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PER ALBIN HANSSON
SVERIGES STATSMINISTER

Danske Venner!
Jeg bringer jer en Hilsen fra Sverige!
For et Aar siden udsendtes — saavidt jeg ved — det

første nordiske Valgmanifest. Den nordiske Samarbejds-
konference i Helsingfors fæstede Opmærksomheden ved, at
der skulde finde politiske Valg Sted i 1936 baade i Dan-
mark, Norge, Sverige og Finland. De nordiske Arbejder-
partier skulde saaledes Slag i Slag mobilisere deres Re-
sourcer med Henblik paa — som Konferencen udtalte —
at styrke den socialdemokratiske Indflydelse i de respektive
Lande og dermed Samarbejdet mellem de nordiske Lande
og disses Indsats i den internationale Politik.

Til den her i København stedfindende Samarbejdskon-
ference har alle fire Lande kunnet indsende Sejrsrapporter.
De har her i Danmark lige før Helsingfors-Konferencen
gennem den socialdemokratiske Valgsejr ved Folketingsval-
get givet Signalet til Fremmarch over hele Linien. Finlands
Socialdemokrater gjorde med Bravour deres betydelige Ind-
sats i Juli, og i Danmark markeredes Socialdemokratiets
sejrende Kraft yderligere ved Valgene til Landstinget. I
Sverige gjorde vi vort bedste i September, og det norske
Arbejderparti satte Kronen paa Værket i Oktober. Overalt
styrkede vi Socialdemokratiets Indflydelse i de nordiske
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Lande.  Vi  ser  ogsaa  deri  et  Tilskud  af  Kraft  til  Sam-
arbejdet mellem vore Lande og disses internationale Ind-
sats.  Vi  har  med  Glæde  noteret,  at  Valgene  i  de  nordiske
Lande er fulgt med stor Interesse, ikke blot i de forskellige
nordiske Lande, men ogsaa rundt om i Verden. Vi vidste,
at Demokratiets Venner i andre Lande rettede Blikket mod
Norden for at hente nyt Mod og større Fortrøstning. Dette
har kun kunnet anspore vor Iver, saa vi er gaaet til Arbej-
det og Kampen under Indtrykket af, at vor Indsats vilde
faa Betydning ogsaa udenfor Nordens Grænser og være
til Gavn og Glæde for Demokratiet overalt.

Om  Resultatet  af  dette  Aars  Valg  i  Sverige  er  der  i
denne Sammenhæng ikke saa meget at sige. Socialdemo-
kratiets Fremgang kom ikke overraskende for os selv, om-
end den blev større, end vi havde ventet. Ganske vist var
der ogsaa blandt os Pessimister, som frygtede, at naar Kri-
sens Tryk lettede, vilde Folket falde tilbage i Ligegyldig-
hed. Men stort set besjæledes Socialdemokratiets Tilhæn-
gere af en stærk Sejrsvilje. Denne byggede i høj Grad paa
Værdsættelsen af den socialdemokratiske Regerings Ar-
bejde. Man var overbevist om, at Folket vurderede dette
Arbejde saa højt, at Valget vilde føre Partiet tilbage til
Regeringen. Vi betragter ikke længere Regeringens Tøjler
som en Byrde. Tværtimod, vi anser Regeringsmagten for
at være en Mulighed til bedre at kunne løse Opgaverne. Det
er længe siden, Socialdemokraters Deltagelse i Regeringen
ansaas for at være en nødtvungen Udvej i en Tvangs-
situation, — men der er ogsaa sket uendelig meget ude om-
kring i Verden siden dengang, da den saakaldte Minister-
socialisme var Hovedemnet paa de internationale socialisti-
ske Kongresser. Saa meget er ogsaa for Sveriges Vedkom-
mende sikkert, at det har været til Fordel og ikke til Skade
for os, at vi under Regeringsansvar har faaet Lejlighed til
at vise, hvad vi vil, og hvad vi evner. Det samme har
været Tilfældet baade i Danmark og Norge, — Begiven-
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hederne i Finland viser os, at man ikke nødvendigvis be-
høver at sidde i Regeringen for at vise Vilje og Evne paa
en saadan Maade, at Tilliden styrkes og giver Fremgang.
Men vi haaber, at vi ogsaa snart vil faa Socialdemokrater
at se i den finske Regering.

