legislatur med hundra ledamöter. På samma tid välj es av riksdagen en 
statspresident, som har vanliga exekutiva befogenheter. Presidenten kan 
föranstalta folkomröstning rörande riksdagens upplösning; om hans förslag 
accepteras av valmännen, äga nya val rum, i annat fall betraktas presidenten 
som avsatt. Avsättning av presidenten kan också med två tredjedels majoritet 
beslutas av riksdagen. I realiteten utövas exekutivmakten av en regering; 
denna, som måste åtnjuta representationens förtroende, bildas av en person, 
ministerpresidenten, som av statschefen får detta uppdrag. För författnings
ändringar fordras två tredjedels majoritet inom riksdagen; i avseende å vissa 
grundläggande stadganden måste därjämte folkets godkännande vid allmän 
omröstning inhämtas. Därjämte kan under angivna villkor en tiondel av 
väljarna påfordra folkomröstning beträffande av riksdagen antagna lagar; 
samma del av valmanskåren kan begära folkomröstning rörande ett Iag- 
eller författningsinitiativ.

L itauens författning liknar i hög grad Lettlands men kan sägas vara 
mindre utpräglat demokratisk, särskilt såtillvida som den icke innehåller så 
starka inslag av direkt folkstyrelse. Representationen väljes för tre år. 
Enligt vallagen gjordes antalet medlemmar beroende av antalet avgivna 
röster; det har i genomsnitt uppgått till åttio. För samma tid väljer riks
dagen en president; med två tredjedels m ajoritet kan dennes avsättning 
beslutas. Presidenten har i vissa avseenden en starkare ställning än de est
niska och lettiska statscheferna; sålunda har han ovillkorlig rätt att upplösa 
riksdagen och kan i exceptionella situationer meddela lagbrytande föreskrif
ter och till och med åsidosätta i författningen givna stadganden om med
borgerliga rättigheter. Beträffande regeringsbildningen och regeringens stä ll
ning är den parlamentariska principen fastslagen. Författningsändringar kräva 
kvalificerad majoritet inom riksdagen; i vissa fall. såsom då 50,000 röst
berättigade hemställa därom, skall folkomröstning äga rum.

Det politiska livet i de baltiska länderna har (vi bortse här från utveck
lingen i Litauen under de senaste åren) karakteriserats av utomordentligt stor 
partisplittring och talrika regeringskriser. Vallagstiftningen har utformats i 
sträng överensstämmelse med proportionalismens grundsatser, så att prak
tiskt taget hela landet utgjort en enda valkrets; bildandet av små partier har 
härigenom uppmuntrats. Parlamenten ha regelmässigt uppdelats i 15— 20 
partigrupper, med i genomsnitt endast 5— 6 medlemmar; Lettlands riksdag 
räknade under en period 26 fraktioner. Vid intet tillfälle har en enhetlig 
majoritetsregering kunnat bildas. Regeringarna ha ständigt byggt på av ett
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flertal fraktioner bestående, relativt 
lösliga koalitioner; fraktionerna ha 
insatt sina ledare i regeringen un
der bestämda villkor och beslutat 
deras avgång, då dessa villkor icke 
uppfyllts eller eljest mera bety
dande motsättningar uppkommit. 
Ministärernas genomsnittliga livs
längd har varit 7— 8 månader. 
Emellertid ha i regel mellanpar- 
lierna utgjort kärnan i m inistä
rerna och det antal politiker, som 
växlat på taburetterna, har varit 
starkt begränsat; statsledningen 
har sålunda varit långt mer stabil 
än regeringsskiftenas antal i och 
för sig ger vid handen.

Partiuppdelningen har i de bal
tiska staterna i första rummet be
stämts av ekonomiska och sociala

faktorer; särskilt har den i samtliga stater starkt framträdande agrar
frågan spelat en betydande roll för den politiska differentieringen. Även
nationella motsättningar ha kommit till uttryck i representationens sam
mansättning; i Estland ha nationella minoritetspartier bildats av tyskar 
och ryssar, i Lettland av tyskar, ryssar och judar, i Litauen av tyskar, 
ryssar och polacker. Den stora massan av de baltiska parlamentens med
lemmar har emellertid uppdelats på tre av allmänpolitiska skiljaktig
heter bestämda riktningar: socialister av olika schatteringar, en socialt kon
servativ, nationellt och klerikalt betonad höger, inom vilken av de besuttna
bönderna uppburna fraktioner dominerat, samt en mellan dessa riktningar 
medlande center. Inom de estniska och lettiska riksdagarna ha socialisterna 
haft en stark ställning, ehuruväl de gått tillbaka sedan revolutionstiden (från 
40 till omkring 30 procent), sannolikt väsentligen på grund av att de fatti
gare jordbrukarnas missnöje stillats genom agrara reformer; i dessa länder
ha stundom regeringskoalitioner mellan center och socialdemokrater före
kommit, även om borgerliga koalitioner varit regel. Kommunisterna ha vunnit 
ringa anslutning och blivit föremål för sträng undantagslagstiftning; i Est
land blevo de efter ett kuppförsök i december 1924 utsatta för systematisk 
undertryckning.

I Litauen, där jordbruksnäringen dominerar i än högre grad än i de 
övriga baltiska länderna, ha de konservativa partierna varit starkare än i
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lessa. Vid 1923 års val erhöll en högerkoalition, det kristligt-demokra- 
iska blocket, absolut majoritet, 40 av 78 platser, inom riksdagen, det 
socialdemokratiska partiet uppnådde blott 8, ett mellanparti, demokra- 
tiska folkpartiet, 16 mandat. Under växlande högerregeringar fördes en 
lationell och klerikal politik; genom undantagslagstiftning begränsades den 
nedborgerliga fribeten, varigenom särskilt den socialistiska agitationen för
svårades. Vid 1926 års val inträdde en reaktion; av 85 mandat fick högern 
10, folkpartiet 22 och socialdemokraterna 15, under det att återstående man
lat fördelades på flera mindre grupper, främst nationella minoriteter. Höger
regeringen avgick och under folkpartiets ledning bildades en vänsterministär, 
i vilken även socialdemokrater ingingo. Den nya regeringen inledde ett 
närmande till Ryssland; den anklagades av sina motståndare för att icke 
med tillräcklig energi ingripa mot den kommunistiska agitationen. Redan 
efter några månader, i mitten av november 1926, störtades ministären genom 
en m ilitärrevolt; den konservative Smetona blev president, och en höger- 
regering bildades. På våren 1927 upplöstes riksdagen och har sedermera 
ej inkallats. Den litauiska diktaturen har utmärkts av nationell och klerikal 
politik; oppositionen har undertryckts med stränghet och genom ett system 
av repressiva åtgärder har regimen konsoliderats. Formellt har författningen 
icke annullerats; i maj 1928 oktrojerade emellertid presidenten vissa för
fattningsändringar, som avse att stärka presidentens och regeringens ställning 

12. — Vår egen tids historia. I.
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gentemot representationen; bl. a. stadgas, att blott med tre femtedels majoritet 
beslutat misstroendevotum nödvändiggör en regerings avgång. I praktiken 
är, som nämnt, det representativa systemet avskaffat.

P O L E  N.

Då i november 1918 de tyska ockupationstrupperna utrymde Polen, över
togs statsmakten provisoriskt av Josef Pilsudski, vilken såsom nationell och 
socialistisk ledare under den ryska tiden och såsom general i de mot Ryss
land stridande polska legionerna blivit den polska frihetsrörelsens mest 
populäre representant. Pilsudski inkallade en konstituerande nationalför
samling, vars verk föreligger i författningen av den 17 mars 1921. Inom 
församlingen, vars sammansättning präglades av den starka partisplittringen, 
gjorde sig en egenartad motsättning gällande, i det att man i de radikala 
kretsar, som stödde Pilsudski, vilken fortfarande ansågs vara radikal, ehuru 
han sedan länge stod utanför socialistpartiet, ville giva statschefen stor makt, 
under det att högern, som fruktade en ökning av Pilsudskis inflytande, arbe
tade för legislaturens hegemoni. På vissa punkter kommo kompromisser till 
stånd, men i det hela erhöll parlamentet en dominerande ställning. Legisla
turen består av två kamrar, båda valda genom direkta val för fem år; vid 
valen till deputeradekammaren äro alla myndiga män och kvinnor röst
berättigade, vid senatsvalen endast personer över 30 år; kamrarna bestå av 
444, respektive 111 medlemmar. Valsättet är proportionellt, men så utformat, 
att de större partierna bliva icke oväsentligt överrepresenterade. Senatens roll 
är sekundär, den har icke initiativrätt och blott suspensivt veto. Statschefen, 
presidenten, utses för sju år av båda kamrarna i förening; ban kan (jfr 
Frankrike) upplösa kam rarna, om senaten med kvalificerad majoritet sam
tycker härtill, men parlamentarismen är grundlagsfäst, i det att regeringen 
måste avgå vid misstroendevotum från deputeradekammaren. Grundlagsänd
ringar beslutas av parlamentet med kvalificerad majoritet. Folkomröstnings- 
institutet saknas i den polska författningen.

I november 1922 valdes den nya representationen. Pilsudski vägrade att 
kandidera till presidentposten, då denna icke erbjöde möjligheter till själv
ständigt handlande — presidenten vore enligt författningen ”som ett litet 
barn, under ständig vårdnad av ministrarna" — och drog sig, efter en kort 
tid som generalstabschef, tillbaka från det offentliga livet. President blev 
Wojciechowski, som troget följde de parlamentariska reglerna. Den polska
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parlamentarismen arbetade emel
lertid från början under stora svå
righeter. Deputeradekammaren var 
splittrad i sexton fraktioner, av 
vilka några under följande tiden 
klövos i mindre grupper; en mera 
varaktig majoritetskoalition bilda
des icke; regeringskriser förekom- 
mo i genomsnitt två gånger om 
året. Till höger stodo en rad kon
servativt klerikalt och nationellt 
inriktade partier; såsom nationella 
folkpartiet och det kristligt-sociala 
partiet; högerblocket omfattade 
omkring 160 deputerade. Centern 
och vänstern bildades till stor del 
av bondepartier; socialisterna, som 
följde en revisionistisk taktik, ägde 
41, kommunisterna, vilkas agitation 
förklarats olaglig, endast 2 man
dat. I hög grad komplicerades läget av de nationella minoritetspartierna, 
som tillsammans hade omkring 90 representanter — varav 34 judar, 17 
tyskar, återstoden ryssar och ukrainare — och i främsta rummet arbetade på 
att få sina särkrav tillgodosedda.

De regeringar, som under åren 1923— 1925 avlöste varandra voro i regel 
högerbetonade; hland ministerpresidenterna märktes ledaren av det konser
vativa bondepartiet (piasterna) Witos. Är 1924 nödvändiggjorde den finan
siella krisen antagandet av en fullmaktslag, som gav regeringen rätt att inom 
vissa gränser utfärda lagändrande förordningar; någon varaktig förbättring 
inträdde icke, även om en tillfällig stabilisering av penningvärdet uppnåddes. 
På hösten 1925 utbröt en ny finanskris, det 1924 införda myntet (zloty) 
deprecierades. I december bildades en koalitionsministär (Skrzynski), i 
vilken både konservativa och socialistiska representanter ingingo, men denna 
kunde icke enas om en effektiv aktion och avgick i början av maj 1926. 
sedan det socialistiska partiet brutit sig ut ur koalitionen. Pilsudski, som 
inom officerskåren bevarat ett förhärskande inflytande och inom vissa folk
lager betraktades såsom den ende, som kunde övervinna parlamentarismens 
kris, hade sedan länge uppträtt som kritiker av parlamentet och betonat 
behovet av en stark regering. Då Witos blev ministerpresident i spetsen för 
en koalition av vissa höger- och centergrupper, organiserade Pilsudski en 
statskupp; med några regementen inträngde han i Warschau och tvang pre
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sidenten och konseljpresidenten att 
avgå (12 maj 1926). Representa
tionen satte sig icke till motstånd; 
inom stora delar av vänstern sy
nes man ha hälsat statskuppen med 
glädje, och de missnöjda vågade i 
regel icke öppet framträda. Pilsud- 
ski vägrade mottaga den av kam
rarnas majoriteter erbjudna presi
dentposten, och denna överlämna
des åt hans anhängare Moscicki; 
Bartel, ledare för ett radikalt bon
depar ti, blev formell chef för en 
regering, i vilken ett flertal kam
margrupper, även socialisterna, 
voro representerade, och Pilsudski 
övertog krigsministerportföljen. Se
dan denna tid har emellertid P il
sudski betraktats som Polens dik
tator; han har under kortare tider 

varit konseljpresident, i allmänhet blott krigsminister, men hans härskar
ställning inom regeringen har hela tiden varit obestridd.

