
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

FLYGSKRIFT N:o 1. Utgiven av Finlands sv. soc. 
dem. ungdomsklubbars Centralkommitté 1913.

Proletärens Evangelium
Av Frithjof Werenskjold.

En aningsfull förbidan på genomgripande omvälvningar har i 
våra dagar vunnit utbredning i vidsträckta kretsar. Det äi vår
förebud i luften, varsel om något ungt och stort, som vill bryta 
sig väg fram och sprida sol och glädje. Länge har detta grott i 
det tysta, sugit must och hämtat kraft från frukterna av kunskaps- 
sökandets sekellånga mödor, gått i brodd under den vidgade lifs- 
erfarenhetens inflytande, spirat och förts mot sin knoppning. Det 
har varit en långsam daningsprocess — nödvändig inom andens 
sä väl som inom naturlivets värld, innan det väldiga omsider i 
mognadens stund träder fram i hela sin fullhet och prakt. Den 
stunden — vad gäller samhällenas liv — synes ej vara alltför 
avlägsen. Nya idéer, ljungeldslika i klarhet och kraft, ha slagit 
ned i tidsmedvetandet, öppnat bredare synvidder för tänkandet 
och givit stöd och styrka åt samhällsförbättrarnas arbete. Under 
dessa idéers baner ha frihetsstämmor i olika länder rest stormste
gar mot övertrons och orättvisans skyddsmurar. Aldrig tillförne 
har striden otvetydigare tett sig som en avgörande brottnings- 
kamp, än just under den tid, vi nu leva mitt uppe i.

Det är kampen mellan det låga, det föråldrade, det gamla och 
det nya, ljusa, stora och goda. Det är kampen mellan den läran,

TYÖVÄENLIIKKEEN 
< z KIRJASTO



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

— 2 —

att människan är ond, blott värd att fördömmas i evighet och den 
nya uppfattningen att mänskligheten innerst är god nog och har 
kraft att redan här på jorden skapa ett himmelrike.

Vad jag vill kalla »Proletärens evangelium" är de härliga or
den: ..proletärer i alla länder förenen eder!“ Det finnes ord, 
som mer än andra äga förmåga att genomtränga människosinnena 
och liksom ingjuta i dem en ny anda. De samla folken i stora, 
världsomskapande brödraskap, vila ej, förrän de utfört sitt verk 
och nått det mål, de satt sig före. De stora segrar, som vunnits 
på vetenskapens och kulturens område, hava ej sällan en helt 
obetydlig sats eller ett ord att tacka för sin början, fortsättning 
och fullbordan. Icke sällan har det varit i nödens och bekymrets 
stund och från helt oväntat håll, som räddningsordet kommit. 
De hava till sitt ursprung liknat den stilla vindfläktens susning 
mellan bergen uti den avlägsna ödemarken. Luften har så små
ningom satts i rörelse och susat sakta, tills stormens tjut och 
havets dån överröstat varje ljud.

Det finnes ord som flugit över jorden, eldat, hänfört och drivit 
fram massorna till segerviss kamp. Ett sådant ord är det nya 
evangeliet: »Proletärer i alla länder, förenen eder".

Låt oss draga paraleller mellan det gamla och det nya! Innan 
vi blevo kristna, voro vi hedningar och barbarer. Råa, onda 
människor, vilkas största fröjd var att mörda och röva. Vi slogos 
då rätt ofta, och brutalt och vilt med stenyxor och träklubbor 
och nedsköto varann med pilar o. d. Man säger, att alla natio
ner fruktade våra förfäder, ja att till och med andra folkslag bådo 
till Gud, att han måtte fria dem från »nordmännens raseri". Men, 
se nu äro vi ju ett kulturfolk, nu ha vi ju hört »fridens" evan
gelium predikas i många hundra år.

Hur är det nu bland folken?
När kristna nationer nu slåss, så spränga de hela kompanier, 

förvandla med ett par skott hela massor af medmänniskor till 
sönderslitna lik. Nu slita vi våra motståndare sönder med tagg- 
tråd eller narra dem ned i kristna varggropar, fyllda av pikar och 
spetsade pålar. Äro vi icke mördare och röfvare nu, så ha vi 
aldrig varit det!

Afrikas, Kinas och Indiens folk ha till fullo fått lära känna 
oss. Vikingarna voro råa och brutala och mördade ofta både
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kvinnor och barn. Men vad göra kristna soldater? Vad gjorde 
tyska soldater år 1871? Vad göra tyska soldater i Afrika i dag? 
Vad gjorde amerikanska soldater på Filipinerna? Holländska på 
Java? Och engelska i Indien? Jo, de bevisa, att kristna kultur
folk äro långt värre rövare och mördare än någonsin vikingarna 
drömde om att bliva. Och hur är det pa andra områden?