Det var imidlertid ikke min Hensigt at tale om den
Rolle, som Regeringens Indehavelse spillede ved Valget
hjemme i Sverige. Jeg er snarere tilbøjelig til at fremhæve,
at Socialdemokratiets Fremgang i Sverige ved Valgene i
1936 ikke var tilfældig i den Forstand, at den blot var
et Tillidsvotum til den Krisepolitik, vi har haft Lejlighed til
at føre som Regeringsparti. Fremgangen ved Aarets Valg
er for os saa meget mere værdifuld, som den efter vor
Mening ikke i væsentlig Grad beror paa en saadan Til-
fældighed, lad denne end være nok saa betydningsfuld.
Fremgangen er en ganske normal Fortsættelse af en Ud-
vikling, som har fundet Sted lige siden den store Forfat-
ningsrevision, ved hvilken den almindelige Stemmeret gen-
nemførtes fuldt ud i Sverige. Hvert nyt Valg siden 1921
har vist forøget Tilslutning til Socialdemokratiet. Ved
Valget 1928 mistede vi ganske vist et betydeligt Antal Man-
dater, men vi fortsatte Forøgelsen af vor Vælgerskare. —
Mandattabet skyldtes, at man paa de borgerlige Partiers
Side havde Held til tilfældigvis at mobilisere nye Vælgere
i hastigere Takt end vi. Jeg skal ikke trætte Dem med Tal,
men for at illustrere Udviklingen vil jeg nævne, at Social-
demokratiet siden 1921 har mere end fordoblet sit Stemme-
tal og for sit Vedkommende lagt Beslag paa over 50 % af
de ny tilkomne Vælgere — af hele Tilgangen af nye Væl-
gere ved dette  Aars  Valg tog vi  for  vor  Del  de 70 %. Selv
ved en normal Fortsættelse af den hidtidige Udvikling vilde
den borgerlige Majoritet i Andet Kammer være gaaet tabt
ved dette Aars Valg — ude i Befolkningen gik den allerede
tabt i 1932. Men det af os ventede Resultat blev stærkere
betonet ved den ekstra Fremgang, som Velfærdspolitiken
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gav os. Hvad der er Grunden til, at jeg fremhæver, at vor
Magtstilling ikke er Resultatet af Tilfældigheder, men af
en normal Udvikling, behøver jeg næppe at forklare nær-
mere. Fremgang, der er vundet i Kraft af Tilfældigheder,
kan særdeles let vendes om til Tab — kun en igennem
Aar og Aartier opbygget Tillid i Befolkningen lægger en
virkelig Grund for Indflydelsen og for Arbejdet paa Sam-
fundets Omdannelse. Naturligvis kan man aldrig sige noget
med Sikkerhed — men det svenske Socialdemokrati be-
tragter ikte i Dag sin politisk ledende Stilling som en Til-
fældighed. Vi har altid arbejdet paa langt Sigt, vi gør det
nu ogsaa som Regeringsparti i Forvisheden om at kunne
bevare og styrke den Tillid, vi har vundet hos Folket.