Pilsudskis diktatur har haft en egendomligt vag och beslöjad karaktär. 
Någon genomgripande förändring av statsformen har icke genomförts; en 
år 1926 beslutad författningsrevision, enligt vilken presidenten fick ovill
korlig upplösningsrätt och regeringen bemyndigades att besluta provisoriska 
lagändrande förordningar, har visserligen haft stor betydelse, men kan på 
intet sätt sägas legalisera diktaturen. Representationen har i stort sett fri
villigt böjt sig för diktatorn. Den har vid några tillfällen reagerat, en gång 
genom ett misstroendevotum, som ledde till en rekonstruktion av regeringen, 
en annan gång genom att ställa en minister inför riksrätt, men den har 
undvikit en avgörande brytning; dels har väl härvid en känsla av diktaturens 
nödvändighet, dels fruktan för ett totalt upphävande av det parlamentariska 
systemet spelat in. Flertalet lagstiftningsåtgärder ha beslutats av regeringen 
ensam i form av fullmaktsförordningar, men i finansiella frågor har repre
sentationens befogenheter formellt bevarats. Pilsudski bar i förvaltningen 
och framför allt i armén haft de säkraste stöden för sitt välde, men otvivel
aktigt synes vara, att stora delar av nationen i övrigt ansett diktaturen vara 
att föredraga framför den ineffektiva parlamentarism, som tidigare var 
rådande. Att på denna punkt fälla ett mera nyanserat omdöme är vanskligt, 
då de medborgerliga friheterna i hög grad begränsats och oppositionens

JOSEF PILSUDSK I.
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agitation försvårats; valen kunna därför icke betraktas som fria opinions
yttringar.

Pilsudski stödde sig från början på vänstern men efter hand har situationen 
i grund förändrats. Regeringens politik, som gått ut på energiskt hävdande 
av landets intressen utåt, sanering av det finansiella läget genom sparsam- 
hetsåtgärder och undertryckning av antinationella och kommunistiska rörel
ser, har i första rummet vunnit sympatier hos de mera konservativa väljar
grupperna. Detta visade sig vid valen 1928, då ett nybildat regeringsparti 
erövrade 135 platser i kammaren, nästan uteslutande på högerpartiernas 
bekostnad; socialisterna, som nu stodo i opposition, ökade sin mandatsiffra 
till 64. Är 1930 upplöste regeringen kammaren och lyckades då, delvis 
genom långtgående åtgärder mot oppositionen, förvärva 248 av 444 platser; 
regeringens motståndare äro delade på ett stort antal partier.

Redan år 1929 framlade regeringen program till en författningsrevision, 
åsyftande ökning av exekutivens kompetens. Sålunda skulle statschefen väljas 
av folket, han skulle äga suspensivt veto, rätt att utnämna en tredjedel av 
senatorerna, och på vissa områden kunna besluta oberoende av ministeriell 
kontrasignation. Detta program har ännu ej realiserats; den erforderliga 
kvalificerade majoriteten i representationen har ej förelegat.

B A L K A N S T A  T E R N A.

I dessa stater ha under vissa perioder demokratiska författningar före
legat och en parlamentarisk praxis har skenhart följts. Den grad av politisk 
bildning och politiskt intresse, som kunnat göra den parlamentariska demo
kratien till en realitet, har emellertid icke funnits; våldsmedel ha ofta till
gripits i de politiska striderna, valen ha i stor utsträckning kunnat dirigeras 
av den sittande regeringen, statschefen har, stödd på byråkratien och armén, 
kunnat på ett bestämmande sätt ingripa mot ministär och representation. 
Utan alltför stor överdrift torde man kunna tala om en skenparlamentarism, 
även om förhållandet mellan realitet och fiktion växlat i skilda länder och 
under olika tider. Gång efter annan har en obeslöjad diktatur framträtt, och 
de politiska motsättningarna, som icke sällan betingats av personliga eller 
dynastiska förhållanden, ha lett till statskupper och väpnade konflikter.

R um änien  var enligt 1866 års författning konstitutionell monarki med 
tvåkammarsystem; rösträtten var begränsad till de förmögnare folkklasserna. 
Partierna, främst konservativa och liberala, växlade vid makten, men monar
ken kunde i regel bestämma kursen; sedan regeringarna utnämnts, ”skaffade
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de sig med mer eller mindre tillåtna medel majoritet i parlamentet” . 
Är 1917 infördes allmän rösträtt för män; år 1923 antogs en ny författ
ning, som i väsentliga punkter anknyter till den förut gällande. 1926 års 
vallag är tillskuren efter mönstret av den fascistiska vallagen av år 1923; 
det största partiet erhåller, om det uppnått 40 procent av alla röster, ett 
överväldigande flertal av kammarens 387 mandat. Partiväsendet är icke fast 
utbildat och monarken utövar stort inflytande vid regeringsbildningen; det 
socialistiska partiet har ingen betydelse. Den starka påtryckning, som utövas 
vid valen, bidrar jämte berörda vallagsbestämmelser att giva regerings- 
koalitionerna majoritet i representationen; ofta upplöser en nybildad rege
ring omedelbart kammaren. Betecknande är, att vid valen 1926, 1927 och 
1928 vederbörande regeringspartier —- folkpartiet under Averescu, libera
lerna under lon Bratianu, bondepartiet under Maniu — fingo respektive 292, 
318 och 333 mandat; 1931 fick en ny regeringskoalition, nationella unionen 
under Iorga, 287 platser. En dynastiskt fråga har under senaste åren lett 
till slitningar, den 1927 avlidne kung Ferdinands son Carol utestängdes på 
grund av en mesallians från tronföljden, men lyckades 1930 bliva erkänd 
som konung.

Serbien fick 1869 en konstitutionellt monarkisk författning; representa
tionen bestod av en enda kammare, vid vars val nära nog allmän rösträtt 
tillämpades. Under långa tider sattes denna författning ur kraft och kung
ligt envälde rådde. Efter 1903 års statskupp, då konung Alexander av 
ätten Obrenovic mördades och efterträddes av Peter Karageorgevic, till- 
lämpades dock parlamentarisk praxis, varvid det starkt nationella radikala 
partiet under Pasic i allmänhet innehade makten. Sedan Serbien uppgått i 
Jugoslavien, utarbetades (1921) en ny författning, som gjorde det nya rikpt 
till en enhetsstat. Svåra motsättningar förelågo mellan den serbiska majo
riteten (radikalerna) som representerade den centralistiska tendensen, och 
olika särriktningar, främst det kroatiska bondepartiet under Radies led
ning, som krävde autonomi för de nationella minoriteterna. 1 januari 1929 
upplöste konung Alexander parlamentet och proklamerade en diktatur av 
provisorisk karaktär. Under nära tre år rådde kungligt envälde. På hösten 
1931 sammankallades en representation, bestående av en senat, vars med
lemmar till stor del utses av monarken, och en folkvald kammare. Vid valet 
av denna senare tillämpades principen, att det största partiet erhöll två 
tredjedelar (under vissa förhållanden mera) av alla mandat, och opposi
tionen undertrycktes; regeringspartiet dominerar helt den nya representa
tionen. Kamrarnas befogenheter äro enligt av monarken utfärdade bestäm
melser starkt begränsade; diktaturen torde i realiteten kunna sägas fortbestå.
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Greklands författning av år 
1864 stadgade konstitutionell mo
narki och enkammarsystem; röst
rätten var allmän. Den för Balkan- 
länderna kännetecknande arten av 
parlamentarism blev rådande. Un
der världskriget avlägsnades den 
för fortsatt neutralitetspolitik iv
rande monarken av ententen och 
det liberala nationalistiska partiets 
ledare Venizelos tog ledningen. Är 
1920 återkallades monarken efter 
en folkomröstning, men fyra år se
nare uttalade sig folkmajoriteten 
för republik och dynastien förkla
rades avsatt. Efter en kort militär
diktatur under Pangalos (1925—
1926) utarbetade en konstituerande
f ö r s a m lin g  en  n y  fö r fa t tn in g  ( ju n i  ELEUTERIOS VENIZELOS.
1927). Denna införde tvåkammar-
system; skillnaden mellan kamrarna består förnämligast däri, att senatens 
mandatperiod är längre (tio resp. fyra år), och att den till en del väljes 
genom kooptation av båda kamrarna. Statschefen — presidenten — väljes av 
kamrarna i förening. Vid regeringsbildningen skall enligt uttrycklig bestäm
melse parlamentarisk praxis tillämpas.

Albanien är den enda europeiska stat, som under senare tid utbytt republi
kansk statsform mot monarkisk. Diktatorn Ahmed Zogu, som från 1922 
( med ett kort avbrott) var ministerpresident och från 1925 president i den 
albaniska republiken, lät år 1928 utropa sig till konung. Den samma år 
antagna författningen ger den av en kammare bestående representationen 
betydande kompetens, men faktiskt anses monarken vara enväldig.

Bulgarien har i huvudsak haft samma system som andra Balkanstater; 
1879 års författning är konstitutionellt monarkisk — med enkammarsystem 
och allmän rösträtt —  men i själva verket har en maskerad diktatur varit 
regel. Konung Ferdinand (1887— 1918) var under skiftande regeringar den 
verklige härskaren; han efterträddes av sin son Boris, som spelat en mindre 
framträdande roll. Efter världskriget var under tre år (1920— 1923) ledaren 
av ett radikalt bondeparti, Stambuliski, regeringschef och diktator; genom
gripande agrara reformer konnno under denna tid till stånd. Stambuliski,
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ALEXANDER STAM BULISKI.

som lierade sig med kommunisterna, störtades genom en militärrevolt. En 
moderat, antisocialistisk koalition, demokratiska förbundet kom då till mak
ten: den avlöstes efter 1931 års val av en mera radikal koalition.

T U R K I  E T.

I Turkiet rådde före världskriget, med undantag för korta perioder, en 
ohöljd absolutism. Konstitutionella reformsträvanden ha företrälts av s. k. 
ungturkiska rörelser, som i en begränsning av enväldet sett ett medel att 
stärka landets ställning utåt och genomföra en modernisering av förvaltning 
och rättsskipning; dessa rörelser ha på en gång varit nationalistiska och 
europeiserande. 1876 förmåddes sultanen Abdul-Hamid att utfärda en för
fattning, enligt vilken en av regeringen utnämnd senat och en folkvald 
kammare skulle äga delaktighet i lagstiftningen; parlamentarismen grund
lagfästes genom en bestämmelse, enligt vilken vid konflikt mellan regering 
och riksdag antingen den förra skulle avgå eller den senare upplösas, men 
parlamentet hade i praktiken ringa makt och avskaffades redan efter tre år; 
Abdul-Hamids regim blev en symbol för det genomförda polisväldet. På 
sommaren 1908 utbröt en ny ungturkisk revolutionsrörelse, ledd av officerare 
i det europeiska Turkiet; sultanen gav vika och 1876 års författning förkla
rades ånyo satt i kraft. På våren 1913 avsattes Abdul-Hamid och efterträddes
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av den medgörligare Muhammed.
Under de följande åren ägde våld
samma konflikter mellan gammal
turkar och ungturkar rum; ungtur
karna voro i regel vid makten.

Den inre politiken efter kriget 
har fått sin prägel av den av Ke
mål pascha ledda nationalistiska 
rörelsen, som ur vissa synpunkter 
kan betraktas som en fortsättning 
på de ungturkiska strävandena.
Regeringens underkastelse under 
ententen efter nederlaget i kriget 
hade till följd, att en av Kemal 
ledd, på en vald församling stödd 
revolutionär regering på våren 
1920 konstituerades i Angora.
Under de följande åren besegrade 
Kemal sultanens trupper, drev ut M USTAFA K EM AI

grekerna ur det asiatiska Turkiet,
och förmådde ententen till vittgående eftergifter. 1923 förklarades sultanen, 
som redan tidigare gått i landsflykt, avsatt, republiken utropades och Kemal 
valdes av den folkvalda nationalförsamlingen till president. Sedan dess före
ligger formellt en demokratisk-representativ statsform, i det att en med nära 
nog allmän rösträtt vald församling har lagstiftnings- och finansmakt; Kemals 
parti, folkpartiet, är likväl helt dominerande, oppositionen undertryckes, och 
Kemal torde faktiskt ha absolut makt. Den nya diktaturen har på en gång varit 
starkt nationell och reformvänlig; lagstiftning, domstolsväsen och förvalt
ning ha omdanats efter europeiskt mönster.

M E L L A N -  O C H  S Y D A M E R I K A .