Kristendomen med sin beprisade och „upphöjda“ morallära 
skulle ju göra männishorna mera sedliga. Har den månne lyc
kats? På ett par tusen år ha vi kommit så långt i sedlighet, att 
vi ha auktoriserad prostitution och stora sjukhus för syfilis och 
annat elände. Vi ha tusentals olyckliga, sedligt defekta, perversa 
och homosexuella och stackare, som förgripa sig på barn.

Det gamla evangeliet skulle skapa broderskap på jorden. Hur 
ser det ut? I Amerikas kristna stater förföljer och plågar man 
negrer. I Frankrike, i Ryssland och hos oss i Finland, förföljas 
judarna och i alla kristna samhällen stå de olika klasserna emot 
varandra, så att säga med vapen i hand. Broderskap, ack, vilken 
ironi!

Det gamla evangeliet skulle göra allt så mycket bättre för de 
fattiga. Huru har det lyckats? Gamla utslitna kvinnor och män, 
ja, till och med barn säljas på offentlig auktion (fattighjonsauk- 
tion). Svält och alla slags umbäranden taga livet av tusentals 
proletärer. Kan detta motbevisas eller förnekas? För miljoner 
av fattiga är livet ett lidande från vaggan till graven! Hur ser 
det ut i de kristna fattigkvarteren?

Det gamla evangeliet lovade lika rättigheter åt alla människor. 
Hur är det med likheten? Äro vi lika inför lagen? Skrattar du 
inte åt mig, kamrat, när jag framställer en så idiotisk fråga? Ja 
du har rätt att skratta då. Vi äro icke lika inför lagen och, vad 
värre är, vi äro icke lika inför döden en gång. Varför kallas 
lungsot en proletärsjukdom? Jo, den tager två tredjedelar av 
sina offer bland de fattiga. Dödlighetsstatistiken visar, att en 
präst eller annan ämbetsman lever 2 ä 3 gånger så länge som 
en fabriksarbetare. Likheten är det ej något vidare bevänt med. 
Prästerna säga, att vi alla bliva lika efter döden, men huru skola 
vi kunna tro det? Bibeln säger ju, att den ene skall vara större 
än den andre också i himmelen.

Det gamla kristna evangeliet lär oss att lida och tåla och
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vänta vår belöning „däruppe“ i det nya Jerusalem. Denna lära 
ha tjocka präster predikat för hungriga stackare i allt för många 
år, men det hindrar inte, att prästerna själva nog sörja för att få 
sina magar fulla redan i denna världen. Det är finurligt av dem 
och det är dithän vi också vilja ha proletärerna. En fågel i han
den är bättre än tio i skogen. Skulle det vara så svårt att be
gripa det?

Då folk började förstå, att det gamla evangeliet ej kunde 
skapa frid och frihet på jorden och ej kunde göra människorua 
till bröder, då började man också se sig om efter något nytt och 
bättre. Då slungades de bevingade orden „proletärer i alla län
der förenen eder" ut bland de lidande, trälande människorna, 
och det är ej skryt att våga säga, att de orden ha gjort mera i 
riktning mot förbrödringen på ett halvt hundratal år, än det gamla 
evangeliet gjort på ett par tusen år.

Medan Rysslands kristna präster under kriget med Japan invigde 
fanor och regementen med heligt vatten och fromma böner, träf
fades en japanes och en ryss på en socialistisk kongress. De 
möttes med kamratligt handslag och gräto över sina länders elände. 
Medan Sveriges och Norges kristna präster bådo sin gud om väl
signelse för här och flotta, voro båda ländernas proletärer eniga 
om, att med alla till buds stående medel motarbeta kriget.

Det nya evangeliet har bringat folken närmare frihetens, fri
dens och lyckans rike än något annat evangelium och på mycket 
kortare tid. Det nya evangeliet har öppnat slavarnas ögon och 
lärt dem att förstå sitt eget människovärde. Så snart en männi
ska förstår att leva skönt och njuta av naturens härligheter samt 
att alla människGr föddes därför, då och först då får man män
niskan till att sträva och kämpa i den riktningen. Detta har det 
nya evangeliet gjort.