Den parlamentariske Situation ved dette Aars Valg
blev den, at Socialdemokraterne alene raader over fem
Stemmer mere i Andet Kammer end de borgerlige Partier
tilsammen. Der kan ikke i væsentlige Spørgsmaal dannes
nogen Majoritet imod Socialdemokratiet paa anden Maade
end ved en Koalition mellem de borgerlige og Kommuni-
sterne — og det er en Mulighed, med hvilken vi ikke reg-
ner eller har regnet. Der kunde altsaa ikke fra et demo-
kratisk-parlamentarisk Synspunkt gøres begrundede Ind-
vendinger gældende imod, at Socialdemokraterne alene
overtog Regeringsansvaret. Vi valgte imidlertid en Koali-
tion med Bondeforbundet, som ganske vist er et konser-
vativt  Parti,  men  som  har  lært  at  forstaa,  at  hvis  Land-
bruget gør Krav paa Samfundets Støtte, maa Landbrugerne
ogsaa være med til at yde Omsorg for andre Samfunds-
grupper.  Vi  har  anset  det  for  rimeligt,  at  i  en  Tid  med
Uro og Omvæltninger ude omkring i Verden gælder det
om at styrke den demokratiske Styreform der, hvor den
endnu med Fremgang hævder sin Stilling. Det var ogsaa
i bedste Overensstemmelse med vore Principper for Rege-
ringens Udøvelse, at vi paa Forhaand søgte at skabe Tryg-
hed for Gennemførelsen af Regeringens Program — vort
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Første Kammer har i alle Henseender den samme Beføjelse
som Andet Kammer, og i Første Kammer findes stadig
borgerlig Majoritet. Det var endvidere naturligt for os i
det Øjeblik, vi naaede frem til en Magtstilling, som intet
andet Parti tidligere havde haft i Sverige, da at vise vor
alvorlige demokratiske Samarbejdsvilje, som vi saa tit har
efterlyst hos de andre. Det var ogsaa nærliggende for os
at give det Samarbejde, som har fundet Sted i Rigsdagen
siden 1933 mellem Arbejderpartiet og Bondeforbundet, en
fastere Form gennem en Fællesregering. Denne Udgang
vakte Forundring forskellige Steder — mest blandt de
Højremænd, som under Valgkampen søgte at skræmme
Vælgerne med, at hvis den borgerlige Majoritet gik tabt i
Andet Kammer, vilde Sverige komme direkte under rødt
Diktatur.

Samarbejdet mellem Arbejderpartiet og Bondeforbun-
det sker paa Basis af et nærmere præciseret Reformpro-
gram, hovedsagelig i Tilslutning til det socialdemokratiske
Valgprogram, hvorved de nærmestliggende Reformer blev
skudt frem i Forgrunden. Det var dette Program, som
Folket samlede sig om; der kunde ikke herske nogen Tvivl
om,  at  det  var  Regeringens  Hensigt  at  gennemføre  det.
Parolen var: Frihed og Tryghed, det Almenes Vel og Me-
nigmands Bedste — en god demokratisk Parole. Program-
met tager først og fremmest Sigte paa at forbedre Stillin-
gen for de daarligst stillede Samfundslag. Det opstiller
endvidere den større Opgave at fremme Næringslivets
jævne Gang og at forøge Effektiviteten i Arbejdet — det
vil sige at sikre og udvide Grundvolden for Folkets Erhverv
og Velstand.

Et sydamerikansk Blad har fornylig talt om en speciel
Type af Socialisme, som det regerende Socialdemokrati har
skabt her oppe i Norden — »en interessant Type paa So-
cialisme, som uden at være nazistisk eller fascistisk ligger
langt borte fra den sovjetrussiske Kommunisme, og som i
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Praksis har vist sig at være det mest effektive af alle de
Systemer, som den moderne Socialisme kan fremvise.«
Karakteristiken er maaske ikke saa ueffen i en Tid, da
man laaner det socialistiske Navn ogsaa til Systemer, som
vi Socialister ikke kan indrangere blandt vore Idealer. Men
paa os her oppe i Norden virker Karakteristiken nærmest
lidt humoristisk. Vi har nemlig ikke selv nogen Fornem-
melse af, at vi pludselig som Regeringsparti har skabt no-
gen ny Type af Socialisme. Vor Socialisme er den samme,
som den altid har været: en demokratisk Socialisme —
Socialdemokrati. Vi har aldrig hengivet os til Forestillinger
om en pludselig Erobring af Magten, ved hvilken vi legende
let skulde forvandle det kapitalistiske Samfund til et social-
istisk. Vi har altid været det, vi kalder Udviklingssocialister,
som regner med successiv Fremvækst af nye Samfunds- og
Produktionsformer, og vi har indstillet os paa at fremme
denne Udviklingsform. For os er Fagbevægelsen, Koope-
rationen, den almindelige Stemmeret, de sociale Reformer
og Folkets Opdragelse altsammen Led i det nye Samfunds
Opbygning. Det siger sig selv, at man kan tage kraftigere
Tag, jo stærkere man bliver, og Overtagelsen af Regerings-
magten paany giver større Muligheder for at gennemføre
Reformerne. Men den Vej, vi vandrer paa, er den, som vi
valgte fra Begyndelsen, og Maalet er ogsaa stadig det sam-
me. Om det er lykkedes os i den sidste Tid at komme
længere frem ad denne Vej, og om andre vil lære af os,
er  det  os  en  Glæde.  Men  vi  kan  ikke  lære  nogen  Hemme-
ligheder fra os, med mindre det skulde være den, at et godt
Demokrati er den Metode gennem hvilken man kan skabe
Frihedens, Lighedens og Broderskabets Samfund.