De självständiga stater, som under förra hälften av 1800-talet bildades av 
de förut under spanskt eller portugisiskt välde stående kolonierna, ha ur 
författningspolitisk synpunkt rönt avgörande inflytande från Amerikas förenta 
stater. I regel ha konstitutionerna i väsentliga punkter helt anslutit sig till 
det amerikanska mönstret; vid sidan av en genom direkt folkval eller av 
ett folkvalt kollegium utsedd president, som innehaft den verkställande mak
ten, har stått en representation på två kamrar, av vilka den ena varit del
staternas eller provinsernas representation, under det att den andra valts av
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folket oberoende av landets federativa eller administrativa indelning. I för- 
bundsstaterna, såsom Argentina, Brasilien och Venezuela, har efterbildningen 
av nordamerikanska författningstypen varit särskilt utpräglad. Endast i undan
tagsfall har presidenten valts av representationen (Venezuela enligt gällande 
författning) eller en parlamentarisk praxis varit rådande (Chile under vissa 
tidigare perioder). Rösträtten har varit vidsträckt, om också icke allmän.

I flertalet stater voro intill senare tid de demokratiska institutionerna knap
past mer än fiktioner. Massan av befolkningen saknade de mest elementära 
förutsättningar för politisk verksamhet; detta gällde likaväl de vita som 
indianerna, vilka senare i några stater bildade majoriteten. Kampen om 
makten kom väsentligen att stå mellan olika, ofta huvudsakligen av person
liga hänsyn bestämda riktningar inom den till antalet föga betydande över
klass, som uppstått under kolonialtiden. Revolutionerna — ofta föga blodiga 
och kostsamma affärer — blevo en politisk institution; de segrande politi
kerna eller generalerna läto sedermera folket konfirmera omvälvningen. 
Republiken blev blott en täckmantel för diktaturen. Under senare tid har 
småningom en förändring inträtt: demokratien har, åtminstone i vissa stater
— såsom Argentina, Brasilien, Chile, Mexiko och Uruguay — till en viss 
grad blivit en realitet. I)e under de senaste åren förekommande revolutionerna
—  exempelvis i Brasilien och Chile — te sig som återfall i äldre tiders poli
tiska verksamhetsformer, men anses väsentligen vara betingade av den skärp
ning av de sociala motsättningarna, som den ekonomiska depressionen medfört.

J A P A N.

Under den omdaning, som den japanska staten genomgick på 1860-talet, 
blev frågan om införande av en författning aktuell. Inom de härskande 
samhällsgrupperna, hovet, ämbetsmännen och aristokratien, framträdde skilda 
uppfattningar rörande kompetensfördelningen mellan kejsaren och den repre
sentation, vars upprättande skulle vara författningsarbetets huvuduppgift. 
Ett 1880 av en rådgivande församling, senaten, efter engelskt mönster ut
arbetat förslag avvisades av regeringen såsom alltför långtgående. Sedermera 
uppgjorde regeringskretsens främste man, furst Ito, efter långvariga studier 
i Europa, särskilt i Tyskland och Österrike, ett nytt förslag, som i allt 
väsentligt accepterades av kejsaren. Den 11 februari 1889 oktrojerades för
fattningen; enligt densamma skulle folkrepresentationen för första gången 
sammanträda år 1890. I första rummet är det Preussens konstitution av 
1850, som tjänat som utgångspunkt för grundlagsstiftaren.

Kejsaren har enligt författningen en vidsträckt exekutiv kompetens; hans 
beslut skola kontrasigneras av ministrar; dessa äro ansvariga inför kejsaren,
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men om ansvarighet gentemot parlamentet är ej stadgat. Vid kejsarens sida 
står också ett av honom utnämnt råd (sumit-su-in); detta råd består huvudsak
ligen av personer, som inneha eller innehaft höga förvaltningsposter, det skall 
enligt författningen höras i vissa fall och har i praktiken haft stort inflytande. 
Lagstiftnings- och finansmakt delar kejsaren med representationen, som 
hestår av två i huvudsak likaberättigade kamrar. Till senaten hörde ursprung
ligen de kejserliga prinsarna, ett stort antal medlemmar av aristokratiska 
familjer och av kejsaren för livstid utnämnda personer; sedan 1925 väljas 
ett antal senatorer kommunvis av de högre inkomsttagarna. Beträffande 
deputeradekammaren stadgar författningen endast, att dess ledamöter skola 
väljas av folket. Kejsaren kan upplösa deputeradekammaren och förordna 
om nya val. Av stor vikt är kejsarens befogenhet att, då särskilda omstän
digheter det påfordra och parlamentet ej är samlat, utfärda nödförordningar 
med lags kraft, vilka sedermera skola föreläggas kamrarna. Förslag om för
fattningsändringar kunna väckas endast av kejsaren; för deras godkännande 
fordras två tredjedels majoritet i vardera kammaren. I själva verket har 
författningen aldrig ändrats, väsentligen beroende på att den innehåller 
blott grundläggande bestämmelser och överlåter alla detaljer åt tillämp
ningslagstiftningen.

Enligt vallagen utses medlemmarna i deputeradekammaren för perioder av 
fyra år. Av de sjutton val, som hållits, ha endast två varit ordinarie; regel
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har alltså varit, att kammaren upplösts av kejsaren före legislaturperiodens 
utgång. Rösträtten var till en början genom censusbestännnelser begränsad 
till de förmögnare, men bar successivt utvidgats. Är 1890 hade endast en 
halv million män (1,1 procent av befolkningen) rösträtt; 1920 hade väljar
kåren stigit till 2,9 millioner; ar 1925 infördes allmän rösträtt för män över 
25 år (med vissa undantag) och de röstberättigades antal steg till omkring 
13 millioner. Deltagandet i valen har varit betydande, under senare år 80— 
90 procent av de röstberättigade. Majoritetsvalsystemet har varit rådande.

Författningens skapare, furst Ito, betonade uttryckligen, att kejsaren avsågs 
skola äga full frihet vid valet av ministrar och att en parlamentarisk regim 
alltså icke borde komma i fråga. Under tiden före världskriget torde i stort 
sett denna uppfattning kunna sägas ha varit rådande. Under de första 
åren efter författningens tillkomst bildades endast rena ämbetsmannarege- 
ringar, ehuruväl vissa inom representationen uppträdande partier framförde 
parlamentariseringskravet. 1898 anförtroddes regeringsuppdraget åt ledaren 
för de liberala grupperna inom parlamentet, Okuma, och en verklig parti
regering kom till stånd, men denna måste inom kort avgå på grund av inre 
splittring. Under den följande tiden blevo stundom framstående politiker, 
stundom ämbetsmän utanför det politiska livet konseljpresidenter; i enskilda 
fall var visserligen deputeradekammarens uppträdande avgörande för en 
ministärs ställning, men även helt oparlamentariska regeringar kunde för
skaffa sig den medverkan från representationens sida, som var nödvändig 
för styrelsens skötsel. Betecknande är, att en i författningen icke omnämnd 
församling, de äldres råd (genro), som bestod av ett antal vid 1868 års 
kejserliga restauration verksamma statsmän, hade stort inflytande på valet 
av konselj nresident.

Under senare tid har parlamentariseringstendensen blivit mera påtaglig. 
En översikt av regeringsväxlingarna under det senaste årtiondet torde i viss 
mån kunna belysa situationen. Ett par anmärkningar om partiväsendet måste 
förutskickas.

En mera konservativ och nationell och en mera liberal och demokratisk 
riktning ha framträtt; den förra har sedan 1900 i huvudsak företrätts av 
det av furst Ito bildade Seiyukai, den senare av flera skiftande partibildningar, 
i början av 1920-talet särskilt av Kenseikai; personliga förhållanden och 
mera tillfälliga moment ha ofta lett till uppkomsten av efemära fraktioner. 
De nämnda partierna ha varit klart antisocialistiska och deras ledande män 
ha kommit från aristokratien och borgarklassen. Den socialistiska agitationen 
har strängt bekämpats. 1922 antogs en lag, som stadgar straff för medlem
skap i en organisation, som arbetar för att ändra statsformen eller avskaffa 
privategendomen; 1928, då ett hemligt kommunistiskt parti avslöjades, 
skärptes ytterligare dessa bestämmelser. Trots detta ha partier, som i grunden
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SEIYUKAI.

anses fullfölja socialistiska syften, uppträtt vid valen, men de ha, delvis 
på grund av majoritetsvalsystemet, kunnat erövra blott ett fåtal platser.

Vid 1917 års val segrade Seiyukai och i slutet av följande år blev dess 
ledare Hara konseljpresident i spetsen för en verklig partiregering; det tala
des om ett parlamentariskt genombrott, särskilt på den grund att Hara — 
den förste icke adlige regeringschefen — kom till makten uteslutande på 
grund av sin parlamentariska ledarställning. Vid 1920 års val vann rege
ringen en bestämd framgång (280 mandat mot 110 för Kenseikai, det största 
oppositionspartiet). Sedan Hara mördats, blev majoritetspartiets nye ledare 
regeringschef. Då ministären på grund av inre slitningar avgått, följde efter 
varandra tre regeringar av konservativ ämbetsmannatyp. Vid 1924 års val 
samverkade Kenseikai och större delen av Seiyukai, under det att en fraktion 
inom det sistnämnda partiet stödde regeringen. Koalitionen segrade (med 
omkring 300 platser av 466) och bildade regering under Kenseikais ledare 
Kato; den stora rösträttsreformen genomfördes. Därefter utträdde de till 
Seiyukai hörande ministrarna; regeringen i övrigt fortsatte att fungera, ehuru 
utan fast majoritet i kammaren. Då Kato dog 1926, blev en annan av Ken
seikais främste män bans efterträdare. 1927 framkallades emellertid ett 
regeringsskifte därigenom, att det kejserliga rådet vägrade att biträda ett
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förslag till nödförordning. Ledaren för en fraktion av Seiyukai, Tanaka, blev 
chef för en minoritetsregering, som vid 1928 års val vann eli svag majoritet: 
större delen av oppositionen hade då slutit sig samman till ett nytt parti. 
Minseito. 1929 föll ministären Tanaka, vars ställning inom parlamentet för
svagats, och ledaren för Minseitopartiet blev konseljpresident. Vid upplös
ning av kammaren fick Minseito majoritet; av de 466 mandaten erövrade 
partiet 273 och Seiyukai 174.

K I N A .

Under slutet av 1800-talet framträdde i Kina, liksom i Japan, en reforma
torisk europeiserande rörelse med krav på en demokratisering av statssty- 
relsen. Efter en kort och föga fruktbar reformperiod på 1890-talet blev 
emellertid den konservativa riktningen förhärskande, och den absolutistiska 
regimen, representerad av änkekejsarinnan Tsi Hi, bevarades. Till reform
vännerna hörde främst i Europa och Japan studerande unga män; i början 
av 1900-talet funnos över 20,000 kinesiska studenter i Tokio. Två skilda 
riktningar gjorde sig gällande. En mera moderat grupp arbetade för in
förandet av ett konstitutionellt monarkiskt statsskick under bibehållande av 
den manchuriska dynastien. Ett revolutionärt parti, ”de sammansvurnas för
bund”, organiserades 1905 av Sun Yat-sen, som under studier i England 
och Amerika genomträngts av radikalt demokratiska åsikter. De revolutio
nära krävde dynastiens avskaffande, upprättande av en av främmande makter 
oberoende republik och ekonomiska reformer, syftande till en jämnare 
egendomsfördelning; de sökte genom revolter och mord på höga ämbetsmän 
tvinga den härskande byråkratklassen till eftergifter. Ur denna riktning har 
det nu makthavande partiet Kuo-min-tang (nationella folkpartiet) vuxit fram.

Omkring år 1905 började regeringen visa villighet att till viss grad till
mötesgå reformvännernas önskningar. En kommission sändes detta år till 
Europa och Amerika för konstitutionella studier. Är 1908 tillkännagavs, att 
ett konstitutionellt system efter hand skulle införas, och följande år inrättades 
folkvalda provinsförsamlingar med rätt att avgöra en del lokala frågor. 
Slutligen sammankallades i slutet av 1910 ett slags förparlament, av vars 
medlemmar hälften utsågos av regeringen, hälften av provinsråden. Denna 
församling förmådde regeringen att utlova, att en vald konstituerande 
nationalförsamling skulle inkallas år 1913. Då detta löfte gavs, hade emel
lertid revolutionen redan börjat.