Det nya evangeliet lovar också ett himmelrike, men vill att 
detta himmelrike skall grundas här på jorden i en icke aflägsen 
framtid. Det nya evangeliet är också en lära om en „ frälsare" 
men icke om en, som dog för 2,000 år sedan, utan om en, som 
lever och andas i våra dagar, nämligen det förenade proletariatet.

Detta nya evangelium är läran om det goda i människan, och 
hur detta goda skall framalstras och göras fruktbringande. Det är 
läran om verklig frid, verklig frihet och verkligt sann och rätt kärlek.
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Då man först började predika detta evangelium väckte det 
oro och förfäran bland det gamla evangeliets förkunnare och an
hängare, och det finns icke råhet, brutalitei, lagar, fängelser, mord
vapen och tortyrinstrument, som ej ha blivit använda för att hin
dra utbredandet av proletärens evangelium. Tusenden av dessa 
frihetsapostlar ha fått vandra i fängelse eller mördats på det grym
maste sätt. Intet har varit så rått och lågt, att ej de maktägande 
ha funnit det passande i kampen emot proletärernas frihetssträvan. 
Men det har alltsammans icke kunnat stjävja den mäktiga fri
hetsrörelsen. Ständigt har den gått framåt, ut från de mörka 
cellerna har frihetssången funnit sin väg^och nu har hären vuxit 
och den glödande, allt besegrande entusiasmen spritt hoppets 
ljuva solsken ut över en lidande värld. Förgäves ha de makt
ägande kämpat emot den friska frihetens morgonbris, som nu 
går över all världen. Förgäves har kejsar Wilhelm i Tyskland 
hållit föredrag emot socialismen. Förgäves ha svartrockarna för
bannat det nya evangeliet och lovat alla socialister ett evigt hel
vete som straff. Trots allt detta har det nya gått fram, gått fram 
med stormsteg. Högre och högre stiger frihetens sol upp över 
världens olika folk, spridande ljus och hopp in i alla förtvivlade 
och alla dystra arbetarhem.

Hade proletärerna blott velat förstå och anamma detta nya 
evangelium, så hade vi redan nu varit antingen fria från slaveriet 
eller åtminstone ganska nära målet: det socialistiska samhället. 
Men tyvärr, miljoner av proletärer stå ännu likgiltiga och se sina 
kamrater kämpa, utan att vara med i kampen. Vissa likgiltiga 
äro när som hälst villiga att skörda frukten av de andras arbete 
och njuia de segrar, som andra vunnit, men själva akta de sig 
nog för att kämpa med mot förtrycket och förtryckarna.

Det är ett svenskt ordstäv som säger: „Ett blixttåg kör sig 
stundom fast i flingor, när dessa samlat sig i flock". En snö
flinga kan ej göra något vidare motstånd, men en massa av dem 
kan häjda stora snälltåg flera dagar, och sopa hela byar bort. 
Så väldiga bliva snöflingorna, när de „samlat sig i flock". En 
sådan makt, som kan sopa bort det gamla, ruttna och föråldrade, 
bliva också proletärerna, när de „ samlat sig i flock".

Därför upp proletärer! Samien er i flock! Rygg mot rygg 
kunna vi allenast motstå förtryckarnas angrepp, men vi kunna
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också slå oss fram, fram till seger. Jämna med jorden varje vål
dets symbol, som ännu står kvar och en dag skall socialismens 
röda fana hissas så högt, att den skall sprida ljus, liv och hopp 
över all världens lidande, trälande miljoner.

Den engelske arbetsministern John Burns drog en gång på 
en ämbetsresa genom England. Han kom också till dårhuset 
Bedlam, (Englands största dårhus). Där såg han 400 idioter och 
blott 10 uppsyningsmän. Han frågade då direktören där, om icke 
detta var oförsvarligt. „Tänk“ sade han, om en dag alla dessa 
400 idioter skulle organisera sig och kasta sig över dessa 10 till- 
syningsmän, vad skulle då bliva följden?" Direktören svarade 
helt lugnt: «Det finnes ingen fara alls, ty det är ett faktum, att 
idioter aldrig organisera sig".