JOHAN NYGAARDSVOLD
NORGES STATSMINISTER

Det  er  mig  en  stor  Glæde,  at  jeg  her  i  Aften
faar Lejlighed til at fremføre en Hilsen til Dem fra den
norske Arbejderklasse og fra denne Klasses politiske
Organisation: Det norske Arbejderparti.

I de politisk og økonomisk saa urolige Tider, vi gen-
nemlever, kan det have sin store Betydning, at officielle
Repræsentanter for de forskellige Lande mødes til Konfe-
rencer, mødes for om muligt at medvirke til en midlertidig
Afspænding af Modsætninger paa de enkelte Interesse-Om-
raader.

Men endnu større Betydning tror jeg, at det har, at
Arbejderklassen i saa nær beslægtede Lande som de nor-
diske til Stadighed er i Kontakt med hinanden.

Der tales i vor Tid saa meget om økonomiske og poli-
tiske Blokdannelser mellem de forskellige Lande. Man har
imidlertid ofte det Indtryk, at det ikke er Sympati og For-
staaelse mellem Folkene, der er Drivkraften i denne Blok-
dannelse, men at det er Magtbegær, Misundelse, Frygt og
Had, som er Samarbejdets Forudsætninger og Grundvold.
Man faar ogsaa det Indtryk, at Usikkerheden og Utryg-
heden medvirker til, at Blokke eller Grupper af Lande
dannes som Trusel mod andre Grupper.

Det er imidlertid ikke nogen af disse Bevæggrunde,
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som gør, at Arbejderklassen i de nordiske Lande mødes
for at udveksle Meninger og Erfaringer. Vi ønsker ikke at
danne nogen Blok af den Karakter, jeg lige har nævnt. Vi
ønsker heller ikke at isolere os fra Arbejdermasserne i andre
Lande. Vi haaber tværtimod, at den Forstaaelse, som vort
ubundne Samarbejde baade paa det økonomiske, sociale og
kulturelle Omraade har skabt, maa bidrage til større inter-
national Forstaaelse ogsaa uden for vore Lande.

I Norge har Arbejderpartiet — ligesom i Danmark og
Sverige  —  været  i  Besiddelse  af  Regeringsmagten  i  de
sidste to Aar. Hos os har vi ligesom i Danmark, Finland
og Sverige gennemkæmpet en umaadelig skarp Valgkamp.
Vi har ført denne Valgkamp, efter at vore Broderpartier i
Danmark, Finland og Sverige har vundet deres glimrende
Sejre.

Ogsaa hos os blev Valget en Sejr for Arbejderpartiet.
Ganske vist ikke i den Udstrækning, at vi opnaaede Flertal
i Stortinget. Frygten for, at vi skulde opnaa et saadant
Flertal, bevirkede, at de borgerlige Partier sluttede ind-
byrdes Listeforbund i meget større Udstrækning end tid-
ligere, ja, endog optraadte som et Parti med en Fællesliste.
Paa denne Maade lykkedes det dem i flere Valgdistrikter
og i flere Tilfælde med blot nogle faa Stemmers Overtal
at hindre vore Folk i at blive valgt.

Hvad der imidlertid bevirker, at Valgresultatet ogsaa
af de borgerlige Partier maa anerkendes som en Sejr for
vort Parti, er vor store Stemmefremgang.

I 1933 havde vort Parti en Fremgang paa ca. 125,000
Stemmer, og vi erobrede 22 nye Mandater. De borgerlige
Partier kaldte dette Valg et tilfældigt politisk Jordskred og
udtalte, at Arbejderpartiet havde skrabet Bunden og faaet
al den Tilslutning, der kunde faas ude i Vælgerbefolknin-
gen; nu maatte det være Slut med vor Fremgang.