Omvälvningen började med lokala oroligheter och upprorsförsök, delvis 
inspirerade av Sun Yat-sens parti. I början av oktober gjorde ett regemente 
myteri i Wuchang och en provisorisk republikansk regering proklamerades. 
Inom kort anslöt sig militären i en stor del av provinserna till de upproriska.
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YUAN SHI-KAI.

officerarna hade till stor del under sina studieår i Tokio blivit medlemmar 
av ”de sammansvurnas” förbund. Även bland de ämbetsmän och officerare, 
som icke voro påverkade av den radikala propagandan, funnos många, vilkas 
trohet mot kejsarhuset ej tålde hårdare påfrestningar; inom byråkratien 
rådde missnöje på grund av att manchuerna gynnades vid besättandet av 
högre ämbeten. Den omyndige kejsarens ställföreträdare, prins-regenten, ut
nämnde nu Yuan Shi-kai till överbefälhavare och regeringschef; Yuan 
hade tidigare varit generalguvernör och var känd som en av den mo
derata reformriktningens ledande män. En rad radikala lagar utfärdades, 
men de upproriska fordrade monarkiens avskaffande. Den 29 december 
1911 utropades Sun Yat-sen, som återkommit från Europa till president 
i Nanking, och en provisorisk författning beslutades. Yuan Shi-Kai för
handlade med de revolutionära och en slags kompromiss kom till stånd. 
Yuan tvang kejsarhuset att abdikera, Sun avstod från presidentposten, och 
Y uan valdes till provisorisk president av den av delegerade från provinserna 
bestående revolutionära församlingen i Nanking (14 febr. 1912).

Den i december 1911 antagna författningen gav presidenten stor makt; 
vid författningsarbetet hade den amerikanska författningen tjänat som mönster. 
Sedan Yuan Shi-kai blivit president, utarbetades en ny provisorisk grundlag;
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de revolutionära, som misstrodde Yuan, gåvo i denna presidenten en långt 
svagare ställning. Den provisoriska representationen, nationalförsamlingen, 
skulle bestå av en senat, vars medlemmar valdes av provinsråden, och en 
deputeradekammare, vald av folket med en genom censusbestämmelser begrän
sad rösträtt; rörande antalet röstberättigade äro inga uppgifter tillgängliga. 
Presidenten skulle väljas av nationalförsamlingen; vid utnämning av ministrar 
krävdes församlingens samtycke och ministrarna skulle vara ansvariga inför 
församlingen. En definitiv författning skulle utarbetas av nationalförsamlingen.

Då församlingen sammanträdde i april 1913, blev den latenta konflikten 
mellan moderata och radikala akut. Yuan vann stöd hos de moderata, men 
Suns anhängare, som organiserat sig i partiet Kuo-min-tang, ägde majoritet 
i parlamentet. Sedan en radikal upprorsrörelse inom vissa provinser miss
lyckats och då de radikala vägrade att godkänna presidentens ministerförslag, 
uteslöt Yuan Kuo-min-tangrepresentanterna ur parlamentet och beslöt kort 
därefter dettas hemsändande (jan. 1914). Ett av Yuan inkallat råd antog 
en ny författning, som i hög grad ökade presidentens makt och fastställde 
hans mandattid till tio år; representationen skulle bestå av en kammare. 
Icke heller denna författning blev tillämpad. Yuan styrde som diktator men 
hindrades av uppror att tillägna sig kejsartiteln; han dog i juni 1916. Under 
den följande tioårsperioden rådde ett permanent inbördeskrig; statsmakten 
var under långa tider delad på ett antal snabbt växlande provinsregeringar. 
Pekingregeringen sammankallade vid ett par tillfällen ett parlament och 
år 1923 antogs en författning efter franskt mönster, men i realiteten var 
det med våldsmedel, som de politiska striderna avgjordes.

Sun Yat-sen hade år 1913 flytt till Japan men lyckades sedermera få 
makten i Kanton och förblev där med vissa avbrott ledare för en av 
Pekingregeringen oberoende republikansk styrelse; denna uppbars av Kuo- 
min-tang, vars representanter i Pekingparlamentet efter dettas upplösning 
bildade ett kantonesiskt ”rumpparlament” . Sun trädde i nära förbindelse 
med de ryska kommunisterna och påverkades i vissa punkter av deras dok
triner. Hans under Kantonperioden utformade åskådning, som för närvarande 
åtnjuter samma respekt inom Kinas styrande klass som Lenins i Ryssland 
och Mussolinis i Italien, skall här med några ord beröras.

Sun uppställer tre huvudprinciper för reformarbetet i Kina: nationell, 
politisk och ekonomisk demokrati; stundom översättas Suns uttryck med 
orden nationalism, demokrati och socialism. Med nationell demokrati åsyftas 
dels manchudynastiens fördrivande, dels självständighet gentemot utlandet. 
Med ekonomisk demokrati förstås bland annat nationalisering av banker, 
transportväsen och större industrier —  vissa av Suns anhängare ha tytt hans 
program såsom nära nog liktydigt med kommunism — jämnare fördelning av 
egendomen och indragning av jordräntan. Suns uppfattning om politisk demo
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krati är färgad av hans amerikan
ska erfarenheter; han fordrar icke 
blott en med allmän rösträtt vald 
representation utan också referen
dum, initiativ och revokationsrätt.
Mot Montesquieus tredelning av 
statsmakten sätter Sun en femdel
ning, i verkställande, lagstiftande, 
dömande, examinerande och kon
trollerande makt. Med den exami
nerande makten förstås rätten att 
efter prövning anställa och be
fordra ämbetsmän; på denna punkt 
är Sun influerad dels av det gamla 
kinesiska systemet —  enligt vilket 
alla ämbetsmän tillsattes efter exa
men — dels av det amerikanska 
”förtjänstsystemet”, som under 
Suns vistelse i Förenta staterna 
stod på dagordningen.

Den folkstyrelse, Sun kräver, anser han icke möjlig att omedelbart genom
föra. Revolutionen måste följas av en uppfostringsperiod, under vilken de 
styrande skola bereda folkets massa på deltagande i statsstyrelsen. Enligt 
den officiella läran befinner sig Kina för närvarande i denna övergångsperiod.

Efter Suns död 1925 utvidgade Kantonregeringen, stödd av Ryssland, 
efter hand sitt välde till större delen av landet. Inom Kuo-min-tang kämpade 
en kommunistisk och en mera moderat riktning om makten. De moderata 
segrade, den kommunistiska fraktionen undertrycktes, och det intima för
hållandet till Ryssland avvecklades (1926— 1927). Är 1928 vunnos av
görande framgångar i striden mot Pekingregeringen och Kina enades under 
Kuo-min-tang.

Det styrelsesystem, som nu infördes och som i vissa avseenden reglerats 
genom en provisorisk författningslag av den 4 oktober 1928, kan karakteri
seras som en partidiktatur; den kommunistiska diktaturen i Ryssland har 
uppenbarligen tjänat som mönster. Det högsta organet för partiet är den 
vartannat år sammanträdande nationalkongressen, som sammansättes av 
valda ombud för partiorganisationerna. Kongressen väljer en styrelse, 
centralexekutivkommitlén, som i sin tur utser ett ”centralpolitiskt råd” . Det 
är genom detta råd, som förbindelsen mellan partiet och statsstyrelsen i 
första hand konstitueras. Rådet bestämmer nämligen riktlinjerna för poli
tiken och utser nationalregeringen, som består av en president och 12— 16

43. — Vår egen tids historia. I.

SUN YAT-SEN.
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ledamöter (m inistrar); regeringen är ansvarig inför rådet. Under regeringen 
sortera fem råd; för förvaltning, lagstiftning, lagskipning, examination av 
ämbetsmannakandidater, kontroll. På denna punkt har Sun Yat-sens doktrin 
om statsmaktens femdelning blivit bestämmande.

Partidiktaturen, som kompletterades med undertryckning av all politisk 
opposition, väckte missnöje, och i början av år 1931 såg sig Kuo-min-tangs 
styrelse föranledd att sammankalla en nationalförsamling till överläggningar 
rörande statsskicket. Bestämmelserna om val av denna församling äro efter 
allt att döma utarbetade under influens av den fascistiska vallagen av år 
1928. Representanter utses dels av Kuo-min-tang, dels av skilda korporativa 
organisationer: bonde- och arbetarföreningar, handelskamrar, universitet,
föreningar inom de fria yrkena. Framförda valförslag kräva regeringens 
godkännande, vadan alltså valet inskränker sig till omröstning om de av 
regeringen erkända kandidaterna. Likheten med den italienska vallagen 
är påfallande; skillnaden ligger förnämligast däri, att i Kina själva valet 
sker inom de olika korporativa förbanden, under det att i Italien förbanden 
medverka vid uppsättandet av kandidater, varefter själva valet består i en 
allmän folkomröstning.

Den i maj 1931 sammanträdande nationalförsamlingen, som helt behärska
des av Kuo-min-tang, antog en ny provisorisk författning. Denna proklamerar 
folksuveräniteten, men bevarar i själva verket partidiktaturen i huvudsak 
oförändrad. Detta motiveras med en hänvisning till Suns lära: Kina befinner 
sig i uppfostrings- eller förmynderskapsperioden, folket är ännu icke moget 
för demokratien. ”Under förmynderskapsperioden”, heter det i artikel 30, 
”besitter Kuo-min-tangs nationalkongress, såsom ställföreträdare för folk
parlamentet, den centrala härskarmakten.” De styrande äro emellertid skyl
diga att förbereda demokratien: ”nationalregeringen skall utbilda och leda 
folket så att det må kunna utöva sin rätt till val, till revokation, till folk
initiativ och till referendum” (art. 31). I författningen givas vidare bestäm
melser om medborgerliga friheter, om undervisning och om reglering av 
ekonomiska förhållanden.

De många kinesiska författningarna ha spelat en mycket blygsam roll 
i landets utveckling; andra medel än lagparagrafer, parlamentsdiskussioner 
och val ha visat sig mera effektiva i kampen om makten. Betecknande är, att 
alla författningar utom en enda betecknats som provisoriska; undantaget är 
1923 års författning, som aldrig blev tillämpad. Likväl är Kinas korta för- 
fattningshistoria av stort teoretiskt intresse. Under de första åren efter 1911 
års revolution dominerade inflytandet från västerns demokratier; särskilt 
de amerikanska och franska författningarna efterbildades. Sedermera har det 
segrande radikala och nationella partiet Kuo-min-tang infört en diktatur, 
vid vars utformning italienska och ryska mönster varit bestämmande. Denna
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diktatur avser icke, såsom föregångsländernas, att förverkliga nationella eller 
socialistiska ideal; dess syfte säges vara att möjliggöra demokratien. Ur 
denna synpunkt intar Kinas statsskick en särställning i nutidens statsliv. De 
citerade paragraferna i 1931 års författning fullända den konstitutionella 
paradoxen: diktaturen skall uppfostra folket att begagna sin principiella rätt 
”till val, till revokation, till folkinitiativ och till referendum” ; med från 
Ryssland och Italien hämtade instrument skall en omedelbar demokrati av 
schweizisk och nordamerikansk typ förberedas.
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Hanotaux, A. A. G., 1853— , 136, 139. 
Hansson, P. A. 1885— , 590, 591.
Hara, T„ 1856— 1921, 669.
Ilardie, J. K., 1856— 1915. 256, 274. 
Harding, W., G., 1865— 1923, 388. 389 o. f. 
Harrison, B., 1833— 1901, 359 o. f. 
Hartington, lord Devonshire, hertig av, 

1833— 1908, 236, 238, 239, 250 o. ff., 253 
o. f.. 261, 269.

Hayes, R. B , 18 2 2 -1 8 9 3 , 347, 349.
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H egel, G. W. Fr., 1770— 1831, 109.
Heller, H., 1891— , 57.
Henderson, A., 1863— , 274, 290, 291 o. f., 

295, 298, 308. 322.
— J. S., 1846— 1916, 365.
Henrik, prins av Preussen, 1862— 1929, 423. 
Henry, J., 1846— 1898, 175, 178.
Hergt, 0 . ,  1869— , 443, 468.
Herriot, E., 1872— , 200, 203, 205, 214. 
H ertling, G. von, 1843— 1919 439 o. f. 
Hertzog, J. B. M., 1866— , 334.
Herz, C., 1848— 1898, 166.
Hicks-Beach, M., 1837— 1916, 249, 261. 
H ilferding, R., 1877— , 461.
H indenburg, P., von, 1847— , 454 o. f., 456, 

467, 478.
H itler, A. 1889— , 46, 114, 115 o. ff., 445, 

460, 464, 473 o. ff., 478.
I-Iodge, J„ 1855— , 292, 296.
Hohenlohe-Schill ingsfürst, Chi., furst von, 

1819— 1901, 423, 425 o. f.
Holcombe, A. N ., 1884— , 351.
H olstein, J. L., 1839— 1912, 608.
Hoover, H. CI., 1874— , 390, 395 o. f. 
Hornsrud, Chr., 1859— , 603.
Horthy de Nagybanya, N., 1868— , 649. 
Hugenberg, A., 1865—■, 471.
Hughes, Ch. E., 1862— , 377, 390.
Håkan VII av Norge, 1872— , 601.
Hörring, H. E., 1842— 1909, 606.
Hörup, V. L. B., 1841— 1902, 607.