Mycket smickrande för somliga personer, icke sant?
Vi se hur överklassen allt mer och mer fruktar «Proletärens 

evangelium", och sluter sig samman i stora arbetsgivareorganisa
tioner, aktiebolag och truster. År 1905, då den frågan kom un
der diskussion om Norge skulle ha en kung eller få republik, 
sade statsrådet Lövland: „Kom ihåg furstarnas fackförening". Jag 
kan väl förstå, att kungarna och kejsarna skulle betraktat en pre
sident i Norge som en strejkbrytare, men vad jag icke förstår, 
det är, att miljoner proletärer kunna vara dumma nog, att som 
soldater och polis offra sitt liv för att skydda «furstarnas fack
förening". Den föreningen är visserligen ganska liten, men bland 
deras medlemmar finnas många både andliga och kroppsliga 
krymplingar, hela inrättningen kan icke bestå utan hjälp av dumma 
proletärer. Vi se ofta polis och militär utkommenderad att skydda 
de maktägande mot arbetarna, mot blodsugande människomör- 
dande privatkapitalister eller krigsgalna regenter. Och dock är 
flertalet av dessa poliser och militärdrängar söner av proletärer. 
Det är blott befälet, som är av överklassen. Alla dessa messings- 
knappade hejdukar, som när som hälst äro villiga att vända sina 
vapen mot oss i den sociala kampen, äro kamrater från barna
åren. De sutto tillsammans med oss på folkskolans bänk. De 
föddes i lika tränga hem och i lika fattiga hus och hyddor, som 
du och jag, men de hava sålt sig. Sålt sig som stödjepelare 
för dem, som trampade på deras egen mor och far och rövade 
glädjen från dem i barnaåren.
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Den enda ursäkten för deras Judashandling är, att de följa en 
gammal sed, och att deras förfäder ha varit lika dumma som de. 
Men Judas ättlingar mot sin egen klass och sina för frihet käm
pande ungdomskamrater äro och bliva de lika fullt. Dessa »drän
gar" förstå icke »proletärens evangelium", ty gjorde de det, sä 
skulle de dana en skyddsmur om sin egen klass och arbetarnas 
fackföreningar. Voro de klassmedvetna och gillade de broder
skapstanken, så stodo de ej som vakt om ett samhälle, grundat 
på lögn, split och rovdjursnaturen i människan. Mot dessa ha 
vi den största och första plikten, nämligen att predika det nya 
»evangeliet" och vinna dem för detta, sprida broderskapstanken 
och själva praktisera den. Vi, som förstå och älska det nya 
evangeliet, vi få aldrig sluta att predika det. Låt oss tänka på 
de många, många entusiastiska kamrater, som ha lidit fängelse 
och död för vår sak och frågom oss själva vad vi offra?

Under jorden i de djupa gruvorna, i de trånga damuppfyllda 
fabrikerna, i skogen, på havet, över hela jorden lider och trälar 
våra proletärkamrater utan att fä njuta livets solsken, utan glädje, 
utan hopp. Nu har frihetens ljuva sol börjat kasta sina härliga 
strålar ut biand dem. Nu har hoppet om frid, frihet och lycka 
börjat spira och gro bland dem.

Skall väl denna nya sol få sjunka åter ned bland moln och 
mörker? Skall hoppet få vika för förtvivlans svartskugga? Skall 
det få ske, kamrat?

Nej! och åter nej!
Fram och till strids! Väck de likgiltiga, slavbundna kamra

terna med vårt världsbefriande evangelium!
Vi ha på våra fanor och standar så ofta målat: Frihet, jäm

likhet och broderskap. Vi behöva aldrig måla eller skriva mera 
än det enda ordet:

Broderskap,
ty den dag, då de flesta av jordens proletärer sjunga: »räck mig 
o broder, din trofasta hand", den dagen kommer frihet och social 
jämlikhet som naturliga ting. Då skratta vi åt tyranner och för
tryckare. Då ligger framtiden för oss klar och badande i den 
uppgående solens glans. Då spränga vi gamla fästningar och 
våldets balverk i luften och smida våra vapen till »plogjärn och 
spadar". Som den engelska skalden Tennyson säger:
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„Då de sänkas, krigets fanor, inför fredens altar, tänt i natio
nernas förbundsråd, mänsklighetens parlament, där en upplyst 
samhällsanda krossar väld och tyranni, då vilar jorden lugn och fri“.

En längtan efter en sådan frid, stiger nu som mäktigt orgel
brus från miljoner själar. Upp från djupet stiger hoppets glada 
sånger. Upp från fattigdomens hemska fängelse stiger kravet på 
frihet och lycka åt alla människor. Det sprides, det stormar fram, 
det eldar och det hänför. Det är det nya, det unga, det stora, 
det är:

Proletärens evangelium.

Varje tänkande arbetare läser nedanstående tidningar, de enda som verk
ligen föra arbetarnas talan. Blott genom att läsa arbetartidningar får 
man en rätt kännedom om det samhälle man lever i, samt undgår att 
förmörkas genom de borgerliga tidningarnas lögner och förvrängningar.
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