Dette Haab slog imidlertid aldeles fejl, thi vort Parti
gik ved Valget i Efteraaret frem fra ca. 500,000 Stemmer
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i 1933 til ca. 620,000 Stemmer, og alle erkender nu, at
Valgresultatet betyder en glimrende Tilslutning til den
Politik, som Arbejderregeringen har ført, og at det norske
Arbejderparti nu er stærkere forankret i Arbejdermasserne
i vort Land end nogensinde tidligere.

Og dette Valgresultat er end mere glædeligt og impo-
nerende, naar man tager den Maade i Betragtning, paa
hvilken Valgkampen blev ført fra vore Modstanderes Side.
Deres Maal var selvfølgelig først og fremmest at hindre, at
vort Parti skulde faa Flertal i Stortinget. Desuden mente
de, at de ikke blot skulde kunne hindre en saadan Frem-
gang, men ogsaa, at det kunde lykkes dem at tilføje os et
Nederlag.

For at naa dette Maal nægtede de sig intet under Valg-
kampen. Alle Midler blev brugt. Kristendommen og Grund-
loven var i Fare, paastod de. Al lovlig Orden vilde ophøre
efter den 19. Oktober, hvis det norske Arbejderparti fik
Flertal. Det vilde blive det sidste Stortingsvalg i Norge.
Arbejderregeringen vilde beslaglægge alle Sparepenge. Fi-
skerne vilde ikke faa solgt hverken Sild eller anden Fisk,
og den frygtelige Trotzki vilde blive sluppet løs.

Det viser sig nu, at al denne Skræmmeagitation havde
megen ringe Virkning. I enkelte Distrikter, hvor vort Parti
endnu kun har svage Organisationer, og vor Presse kun er
ringe udbredt, kan den selvfølgelig have haft nogen Betyd-
ning. Men stort set viser det sig, at de gamle Skarer staar
trofast Vagt om Socialismens Idé, og at nye Skarer i stadig
øget Tal slutter sig til de gamle.

Og det er den samme Erfaring, man har gjort i allé
nordiske Lande. Men vi har endnu flere fælles Erfaringer
fra Valgene. Det viser sig nemlig, at der, hvor den social-
istiske Arbejderbevægelse fører en Politik, som er i Pagt
med Udviklingen og Forholdene, hvor den fører en aktuel
Politik ud fra et socialistisk Samfundssyn, vil denne Be-
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vægelse samle Folkets store Masser, og der vil nazistiske
Diktaturtendenser aldrig faa sikkert Fodfæste.

Hos  os  i  Norge  lavede  det  nazistiske  Parti  »Nasjonal
Samling« et forfærdeligt Leben før Valget. Det var orga-
niseret efter helt nazistiske Mønstre — med en Fører, med
Underførere, med »Hird«, og Vorherre maa vide, hvilke
andre rare Titler de slog om sig med. De holdt et Lands-
møde med det bombastiske Navn »Rigsting«. De førte en
larmende Valgkamp med store Folkemøder og med Højt-
talerbiler ud over alle Bygderne. Under Paaberaabelse af,
at det var dem alene, som vilde værne Kristendommen, til-
svinede de Partier og Personer, og under deres Mærke
»Hellig Olavs Mærke«, som de kalder det — mindre kunde
selvfølgelig ikke gøre det — søgte de overalt i Landet paa
alle Møder at fremkalde Slagsmaal, Spektakler og Uro.
Men hvis det nogen Gang er sket, at det gamle Ord om
»meget Skrig og lidt Uld« har haft Gyldighed, saa var det
med Hensyn til Nazisternes Virksomhed i Norge. For efter
Valget er baade Skriget og Larmen stilnet af. De fik kun
ca. 25,000 af de afgivne Stemmer, hvis samlede Tal var
1,400,000. Dette betyder baade absolut og relativt en stærk
Tilbagegang siden sidste Valg. Saa nu antager jeg, at
disse nazistiske Skrighalse tier stille en Stund. Jeg haaber,
at de ogsaa vil forstaa, at i Norge er det Socialismen og
ikke Nazismen, der holder Fremtidens Fane i sin Haand.