Ibanez, B., 1867— 1928, 639.
Ingman, L. J., 1868— , 619.
Iorga, N., 1871— , 662.
Ito, H., 1841— 1909, 666, 668.

Jackson, A., 1767— 1845, 343, 346.
Jacques, E., 1828— (dödsår okänt), 161. 
James, W., 1842— 1910, 101.
Jaspar, II., 1870— , 631.
Jaurés, A. M. J. J., 1859— 1914, 167, 176, 

187.
Jefferson, Th., 1743— 1826, 138, 346. 
Jellinck, G., 1851— 1911, 44.
Johnson, A., 1808— 1875, 347 o. f.
— H. W., 1866— , 383.

Kahr, G. von, 1862— , 464.
Kamenev, L. Borisovitj, 1883—, 555 o. f., 

561.
Kapp, W., 1868— 1922, 449.
Karl, kejsare av Österrike, 1887— 1922, 643. 
Katharina II, kejsarinna av Ryssland, 1729— 

1796, 519.
Kato, T. A., 1859— 1926, 669.
Kautsky. K., 1854— , 90.
Kelsen, H., 1881— , 26, 27 o. f., 83, 102. 
K em al, M., 1880— , 665.
Kerenskij, A. Fjodorovitj, 1881— , 542, 543, 

545 o. f., 548 o. f., 550, 551, 553.

Kitchener, H. II. K., 1850— 1916, 289 o. f. 
Kjeilen, J. R., 1864— 1922, 77.
Knudsen, A. G., 1848— 1928, 601 o. f. 
Koch-W eser, E., 1875— , 448.
Kokovtsov, VI. N ikolajevitj, 1853— , 541. 
Kolstad, P ., 1878— 1932, 604.
Konow, W ., 1845— 1924, 601.
Kornilov, L. Georgievitj, 1870— 1918, 552. 
Krassin, L. Borisovitj, 1870— 1927, 561. 
Krause, P. von, 1852— , 441.
Kristian X av Danmark, 1870— , 610.

La Follette, R. M., 1855— 1925, 354, 370 
o. ff., 379, 383, 391, 393 o. f., 395. 

Laguerre, J. H. G., 1858— 1911, 159. 
Lansdowne, H. Ch. K. P.-F., lord, 1845— 

1927, 264, 276, 278. 280, 282, 283, 290, 
293.

Larsson. J. T., 1851— , 581.
Laski, H. J., 1893— , 29 o. f., 31.
Lassalle, F ., 1825— 1864, 409, 411.
Law, A. B., 1858— 1923, 284, 287, 289 o. ff., 

296, 298, 301, 304, 306.
Lebrun, A., 1871—, 205.
Lecanuet, R. P., 170.
Lemaitre, J., 1853— 1914, 177, 209.
Lenin. V. IIitj (eg. L ljanov), 1870— 1924, 86, 

o. f., 89 o. ff., 96 o. ff., 99 o. ff., 525,
530, 542, 548, 555 o. f., 555, 556, 562,
568.

Lesseps, F. de 1805— 1894, 165, 166. 
Leygues, G., 1858— , 214.
Liebe, C. J. O., 1860— 1929, 610.
Liebknecht, K., (1871— 1919), 437, 441 o. f. 
Lincoln, A., 1809— 1865, 337, 343, 344, 347.
Lindman, S. A. A., 1862— , 579, 581, 583,

585, 588, 592, 593.
Lloyd George, D. 1863—, 264, 266, 272, 274 

o. f., 277 o. f., 279, 284, 288, 290 o. f.,
292, 293, 296, 303 o. f., 306, 310 o. f.,
314, 318, 324 o. f.

Locke, J„ 1632— 1704, 6 o. ff., 337.
Lodge, H. C., 1850— 1924, 360, 379.
Lossow, P . von, 1865—, 464.
Loubet, E. Fr., 1838— 1929, 164, 179, 189,

212 .

Loucheur, L., 1872— 1931, 208.
Low, W. H ., 1853— , 326.
Ludendorff, E., 1865— , 464.
Ludvig XIV av Frankrike, 1638— 1715, 3. 
Lundeberg, Chr., 1842— 1911, 577 o. f. 
Luther, H., 1879— , 461, 464, 467 o. f. 
Luxemburg, R., 1870— 1919, 442.
Lvov, G. Evgenievitj, 1861— 1925, 544. 
Lykke, I., 1872— , 603.
Liing, P., 116.
Lüttwitz, W. von, 1859—. 449.
Löfgren, J. E., 1872— , 586, 587, 589, 592, 

593.
Lövland, J., 1848— 1922, 601.



686 PERSONREGISTER

M acDonald, J. R., 1 8 6 6 - ,  256, 274, 289, 
295, 298, 305, 308, 310, 312, 313 o. ff., 
320, 322, 324, 330.

M achiavelli, N., 1469— 1527, 85, 113.
Mackau, A. F. A., baron de, 1832— 1918, 

161.
Mac Mahon, M. E. P. M. de, 1808— 1893, 

125 o. ff., 127 o. ff., 135 o. ff., 213.
Madison, J., 1751— 1836, 338 o. f.
Madsen-Mygdal, T. II., 1876— , 612.
M aeterlinck, M., 1862— , 175.
Malvy, L. J„ 1875— , 196, 201.
Maniu, J., 1873— , 662.
Manner, K. A., 1880—, 617.
Mannerheim, C. G. E„ 1867— , 617
Marin, L„ 1871— , 203.
Marinetti, F. T., 1878— , 101.
Marshall, J„ 1755— 1835, 346.
Marx, K., 1818— 1883, 48 o. ff., 51, 86, 94 

o. f., 97.
— W ., 1863—, 464 o. ff., 468, 470.
Masaryk, Th., G., 1850— , 649, 650.
Matteotti, G., 1885— 1924, 503, 504.
Maura, A. M., 1853— 1925, 636.
Maurras, Ch. 1868— , 80, 81, 83, 139, 144, 

174, 179, 196, 209.
Max av Baden, 1867— 1929. 440.
Mazzini, G., 1805— 1872, 113.
McAdoo, W. G., 1863— , 392.
M cKinley, W., 1843— 1901, 360, 362 o. ff., 

366.
M echelin, L., 1839— 1914, 614, 615.
M éline, F. J., 1838— 1925, 170, 178 o. f. 183.
M encken, II. L., 1880— , 399.
Mercier, H., 1840— 1894, 172.
M ichaelis, G., 1857—, 439.
M ichels, R., 1876—, 48.
M ichelsen, P. Chr. H. Kj., 1857— 1925, 600 

o. f.
M ikael Aleksandrovitj, storfurste av R yss

land, 1878— 1918, 546,
M iljukov, P. N ikolajevitj, 1859— , 534, 542, 

544, 546, 549, 551.
M ill, J. S., 1806— 1873, 23 o. f., 25, 233.
M illerand, A., 1859— , 56, 167, 180, 186, 

190, 199, o. ff., 208, 213.
Milner, A. M., lord, 1854— 1925, 280, 298.
M iquel, J., von, 1829— 1901, 424.
M oltke, C. M., 1869—, 612.
Monis, E., 1846— 1929, 192.
Montesquieu, Ch. L. de Secondat, baron de 

La Bréde och de, 1689— 1755, 5 o. f., 10, 
570.

Moret y Prendergast, S., 1838— 1913, 636.
Morley, J„ 1838— 1923, 238, 252, 259, 264, 

272, 277, 289.
Morris, W., 1834— 1896, 234.
Mosca, G., 1858— , 111.
M oscicki, I., 1867— , 660.

Mosley, O., sir, 1896— , 320 o. f.
M owinckel, J. L., 1870— , 602 o. ff. 
M uhammed av Turkiet, 1844— 1918, 665. 
Mun, A. A. M. de, 1841— 1914, 166. 
Munch, P. R., 1870—, 609, 612.
M ussolini, B., 1883— , 46. 101 o. f., 103 

o. ff., 487, 490, 491 o. f., 493, 494, 495, 
496, 498 o. f., 500, 501 o. ff., 506, 509, 
511, 516, 517, 568.

M üller, H., 1876— 1931, 449, 457, 470. 
M öller van den Bruck, A., 1876— 1925, 114.

Naquet, A. J., 1834— 1916, 159.
Neergaard, N. Th., 1854— , 608, 610 o. f. 
Newton, Th. W. L., lord, 1857—, 276. 
Nietzsche, Fr. W ., 1844— 1900, 64, 70, 101 

o. f.
N ikolaus II av Ryssland 1868— 1918, 519, 

524, 528, 530, 546.
N itti, Fr. S., 1868—, 488, 489.
Nolde, B., 546.
Norris, Fr., 1870— 1902, 353, 399.
— G. W ., .1861— , 372.
N orthcliffe, A. Ch. W. H., lord, 1865— 1922, 

290.
Northcote, St. H., lord Iddesleigh 1818— 

1887, 239, 249.
Noske, G., 1868— , 442, 446, 449 o. f.

Oholenski, I. M ikajlovitj, 1853— 1910, 614. 
O’Brien, W., 1852— 1928, 289.
Okuma, Sh., 1 8 3 8 -1 9 2 2 , 668.
Olivier, S. 0 .,  lord, 1859— , 308.
Orage, A. R., 1873— , 78.
Orlando, V. E., 1860— , 487, 498 o. f., 503, 

505.
Ortega y Gasset, J., 1883— , 639.
Oscar II av Sverige, 1829— 1907, 573, 597 

o. ff.
Otter, Fr. W., von, 1833— 1910, 576.

Painlevé, P ., 1863—, 175, 195, 200 o. ff. 
Pams, J., 1852— 1931, 193.
Pangalos, Th., 1878— , 663.
Papen,. F. von, 1879— , 478.
Pareto, V.. 1848— 1923, 72 o. f., 84, 101 o. f.. 

105, 111.
Paris, L.-Ph., greve av, 1838— 1894, 100, 122.

125, 163.
Parker, A. B., 1852— 1926, 368.
Parmoor, Ch. A. C., lord, 1852—, 308. 
Parnell, Ch., S., 1846— 1891, 234, 236, 240, 

244, 249 o. f., 255 o. f., 265 o. f. 
Passfield, lord, se W ebb.
Paul-Boncour, J., 1873— , 201, 210.
Payer, Fr. von, 1847— 1931, 439.
Peguy, Ch., 1873— 1914, 175.
Pelletan, Ch. C., 1846— 1915, 154, 188. 
Pellizzi, C., 1896— , 106, 111.
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Pelloux, L., 1839— 1924, 485.
Peter I av Serbien, 1844— 1921, 662.
Peter den store av Ryssland 1672— 1725, 

519.
Peterson i Påboda, P. A., 1860— 1920, 581, 

586.
Petrone, 107.
Picquart, G. M., 1854— 1914, 173, 175, 178, 

182.
Pilsudski, J., 1867— , 658 o. f., 660  o. f.
Piou, J., 1838— 1932, 167.
Platt, Th. C., 1833— 1910, 364, 366.
Plecbanov, G. Valentinovitj, 1856— 1918,525.
Plehve, V. Konstanlinovitj, 1846— 1904, 526, 

528, 613 o. f.
Pobjedonostsev, K. Petrovitj, 1827— 1907, 

524, 530.
Poincaré, R., 1860—, 192, 193, 199 o. f., 

202 o. ff„  208, 212, 214.
Por, 490
Posse, A. R., 1820— 1901, 575 o. f.
Poullet, P., 631.
Pressensé, F. de, 1853— 1914, 178.
Preuss, H., 1860— 1925. 441, 448.
Prezzolini, G., 1882— , 492.
Prieto, M. G., 1859— , 637.
Primo de Rivera, M., markis av Estella, 

1865— 1930, 637, 638 o. f.
Protopopov, A. Dm itrijevitj, 1866— 1918, 544 

o. f.
Proust, M., 1871— 1922, 175.

Quay, M. S., 1833— 1904, 364.

Raditscb, S., 1871— 1928, 662.
Ramek, R., 1881— , 647.
Ramstedt, J. O., 1852— , 577.
Rane, A., 1831— 1908, 185.
Rasputin, Gr. Jefimovitj, 1872— 1916, 542 

o. f., 545.
Ratbenau, W., 1867— 1922, 458, 459.
Reading, R. D. I., lord, I860—, 322.
Redmond, J. E., 1856— 1918, 266, 286, 289 

o. f.
Reed, Tb. B., 1839— 1902, 365.
Reedtz-Thott, Kj. Th. T. O., 1839— 1923, 

606.
Reinach, Jacques de. död 1892, 166, 174.
— Joseph, 1856— 1921, 151, 174.
Renan, E., 1823— 1892, 66, 84, 140.
Renaudel, P., 1871— , 201.
Renner, K., 1870— , 644.
Reuterskiöld, C. A., 1870—, 77.
Ribot, A. F. J., 1842— 1923, 164, 168 o. f., 

192, 195, 214.
Richter, E., 1838— 1906, 419, 421, 425, 428.
Rocco, A., 1875— , 105 o. ff., 108 o. ff., 502, 

518.
Rochebouet, G., de Grimaudet de, 1813— 

1899, 136.

Rochefort, H., 1830— 1913, 146, 161, 174. 
Rode, O., 1867— , 609.
Rodzianko, M. Vassilivitj, 1859— 1924, 541, 

545.
Roosevelt, Fr. D., 1882— , 396.
—  Tb., 1858— 1919, 353, 354, 357, 364, 366,

367 o. f., 369 o. ff., 377, 379, 384, 389,
394, 396.

Rosebery, A. Pb. P., lord, 1847— 1929, 252,
259 o. f., 261, 263 o. f., 270, 278, 281.

Rosenberg, A., 1901— , 114 o. f., 117.
Rossi, 503, 505.
Rothermere, H. S. H., lord, 1868—, 321. 
R ottböll, Chr., 1854— 1928, 610.
Rousseau, J. J., 1712— 1778, 4, 7 o. ff., 23, 

42, 337.
Rouvier, M., 1 8 4 2 -1 9 1 1 , 157 o. f., 166, 189. 
Russel, B. A. W., 1872— , 32.
Rydén, K. V., 1878— 1930, 586, 587.

Sagasta, P. M., 1827— 1903. 636.
Salandra, A., 1853— 1931, 485 o. ff., 499, 

503, 505.
Salisbury, R. A. T. G.-C., markis av, 1830— 

1903, 239, 250, 252, 253, 254 o. ff., 258, 
261.

—  J. E. H. G.-C. 1861— , 315.
Samuel, H., sir, 1870— , 322, 324.
Sandler, R. J., 1884—, 590, 591, 592. 
Sarfatti-Grassini, M., 102.
Sasonov, S. D im itrijevitj, 1861— 1927, 544. 
Savigny, Fr. K., von. 1779— 1861, 10. 
Schauman, E. W., 1875— 1904, 614. 
Scheidem ann, Ph., 1865— , 436, 438, 440, 

447 o. f.
Scheurer-Kestner, A., 1833— 1899, 173. 
Schiele, M., 1870—, 472.
Schleicher, K. von, 1882— , 478.
Schmitt, C., 1888—. 57, 112.
Schober, J., 1874— 1932, 647. 
Schwartzkoppen, M. von, 1850— 1917, 171, 

182.
Seeckt, H., von, 1866— , 462.
Seely, J. E. B., 1868— , 288.
Sehested, H. S., 1842— 1924, 606 o. f. 
Seignobos, Ch., 1854— . 167, 211, 218. 
Seipel, I., 1876— 1932, 647.
Selmer, Chr., 1816— 1889, 597.
Sembat, M., 1862— 1922, 194.
Sergej, storfurste av Ryssland, 1857— 1905, 

528.
Shaw, G. B„ 1856—, 234.
— Th., 14172— , 308, 310, 320.
Siegfried, A., 1875—, 142, 209, 211, 214,

219.
Silvela, A. Fr., 1843— 1905, 636.
Simon, J. A., sir, 1873— , 318, 324.
- -  J., 1814— 1896, 135.
Sinclair, U„ 1878— , 399.
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Skrzynski, A., 1882—, 659.
Smend, R., 1882—, 83, 84, 112.
Smetona, A., 1874—, 656, 657.
Smith, A. E., 1873— , 392, 395.
—• F. E., se Birkenhead.
Smuts, J. Chr., 1870— , 292, 334.
Snowden, Ph., 1864— , 308, 310, 316, 320,

322, 324.
Sollmann, W., 1881— , 461.
Sonnino, S., 1847— 1922, 486.
Sorel, G., 1847— 1922, 65, 68, 69 o. ff., 74,

83 o. f., 90, 97, 101 o. f., 104, 174.
Spahn, P., 1846— 1925, 439.
Spann, O., 1878— , 76, 114.
Spencer, H., 1820— 1903, 233.
— J. P., lord, 1835— 1910, 260, 261. 
Spengler, O., 1880— , 73, 74, 114.
Spuller, E., 1835— 1896, 169.
Staaff, K. A. S., 1860— 1915, 578 o. f. 581, 

582, 584.
Stahl, Fr. J., 1802— 1861, 11.
Stalin, J. Vissarinovitj (egr D jugasjvili), 

1879— , 88, 90, 95, 97, 98, 548, 556, 560, 
562, 568.

Stamhuliski, A., 1879— 1923, 663, 664.
Stang, E. S., 1834— 1912, 598 o. f.
— Fr. S., 1867— , 597.
Stauning, Th. A. M., 1873—, 610, 611 o. f. 
Steeg, J. A. Th., 1868— , 205, 214.
Steen, J. V. Chr., 1827— 1906, 598 o. f.
Steffens, J. L., 1866— , 353.
Stegerwald, A., 1874— , 470.
Stevens, Th., 1792— 1868, 348.
Stolypin,, P. Arkadijevitj, 1862— 1911, 533, 

536 o. f., 539 o. ff.
Strasser, G., 1892— , 117.
Stresemann, G., 1878— 1929, 438, 443, 461, 

464, o. f., 467, 469 o. f.,
Sturzo, L., 1870— , 503.
Stürmer, B. Vladimirovitj, 1849— 1917, 544 

o. f.
Ståhlberg, K. J., 1865— , 618.
Suchomlinov, VI. A leksandrovitj, 1848— 

1926, 544.
Sunila, J., 1875— , 619.
Sun Yat-sen, 1867— 1925, 670 o. ff., 673 o. f. 
Swartz, C. J. G., 1858— 1926, 585.
Svehla, A., 1873— , 652, 653.
Sverdrup, J., 1816— 1892, 597 o. f., 599. 
Svinhufvud, P. E., 1861— , 617, 619 o. f. 
Svjatopolk-M irskij, P. Dmitrevitj, 1857— 

1914, 528.
Sydow, O. Fr. von, 1873— , 590.

Taaffe, E. Fr., J. von, 1833— 1895, 642. 
Taft, W. H., 1857— 1930, 370, 371 o. ff. 
Taine, H. A., 1828— 1893, 140.
Tanaka, G., 1863— , 669 o. f.
Tanner, V. A., 1881— , 619.

Tardieu, A. P. G. A., 1876— , 305.
Taylor, G. R., 78.
Themptander, O. R., 1844— 1897, 576. 
Theunis, G., 1873— , 631.
Thibaudet, A., 1874— , 140, 182,
Thiébaud, E., 1856— , 161.
Thiers, L. A., 1797— 1877, 124 o. f., 126

o. f., 145.
Thomas, J. H., 1878— , 310, 320, 322, 324. 
Thorsson, Fr. V., 1865— 1925, 586, 590,

591.
Thyselius, K. J., 1811— 1891, 576. 
Thälmann, E., 1886—, 478.
Tilghur, A., 1887— , 102.
Tirard, P. E., 1827— 1893, 158, 162.
Tirpitz, A. von, 1849— 1930, 425.
Tisza, I., 1861— 1918, 643  o. f.
Tjeidze, N. Simonovitj, 1864— 1926, 542, 

551.
Treitschke, II. von, 1834— 1896, 79, 82. 
Trepov, A. Fjodorovitj, 1862— 1928, 545. 
Treviranus, G. R., 1891— , 472.
Troelstra, P. J., 1860— , 633.
Trotskij, L. Davidovitj (eg. Bronstein), 

1879— , 87 o. f., 91 o. f., 95, 529, 542, 
548, 553, 555.

Trygger, E., 1857— , 583, 588, 591, 592.
Tsi Hi, 1835— 1908, 670.
Turati, A., 1888— , 491.
— F., 1857— , 485.
Turner, Fr. J., 1861— , 352.
Tusar, V., 1880— 1924, 650, 652.

Udrzal, Fr., 1866— , 653.
Unamuno, M. de, 1864— , 639.
Uzes, M. A. A. V. C. de Rochechouart- 

Mortemart, hertiginna av, 1847— 1933, 
160.

W addington, W. H., 1826— 1894, 147. 
Vaihinger, H., 1852— , 102. 
W aldeck-Rousseau, P. M. R. E., 1846— 

1904, 180, 183, 184, 186, 214.
Valera, E. de, 1889—, 293, 299 o. ff., 334. 
W allenberg, K. A., 1853— , 585. 
Vandervelde, É., 1866— , 630 o. f. 
W ashington, G., 1732— 1799, 338, 343, 346. 
Webb, S., lord Passfield , 1859— , 234, 308, 

320.
Venizelos, E., 1864— , 663.
Verhaeren, É., 1855— 1916, 175.
Westarp, K., 1864—, 443, 471.
W eyl, C. Fr. W. R., 1864— , 342.
W heeler, W. A., 1819— 1887, 393.
Vico, G. B., 1668— 1744, 113.
Victor Napoleon, 1862— 1926, 163.
Victoria av England, 1819— 1901, 225 o. f., 

227, 238, 241, 249, 260, 264.
Vilhelm I, kejsare av Tyskland, 1797— 1888, 

406, 411, 420.
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Vilhelm  II, kejsare av Tyskland 1859— , 
421 o. f., 423, 430, 436, 438 o. ff.

Vilhelmina, drottning av Holland, 1880— , 
632.

W ilson, D., 1840— , 158.
— Th. W., 1856— 1924, 16, 348, 354,

357, 364, 373, 374, 375, o. ff., 379, 383 
o. f., 389, 396, 398.

W indthorst, L., 1812— 1891, 415.
Virchow, R., 1821— 1902, 413.
Wirth, K. J., 1879— , 458, 459, 469 o. f.
W itos, W., 1874— , 659.
W itte, S. Juljevitj, 1849— 1915, 530, 531, 

533.
Viviani, R., 1863— 1925, 189 o. f ,  194, 195.

W ohlin, N. R., 1881— , 591 o. f., 593. 
W ojciechowski, S., 1867— , 658.
Wyndham, G., 1863— 1913, 265 o. f., 266.

Younger, G. of Leckie, 1851— 1929, 303. 
Yuan-Shi-kai, 1859— 1916, 671 o. f.

Zahle, K. Th., 1866— , 607 o. f., 609 o. f., 
612.

Zamora y Torres, N. A., 1877— , 640. 
Zeigner, E., 1886— , 460, 462.
Zinovieff, G. Evsejevitj (eg. Apfelbaum ), 

1883— , 313, 548, 555 o. f., 561.
Zolå, É. Ch. A., 1840— 1902, 174 o. f., 177.

Åkerhielm, A. L. E., 1846— 1920, 576.

44. — Vår egen tids historia. I.



S A K R E G I S T E R .

Absolutism en 3 o. f.
A ction frangaise 80, 209.
A ction populaire 186.
Adullam iter 226.
Agrarfrågan: •

Baltiska staterna 656.
Förenta staterna 352.
Ryssland 521 o. f., 537, 539 o. f. 

Agrarpartiet:
Finland 616, 618.
Tjeckoslovakien 650 o. f.

Aktivismen, Den relativistiska 65, 101 o. ff. 
A lliance républicaine démocratique 186, 

197, 207 o. f.
A llm änna valmansförbundet 578.
A lltinget, Island 612.
Alternativröstning 321.
Amerikanska arbetarfederationen 355, 365. 
Amerikanska självständighetsförklaringen  

8 o. f., 337.
Amerikas konfedererade stater 347.
”A nnée politique”, L’ (Seignobos) 218. 
Antiintellektualism en 64 o. ff. 
Antirevolutionära partiet, Nederländerna 

633.
Anti-Saloon League 381, 392.
”Appel au soldat”, L’ (Barres) 66.
Arbetar- och soldatråd, Tyskland 440 o. f. 
Arbetarpartiet, Norge 602 o. f. 
”Arbetsgruppen”, Ryssland 534.
”Aurore”, L’ 174 o. ff., 176.
Avanguardia 516.
”Avanti” 490.
Aventinska oppositionen 504.

Bayerska folkpartiet 444.
B alilla 516.
Blockpolitik, Tyskland 427 o. f., 430.
Blodiga söndagen, Ryssland 528.
Bojkott 243, 255.
Bolsjeviker 525.
Bonapartister 122.
Bondeförbundet, Sverige 588.
Bondepartier, Sverige 585.
Bondepartiet:

Norge 602 o. f.
Polen 660.
Schweiz 625.
Österrike 646.

Bondetåget, Sverige 582.

Bondevänstern, Danmark 607, 609. 
”Bordereaun”, se Dreyfusaffären. 
Borgfreden, Tyskland 436.
Bostadsband 572.
Boulangerkrisen 66, 155 o. ff.
British Socialist party 295, 298.
Bund der Landwirte 424.