Ogsaa i Norge har de økonomiske Forhold bedret sig
betydeligt,  især  i  de  sidste  to  Aar.  Der  er  større  Beskæf-
tigelse og mindre Arbejdsløshed i saa godt som hele Lan-
det. Alle er klar over, at den almindelige Opgang i Kon-
junkturerne her har haft stor Betydning. Men paa samme
Tid vil heller ingen benægte — bortset fra, hvad der blev
gjort i den rene Valgagitations Tjeneste — at den Politik,
som Arbejderregeringen har ført for at lette Krisen og
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fremskynde den økonomiske Opgang, har spillet en betyd-
ningsfuld Rolle. Ved denne Politik er der skaffet Arbejde til
Tusinder af Arbejdsløse, Landbruget har opnaaet rentablere
Arbejdsvilkaar,  Fiskerne  er  bleven  sat  i  Stand  til  at  an-
skaffe ny og bedre Udrustning, ligesom der er udført et
stort Arbejde for at skaffe den aktive Fisker et større øko-
nomisk Udbytte af hans Arbejde. Men det, der maaske
har lige saa stor Betydning som alt det øvrige, jeg har
nævnt, er, at Arbejderregeringens Politik har vakt nye For-
haabninger og ny Tro paa Fremtiden hos de mange Tusin-
der, som før kæmpede en haabløs Kamp mod de Vanske-
ligheder, den økonomiske Krise førte med sig.

Det  er  ikke  min  Opgave  her  i  Aften  at  udtale  mig
om, hvordan den fremtidige politiske og parlamentariske
Situation vil forme sig i Norge. Hverken Regeringen
eller Partiet har nogen Interesse i at spilde Tiden paa saa-
danne Kandestøberier.

For Partiet gælder det om at drive et intenst Oplys-
ningsarbejde, at udbygge vore Organisationer og at styrke
og forbedre vor Presse, saaledes at den Fremgang og den
Sejr, vi vandt i Aar, kan føre til endnu større Fremgang
og endnu større Sejr ved næste Korsvej. Vi skal nok naa
frem til Flertal i Stortinget, til et parlamentarisk Flertal,
det ved vi, det er vi absolut sikker paa. Men et Flertal i
Stortinget er ikke nok. Vi ønsker ogsaa, at Socialismen
skal have Tilslutning hos et stort og sikkert Flertal i det
norske  Folk.  Først  naar  et  stort  Flertal  af  Haandens  og
Aandens Arbejdere, fra de brede Bondebygder, fra Sko-
vene og Fjeldbygderne, fra Kysten og fra de yderste Øer
staar fylket stærkt og enigt om en retfærdigere Samfunds-
form og lysere Livsvilkaar, kan vi sige, at vi befinder os
paa tryg og sikker Grund.

Regeringens Politik, som har taget Sigte paa bedre
økonomiske Forhold for hele Folket, paa at skaffe mere
Arbejde   og lettere Vilkaar for Arbejdet i det hele taget,
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vil blive fortsat efter de samme Linier som hidtil. Det er
Arbejdet, som Landet bygger paa, og naar Arbejdet kan
udføres under saadanne Forhold, at det skaber Arbejds-
glæde og trygge Levevilkaar, vil der ogsaa skabes et sik-
kert Grundlag for hel og fuld Folkefrihed, baade politisk
og økonomisk.

Og vi ved, at disse Fremmarch-Linier ligger parallelt
med  de  Linier,  som følges  af  vore  Kammerater  i  de  øvrige
Lande i  Norden,  Vi  gaar  frem ad samme Vej,  med samme
Fart og mod samme Maal.

Vi gaar frem mod Socialismen. Vi arbejder for Folke-
lykke og for Folkefred for vore Lande og vore Folk, og vi
ved, at dette Arbejde vil faa stadig større Tilslutning
ogsaa i de Aar, som kommer.



TH. STAUNING
DANMARKS STATSMINISTER

Igennem lang Tid er Verdens Befolkninger foruroliget
af Krigslarm. Oprustning finder Sted, Trusler fremsættes,
og blodige Opgør finder Sted. Nogle siger, at Krigen er
under Forberedelse, andre, at man ifører sig en Kæmpe-
rustning for at afværge Krigen.

For os her i Norden lyder Talen og Larmen ilde. I Nor-
dens Nationer er det ikke Krig, der forberedes. Vi regner
med det gamle Budskab: Krig er umulig mellem nordiske
Brødre — og vi stoler paa dette Ord, som efterhaanden
har lydt fra alle Sider i Norden.

Vi føler Verdenssituationen uhyggeligt truende, selv om
vi ikke ønsker at rejse Skræmmebilleder for Folkene. Vi
ser for os de sørgelige Virkninger af en fire Aar lang Krig
— forberedt igennem en Menneskealder. Vi ser for os
Virkningerne af en Fred, der ikke i tilstrækkelig Grad tog
Hensyn til Folkenes Røst, og vi ser for os et Verdenssam-
fund, i hvilket kapitalistisk Udbytning og Planløshed har
sat dybe Spor og nødvendiggjort Anvendelse af nye Sy-
stemer, hvorved nye Former for økonomisk Krig er indført.

Den økonomiske Verdenstilstand stiller Folkene overfor
nye Problemer og Vanskeligheder, medens den internatio-
nale Forstaaelse og Samvirken synes fjernet fra Verden
endnu mere end før.
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For mange synes Forholdene i de nordiske Lande at
være et Lyspunkt, et Vidnesbyrd om gensidig Tro og Tillid,
og denne Tilstand har da ogsaa sin Historie, en Fortid, der
har haft megen Betydning for Nutiden.

I 50 Aar har Arbejderne i de nordiske Lande, først og
fremmest i de gamle skandinaviske Lande — Sverige,
Norge, Danmark, hvortil ogsaa hørte Island — bygget paa
den Samarbejdets Bygning, der holder trods alle Storme. I
1886 samledes Repræsentanter for Sveriges, Norges og
Danmarks Fagforeninger samt det danske Socialdemokrati
til den første skandinaviske Arbejderkongres i Gøteborg og
i 1888 til den næste i København, alt endnu inden det
svenske Socialdemokrati var konstitueret.

Saaledes har Arbejderne virket for Skabelse af en
realistisk Skandinavisme, for et Samarbejde imellem Nor-
dens Folk paa Fredens sikre Grund. Og det er just Fort-
sættelsen af den gamle Tids skandinaviske Kongresser,
hvori vi har deltaget i disse Dage.

Den skandinaviske Arbejderkongres i 1912 i Stock-
holm besluttede at indstifte en Komité for Varetagelse af
Samarbejdet imellem de nordiske Landes socialdemokrati-
ske Organisationer og Fagforeninger. Denne Komité kon-
stitueredes i 1913, og det er den, som nu har afholdt sit
aarlige Møde her i København.

Fagforeningerne i Sverige, Norge og Danmark har
iøvrigt siden 1897 haft faste Aftaler om gensidig Støtte un-
der Konflikter, og det er en saare værdifuld Virksomhed,
her er udøvet. En Virksomhed, der paa en Gang var real-
økonomisk og Udtryk for moralsk Solidaritet.

De socialdemokratiske Partier har vel ikke paa samme
Maade Mulighed for at udøve Gensidighed, men dog har
den skandinaviske Samhørighed sat Spor, der er bemærket
i hele Verden, og betydningsfulde Lovgivningsresultater er
netop prægede af fælles Vilje og Anskuelser, som ogsaa af
ensartet Kultur og ligestillede Interesser.
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Fra de nordiske Lande lyder ingen Trusler — hverken
indbyrdes eller udad imod andre. Vi kender vore Opgaver
og vore Pligter. Intet af de nordiske Lande vil lade sig
bruge af andre under internationale Forviklinger, og ind-
byrdes anser vi Krigens Vaaben for uanvendelige. Fra de
nordiske Lande, fem selvstændige Nationer, lyder Kravet
om Fred mellem Folkene, og netop derfor er Tanken om
militær Alliance eller Forsvarsforbund Utopi. Hvis de nor-
diske Lande lod sig indfange af denne Fantasi, var Nor-
den ikke længere Fredens Hjemsted, men en uneutral Magt,
en ny Farezone i Europa.

De fem Lande har  hver  for  sig sine Opgaver,  sit  An-
svar og sine Pligter, og paa disse Omraader maa hvert
Land uafhængigt af andre øve sin Gerning.