Carta del lavoro 107, 512.
Centern:

Baltiska staterna 656.
Finland 618.
Polen 659.
Schweiz, se Liberaldemokratiska partiet, 

Schweiz.
Sverige 575.
Tyskland 45, 408 o. f., 413, 415, 427. 

Centrala exekutivkommittén, Ryssland 559. 
Centralexekutivkommittén, Kina 673. 
Centralisation, Frankrike 132 o. f., 217. 
Centralpolitiska rådet, Kina 673.
Civil service league, Förenta staterna 356. 
Closure 244.
Coercion act 243 o. ff., 255.
Confédération générale du travail 190. 
Conseil d’État 148.
”Constitutional Government” (W ilson) 374. 
”Contrat social”, Du (R ousseau) 7.
Cortes 635.
”Croix”, La 185.

Dagordningsinstitut 36.
Dail Eireann 299 o. ff.
Defence of the Realm act 289.
Demokrati 12 o. ff., 23 o. ff., 57 o. ff. 
Demokratiens former 33 o. ff.
Demokratiska förbundet, Bulgarien 664. . 
Demokratiska partiet, Förenta staterna 346, 

350 o. f.
Demokratiska vänstern, Frankrike 193. 
Deputeradekammaren:

Belgien 627.
Frankrike 127, 129 o. f. (grupper) 206. 
Italien 481 o. ff., 511.
Japan 667 o. f.
K ina 672.
Polen 658.
Preussen, se Lantdagen.
Tjeckoslovakien 650.
Ungern 649.
Österrike 641.
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Devolutionspolitik 266.
Diagonalpolitik, Tyskland 432.
Diktatur 19 o. f., 57 o. ff., 86 o. ff.
Diktatur, plebiscitär 145.
Diktatur:

Italien 498 o. ff.
Jugoslavien 662.
Kina 674 o. f.
Litauen 657.
Polen 660.
Portugal 641.
Ryssland, kommunistisk 554 o. ff. 
Tyskland 462, 465, 472 o. f., 476. 
Spanien 637 o. f.

Diktaturparagraf, Tyskland 451, 461, 463, 
472, 476.

Diplomatpartiet, se Frikonservativa partiet, 
Tyskland.

Direkt primärval, se ”Förval”.
Dominions och England 331 o. ff. 
Domstolar, Förenta staterna, se Judicieila  

prövningsrätten.
Dreyfusaffären 66 o. ff., 171 o. ff. 
D ualistiskt statsskick 35.
Duma 529, 531 o. ff.
”Dubbelröster” 242.
Due process of law 341, 349, 387.

Ekonomisk lagstiftningsm akt, Sverige 571, 
573.

Ekonomiska partiet, Tyskland 445. 
”Elements d’une doctrine radicale” (A lain) 

220 o. ff.
Elitteorin 110 o. f., 116.
Elsass-lothringska gruppen 410. 
Emergencylag 299, 328.
”Enquéte sur la  monarchie” (M aurras) 80. 
Erfurtprogrammet 54.
”Esprit des lo is”, L’ (M ontesquieu) 6. 
Exekutiv 33 o. ff.
Expeditionsministär 37.

Fabian Society 234, 256, 267.
Fair trade 240, 250.
Farmer Labor Party 387 o. f., 391.
Fascio di combattimento 490.
Fascismen 18, 101 o. ff., 490 o. ff.
”Fascism —aristokrati” (Pellizzi) 106. 
”Fascistiska läran”, Den (skolbok) 106. 
Fascistiska statsläran 105 o. f. 
Februarimanifestet 1899, Finland 613, o. f. 
Federal trade commission, Förenta staterna 

376.
”Federalist”, The 339.
Federalistiska partiet, Förenta staterna 346. 
Fédération républicaine 186, 197, 207 o. f. 
Femmannaråd, Tjeckoslovakien 652. 
Fennomaner 613 o. f.
Fiktionalismen 64, 102.
Finska frihetsförklaringen, 1917 617.
”Fjärde partiet” 239 o. ff.

Flamländska partiet, Belgien 631. 
Folketinget, Danmark 604 o. f.
Folkinitiativ 41.
Folkinitiativ:

Estland 654.
Förenta staterna 384, 398.
Tyskland 452.
Schweiz 622.

Folkkommissariernas råd, Ryssland 559 o. f. 
Folkombudens råd, Tyskland 440. 
Folkomröstning 8, 40 o. ff.
Folkom röstning:

Estland 42, 654.
Förenta staterna 42, 361, 384 o. f. 
Danmark 610.
Lettland 42, 655.
Litauen 42, 655.
Schweiz 4, 42, 622, 626.
Spanien 640.
Sverige 42, 587.
Tyskland 42, 452, 468.

Folkpartiet, Tjeckoslovakien 652. 
Folkriksdag, Sverige 577. 
Folksuveränitetsprincipen 7 o. f.
”France juive”, La (Drumont) 165. 
Framstegspartiet, Tyskland, se även Frisin

nade partiet 408, 434.
Freisinnige Vereinigung 425.
Freisinnige Volkspartei 425.
Frikonservativa partiet, Tyskland (diplom at

partiet, tyska rikspartiet) 4-07. 
Frikonservativa partiet, Danmark 607. 
Frisinnade försvarsvänner, Sverige 583. 
Frisinnade landsföreningen, Sverige 578. 
Frisinnade partiet, Sverige 589.
Frisinnade partiet (förut fram stegspartiet), 

Tyskland, se även Freisinnige Vereini
gung och Freisinnige Volkspartei 408„ 
419, 425.

Frisinnade vänstern, Norge 601 o. f. 
Fullm aktslag:

Belgien 63.
England 289.
Frankrike 199, 203.
Förenta staterna 378 o. f.
Italien 487, 500.
Polen 659.
Tyskland 462, 465.
Österrike 647.

Futurister 101.
Förbudsfrågan:

Finland 619.
Förenta staterna 380 o. f., 392", 394.. 
Norge 602 o. f.
Sverige 587, 589.

Förbundsförsamling, Schweiz 622 o. f... 
Förbundsråd:

Schweiz 623.
Tyskland 401 o. ff., 436..
Österrike 645.
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Förenade socialistiska partiet, Frankrike 54, 
189.

Förenade vänstern, Danmark 605. 
Författning 33.
Författning:

Albanien, 663.
Australiska unionen 333.
Belgien 627 o. f.
Bulgarien 663.
Danmark 604 o. f., 609. 
Elsass-Lothringen 432 o. f.
England 224 o. f., 228, 241, 294 o. f., 319. 
Estland 654.
Finland 615, 617 o. f.
Frankrike 10, 127 o. ff.
Förenta staterna 338 o. ff., 371, 380, 399. 
Grekland 663.
Indien 335 o. f.
Irland 334.
Island 612.
Italien 481 o. f. 507 o. ff.
Japan 666 o. f.
Jugoslavien 662.
Kanada 333.
Kina 371 o. ff.
Lettland 654 o. f.
Litauen 654 o. f.
M assachusetts 337.
Mellan- och Sydamerika 665 o. f. 
Nederländerna 632 o. f.
Norge 595 o. f.
Polen 658.
Portugal 641.
Rumänien 661 o. f.
Ryssland 529 o. ff., 558, 568.
Schweiz 622 o. f.
Serbien 662.
Spanien 635, 640 o. f.
Sverige 570 o. ff., 586 o. f. 
Sydafrikanska unionen 333. 
Tjeckoslovakien 650.
Turkiet 664 o. f.
Tyskland 400 o. ff., 446 o. f., 450 o. ff. 
Ungern 644, 649.
Österrike 641, 645 o. ff. 

Författningsdomstol, Österrike 646, 648. 
Författningskonvent, Förenta staterna 345. 
Förordningsrätt 34 o. f.
Försvarsfrågan:

Sverige 576, 580 o. ff., 592.
Tyskland 416, 425, 434.

” Förval” (direkt primärval) 48, 385, 398.

” G eistesgeschichtliche Lage des heutigen  
Parlamentarismus”, Die (Schm itt) 57. 

G eneralstrejken (Sorel) 68 o. ff.
Genro (de äldres råd, Japan) 668. 
”Gerarchia” 104.
”G iljotin” 275, 318.
Gillesocialism en 78.
” Grammar of politics” (Laski) 29.

Greenbackers 356, 360.
Grundlag 33.
Guvernören, Am erikanska delstaterna 344 

o. f.

”Hela husutskotten” 228.
Hemvärnsrörelsen, Österrike 647.
Herrehuset, Preussen, se Lantdagen. 
Herrehuset, Österrike 641.
Home-rule 234, 249 o. ff., 256, 263, 265, 270, 

277, 282, 286 o. ff., 293, 299, 328. 
Home-ruleföreningen 234, 236.
”Homme enchaine”, L’ 196.
”Homme libre”, L’ 196.
”Homme libre”, Un (Barres) 65 o. ff. 
”Hoplappningssystem ” 147, 214. 
Huvudutskottet, Tyskland 437.
Höger:

Baltiska staterna 656.
Danmark 605, 607.
Finland 618.
Frankrike (konservativa) 128, 133 o. f. 
Italien 483.
Norge 597, 602 o. f.
Polen 659.
Schweiz, se Katolska partiet.
Sverige 578, 581, 588.

Högerparti (konservativt parti) 44 o. f.

Idépartier 45.
Imperativa mandat 38.
Imperial war Cabinet 292.
Indem nitetsheslut 195.
Indépendants 208.
Indépendents de gauche 209.
Independents labour party 256.
Insurgenter 372, 391.
Integrationsläran 83 o. ff.
”Intelligensen”, Sverige 575.
International Workers of the World 355. 
Internationalen:

Första 54.
Andra 54.
Tredje 100.

Intressepartier 45.
”Introduction to politics, An” (Laski) 29. 
Irish reform association 265.
Irländska fristaten 301, 311.
Irländska nationalister 45, 238.

”Jagkulten” (Barres) 65.
Jesuitlagen, Tyskland 413.
Jordbrukarnas riksförbund, Sverige 588. 
Judiciella prövningsrätten, Förenta staterna 

34, 340, 388, 398.

Kongregationslagstiftning, Frankrike 148 
o. f., 184 o. ff., 204.

Kabinett, England 224 o. f.
Kadetter, se Konstitutionella demokrater. 
Kabinettsparlamentarism 37.
Kamrar 37 o. f.
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K appkuppen 449.
Kartell, Tyskland 420, 421, 434.
Katalanska partiet, Spanien 636.
Katolska folkpartiet, Italien 45, 488. 
K atolska partiet:

Belgien 628.
Nederländerna 633.
Schweiz (konservativa partiet eller hö

gern) 624.
K enseikai (Japan) 668, 669.
K lasspartier 46.
Klassval 77, 404, 432, 538.
”K ohandel”, Tyskland 411.
Komintern 100.
Kommunismen 86 o. ff.
”Kommunismen och terrorn” (Trotskij) 94. 
”Kommunismens abcd” (Bucharin) 87. 
”Kom munistiska m anifestet”, Det, 1847 

(M arx o. E ngels) 49 o. f., 53. 
Kom munistiska partiet:

Baltiska staterna 656.
B elgien 632.
England 298.
Finland 618.
Frankrike 210 o. f., 220.
Japan 668.
Nederländerna 633.
Norge 602 o. f.
Polen 659.
Ryssland 548 o. f., 561 o. f.
Sverige 589.
Tjeckoslovakien 652.
Tyskland 444.
Österrike 645.

Kongressen, Förenta staterna 339 o. f., 344. 
”K ongresstyrelse” (W ilson) 348, 374. 
K onseljpresidenten:

Frankrike 131.
Italien 482.

Konstitutionella demokrater (Kadetter) 534. 
K onstitutionsutskottet, Sverige 572. 
Konservativa partiet:

England 226, 229.
Schweiz, se Katolska partiet.
Spanien 635.

Konservativt parti, se Högerparti. 
K onstitutionell fullm aktslag 35. 
K onsulatfrågan, Sverige— Norge 598 o. ff. 
K onsultativ folkomröstning 42, 587. 
Kooptation:

B elgien 630.
Frankrike 130.
Grekland 663.

Korporationsrådet, N ationella, Italien 513 
o. f.

Korporatismen 64, 75 o. ff.
Korporativ lagstiftn ing, Italien 512 o. ff. 
K ristliga demokratpartiet, Belgien 630. 
Kristligt-dem okratiska blocket, Litauen 657. 
Kristligt-historiska partiet, Nederländerna 

633.

K ristligt-sociala folktjänstpartiet, Tyskland  
471, 473.

K ristligt-sociala partiet:
Polen 659.
Österrike 645.

”Kritik av den politiska ekonomien” (M arx) 
49.

Kroatiska bondepartiet 662.
Ku K lux Klan 349.
Kulturkampen:

Frankrike 148, 185.
Tyskland 413 o. ff., 419.

Kuo-min-tang (N ationella folkpartiet, K ina) 
670, 672 o. ff.

Labour party 268.
Labour representation committee 267. 
Lagstiftningsmakt 34.
Lagtinget, Norge 596.
Landligan 236.
Landstinget, Danmark 604.
Lantdagen:

Finland 613.
Preussen 404.

Lantmanna- och borgarpartiet, Sverige 578. 
Lantmannapartiet, Sverige 575. 
Lapporörelsen 619 o. f.
Legislatur 34 o. f.
Legitim ister 122.
”Lois de la  politique frangaise”, Les (Be- 

noist) 80.
Liberal imperial league 264. 
Liberal-Iabourgruppen 274.
Liberala partiet:

Belgien 628.
England 229.
Nederländerna 632.
Spanien 635.
Sverige 589.

Liberala samlingspartiet, Sverige 577 o. f., 
581.

Liberaldemokratiska partiet, Schweiz 624. 
Liberalunionistiska partiet, England 252. 
”Libre Parole”, La 172.
Locknermålet 387 o. f.

Magnathuset, Ungern 644.
Majlagarna, Tyskland 414.
M ajoritet, absolut, relativ 40. 
”M ajoritetspartiet”, Sverige 575. 
M ajoritetssocialister, Tyskland 436. 
M ajoritetsvalsystem 40.
”M aladie infantile du communisme” La 

(L enin) 94, 98.
Marbury— M adisonmålet 340.
Marschen mot Rom 497 o. f.
M arsmanifestet 1910, Finland 616. 
M arxismen 49 o. ff., 86 o. ff. 
M aterialistiska historieuppfattningen, Den 

48.
M atrikularbidrag 401.
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”M ein Kampf” (H itler) 114. 
M ellanrikslagen, Sverige—Norge 570. 
M ensjeviker 525.
Midlothiankampanjen (G ladstone) 236. 
M inoritetsvalsystem 40.
M inseito (Japan) 670.
Mir 520.
”M ittens arbetsgemenskap” 459.
Moderata vänstern, Norge 598.
”Modern democracies” (Bryce) 29, 31. 
Monarken:

Albanien 663.
Belgien 627 
Danmark 604.
England 224 o. f.
Italien 481, 507 o. f.
Japan 666 o. f.
Nederländerna 632.
Norge 595.
Rumänien 662.
Ryssland 519, 532 o. f.
Serbien 662.
Spanien 635.
Sverige 571.
Tyskland 401.
Ungern 404, 433 644.
Österrike— Ungern 641 o. ff.

Monarki 35.
Monarkismen 79 o. ff.
Monarkister, Frankrike 45 o. f. 219 o. f. 
M yntfrågan, Förenta staterna 360 o. ff.

”Nation”, The 354.
N ational Direct Legislation League, Förenta 

staterna 384.
Nationaldemokratiska partiet, Tjeckoslova

kien 652.
N ational federation of liberal associations 

233.
Nationalförsamling:

Frankrike 122 o. ff.
K ina 672, 674.
Polen 658.
Spanien 638.
Tyskland 446.
Ungern 649.
Österrike 644.

Nationalism, plebiscitär, Frankrike 146. 
Nationalistiska partiet, Italien 485. 
Nationalistkongress, Indien 335. 
Nationalkongress, Kina 673.
Nationalkonvent, Förenta staterna 347. 
Nationalliberala partiet, Tyskland 407 o. f. 
”National league”, The (Irland) 245. 
N ational Popular Government League, För

enta staterna 384.
National progressive republican league, För

enta staterna 372.
Nationalrådet:

Schweiz 622.
Österrike 645, 648.

Nationalsocialism en, Tyskland 113 o. ff., 
445, 473 o. ff.

National union of conservative associations, 
England 232 o. f.

Nationella blocket, Frankrike, efter världs
kriget 197 o. ff., 220.

Nationella fascistiska partiet, Italien 502. 
Nationella folkpartiet:

Kina, se Kuo-min-tang.
Polen 659.

Nationella framstegspartiet, Finland 618. 
Nationella katolska federationen, Frankrike 

208.
Nationella partiet, Sverige 578.
Nationella republikanska föreningen, Frank

rike 208.
Nationella samlingspartiet, F inland 618, 620. 
Naturrätten 3, 7 o. f.
Nedre (undre) kammaren 38. 
Neomonarkismen 83, 209. 
Newcastleprogrammet 256.
”New Republic”, The 354.
Nonpartisan league 386 o. f., 389. 
Novembermanifestet 1905, Finland 615. 
”Nya ekonomiska politiken”, Ryssland 556. 
Nya lantmannapartiet, Sverige 575. 
”Nykonservativa”, England 315.
Nyliberala, Sverige 575.

Oavhängiga socialdemokratiska partiet, Tysk
land 436.

Odelstinget, Norge 596.
”Ohioligan” 390.
Oktobermanifestet, Ryssland 530. 
Oktobrister 534.
Opportunister, Frankrike 152 o. ff. 
”Origines de la France contemporaine”, 

Les (T aine) 140.
Orleanister 122.

Panamaskandalen 165 o. f.
Parlamentarism 3 o. f., 35 o. f. 
Parlam entarism en:

Belgien 628 o. ff.
Danmark 607 o. ff.
England 224 o. ff., 325 o. f.
Estland 654.
Finland 618 o. ff.
Frankrike 130 o. ff., 213 o. ff.
Italien 482 o. ff.
Japan 668 o. ff.
Lettland 654 o. f.
Litauen 654 o. ff.
Nederländerna 632 o. ff.
Norge 601 o. ff.
Polen 658 o. ff.
Spanien 635 o. ff.
Sverige 587 o. ff.
Tjeckoslovakien 650 o. ff.
Tyskland 452 o. ff.
Österrike 646 o. ff.
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Parlamentsreform, England:
1832: 228.
1867: 228.
1884—85: 241.
1918: 294 o. f.
1928: 319.

Parti démocrate populaire, Le 208.
Parti républicain radical et radicalsocialiste  

209 o. f.
Partiväsendet 42 o. ff.
Patriotligan i Frankrike 145, 209. 
Patronagesystem  (favoritism ), Frankrike 

216 o. f.
Peeliter 226.
Pendletonlagen 357 o. f.
People’s Party, se Populistpartiet.
”P olice power”, Förenta staterna 338. 
”Politischen  Ideenkreise der Gegenwart”, 

D ie (H eller) 57.
Politisk  pluralism 75.
”Politiska nydaningen i Europa”, Den 

(Corradini) 106.
Polska partiet, Tyskland 45, 410.
”Popolo dTtalia”, II 490, 493. 
Populistpartiet, Förenta staterna 360 o. ff. 
”Pravda” 548.
Premiärministern, England 224.
Presidenten:

Finland 617 o. f.
Frankrike 127 o. ff., 212 o. f.
Förenta staterna 339, 442 o. f., 348, 378, 
396.
Grekland 663.
Kina 672 o. f.
Lettland 655.
Litauen 655.
Polen 658.
Spanien 640.
Tjeckoslovakien 650.
Tyskland 446, 451, 454.
Schweiz 623.
Österrike 645, 648.

”Presidential problems” (Cleveland) 357. 
Primärval, Förenta staterna 385 o. f.
Privy Council 224.
Primrose-league 240.
Progressister, Frankrike 183. 
Progressistiska blocket, Ryssland 544. 
Progressistiska partiet, Förenta staterna 373, 

393 o. f.
Prohibition Party, The, Förenta staterna 

380.
Proletariatets diktatur 50, 87 o. ff. 
Proportionellt valsätt 40.
Protektionistiska partiet, Sverige 575.

Radikala vänstern, Frankrike 208.
Radikala vänsterpartiet, Danmark 607. 
Radikal-demokratiska partiet, Schweiz 624. 
Radikalsocialister, Frankrike 154, 191, 209 

o. f.

Radikala republikaner, Förenta staterna 
348.

Radikalism , Förenta staterna 354.
Radikalt parti, se Vänsterparti 
R allies, Les 167.
Referendum, se Folkomröstning. 
Reform socialister, Italien 485.
”R eflexions sur la violence” (Sorel) 68. 
Reichsbannerorganisationen 477. 
Rekonstruktionsperioden, Förenta staterna 

348.
Representation 33 o. f.
Republik 35.
Republikanska federationen, Frankrike 193. 
” Representation of the people act” 241 o. f. 
” Representative Government” (M ill) 25. 
Republikaner, Frankrike 122, 219 o. f. 
Republikanska blocket, Frankrike 183. 
Republikanska partiet:

Förenta staterna 346 o. ff., 350 o. f. 
Spanien 636.

Republikanska skyddsförbundet, Österrike 
647.

Republikanska vänstern, Frankrike 193. 
Rena vänstern, Norge 598.
Revisionism  55.
Revokations- eller återkallelserätt 38. 
Revokations- eller återkallelserätt, Förenta 

staterna 386.
”Revolution bolcheviste”, La (Lenin) 94. 
”Revolutionen och staten” (Lenin) 90, 94, 

96.
”Revolutionen och terrorn” (Trotskij) 91. 
Riksakten av år 1815, Sverige—Norge 570. 
Riksdagen:

Sverige 572 o. f.
Tyskland 402 o. f. 405, 450 o. ff. 

Riksdagsordning 1866, Sverige 572. 
Rikshushållningsråd, Tyskland 452. 
Rikskansler, Tyskland 402, 454. 
Rikskonferenser (för England och dom ini

ons) 331 o. f.
Rikslistor, Tyskland 451.
Riksregeringen, Tyskland 451.
Riksrådet:

Ryssland 520, 532.
Tyskland 451 o. f.

Riksrättsåtal:
Norge 596.
Sverige 572.

Rådssystem et, Ryssland 558 o. f. 
Rättighetsförklaringar 33 o. f.
Rättspartiet, Danmark 611. 
Rödafrontförbanden, Tyskland 477.
Rösträtt:

Allm än och lika 38.
Kvinnlig 38 o. ff.
Belgien 627 o. ff.
Bulgarien 663.
Danmark 604, 609.
England, se Parlamentsreform, England.
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Estland 654.
Finland 615.
Frankrike 11, 127.
Förenta staterna 380, 398.

(Negrer) 349, 360.
Italien 482 o. f., 510.
Japan 668.
K ina 672.
Nederländerna 632.
Norge 596, 598 o, f., 602.
Polen 658.
Rumänien 661 o. f.
Ryssland 529 o. ff., 564, 566.
Schweiz 622.
Serbien 662.
Spanien 635, 640.
Sverige 577 o. f., 586.
Sydafrikanska unionen 334. 
Tjeckoslovakien 650.
Turkiet 665.
Tyskland 402, 404, 445, 456.
Ungern 644, 649.
Österrike 642, 645.

Samhällsfördrag 7, 42.
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A N M Ä L A N .

Vår egen tids historia.
Det senaste halvseklets historiska konturer börja klarna. Visserligen 

är det ännu icke möjligt att åstadkomma en framställning, som full

ständigt klarlägger händelseförloppet, då källmaterialet, ehuru rikligare 

än någonsin, alltjämt på vissa punkter och särskilt i fråga om det diplo

matiska spelet företer kännbara luckor. Men så mångskiftande och 

svåröverskådliga som livets och verksamhetens yttringar på olika om

råden äro, torde dock i avvaktan på en mera allsidig belysning redan 

på detta tidiga stadium en sammanfattning av urkundernas vittnesbörd 

vara påkallad. ”Vår egen tids historia” åsyftar att i sex var för sig 

självständiga volymer behandla några av de väsentligaste dragen i de 

senaste femtio årens allmänt historiska utveckling. Den första volymen, 

som nu föreligger färdig, behandlar den författningspolitiska utveck

lingen och har till författare docenten Herbert Tingsten. Därefter följa 

tre delar ägnade åt den internationella storpolitiken. De imperialistiska 

strömningarna under tiden 1880—1900, som koncentrera sig kring 

stormakternas allianspolitik och koloniala expansion, behandlas av fil. 

licentiaterna Bo Enander och Ragnar Svanström. Stormaktsrivalitetens 

tillspetsning under 1900-talets första årtionde, världskrigets närmaste 

förspel och den stora kraftmätningen själv skildras av verkets redaktör, 

fil. doktor Yngve Lorents, fredsverket och 1920-talets pånyttfödelse- 

arbete av fil. doktor Riitger Essén. I den femte volymen skriver pro

fessor G. Westin Silverstolpe periodens sociala och ekonomiska historia. 

Verket avslutas med en av docenten Gunnar Aspelin utförd analys av 

de tankar och föreställningar, som givit tidens andliga liv dess innehåll.

ALBERT BONNIER.

Pris häft. 18 kr.
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