Det  vilde  være  Daarskab  at  tænke  paa  Samling,  saa-
ledes som Tanken var i længst svundne Tider. Den gamle
skandinaviske Idé har levet sin Tid, lige fra Kalmar-
Unionen i 1397, til Karl den X. Gustavs Forsøg paa at
skabe Enhed ved at underlægge sig Norge og Danmark.
Ogsaa en Ny-Skandinavisme har haft sine Fortalere, paa-
virket af den store franske Revolutions Frihedstanker. Igen-
nem hundrede Aar syslede Akademikere og Digtere med
»Nordens Enhed«, alt imedens Nationerne udviklede sig til
Selvstændighed inden for hver Nations naturlige Grænser.

Og nu er vi kommet igennem Stormagtsdrømme og
Lyrik, frem til en praktisk Samvirken, der ikke rummer
Tanker om Ekspansion og Erobring. De beslægtede Sprog
og den store Lighed i Karakter og Mentalitet paakalder
med Rette Samarbejde paa Omraader, hvor praktiske Hen-
syn taler derfor. Paa visse økonomiske Omraader har vi
under opstaaende Vanskeligheder været i Stand til at række
hinanden en hjælpende Haand. Paa Aandslivets, paa Kul-
turens og paa Demokratiets Grund er der Plads for en side-
løbende og gensidig støttende Virksomhed. Vi forkaster
ikke den Indsats, der er ydet af Aandslivets Stormænd. Vi
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skuer i fælles Stolthed tilbage over den rige nordiske Kul-
tur, der repræsenteres ved Navne som Holberg, Kjelland,
Bjørnson, Ibsen, Strindberg, Brandes og Drachmann. Vi
ved, at vi alle har ladet os berige ved deres og mange
andres Værker, men vi ved ogsaa, at Arbejdernes Højnelse
just  er  Betingelsen  for  den  Folkenes  Kultur,  som nu  er  en
Ære for de nordiske Lande. Og naar en Gang Historien
skal foretage Opgøret over, hvad hver Tid bragte, og hvad
hvert Samfundslag ydede, vil Nordens Arbejdere ogsaa faa
sin Part tilkendt.

Nordens Arbejdere har anvist det praktiske Samarbej-
des Vej — Samarbejdet imellem frie, selvstændige Natio-
ner. — Mange andre har fulgt Eksemplet, og nu lyder fra
alle Sider i Folkene Ønsket om at udvikle det naturlige
Samarbejde.

Arbejdernes Skandinavisme er nu ikke noget ene-
staaende Initiativ; nu er vore Folk og Lande gennemsyret
af nordisk Forstaaelse, af Trangen til at virke sammen og
af Viljen til at bevare nordisk Frihed og Kultur.

I politisk Henseende har Folkene udviklet sig til stor
Ensartethed. Vi har alle anerkendt den rolige Udvikling
som den, der fører fremad. Vi har set Arbejderorganisatio-
nerne vokse baade i Styrke og i Evne; vi har set vore
socialdemokratiske Partier rykke frem til Førerpladsen i
det politiske Liv, og vi kender det Ansvar, som Folkets Til-
lid og Tilslutning paalægger os.

Men for os gælder det ikke alene om at gøre Dagens
Gerning, ikke om at vinde et Resultat ved et hastigt Kup,
men  det  gælder  om at  lægge  Grunden  til  Fremtidens  Ar-
bejde og dermed til de nordiske Folks Fremtid. Til denne
Gerning, der skal række ud over vor Tid, behøver vi de
Hundredtusinder, der har samlet sig i vore Partier under
de fremgangsrige Aar, men vi behøver ogsaa ny Tilgang,
nye Tusinder, der vil være med til at højne Samfundet og
dygtiggøre Slægten, nye Batailloner af Folket,  der vil



19

bygge videre paa det stolte Bygværk, der hviler paa De-
mokratiets Grund. Den socialistiske Solidaritetsaand har
gennemtrængt Arbejderbevægelsens Tusinder, og vi bekla-
ger, at vore Klassefæller og Kammerater ude i Verden ikke
har fulgt de nordiske Arbejderes Tempo. Vi beklager, at
Internationalismens Idé om Samvirken mellem alle Folk
endnu ikke er virkeliggjort, og navnlig føler vi Smerten over
den Skæbne, som Broderpartier trods Menneskealdres so-
cialistisk Virksomhed har maattet lide.

Vi benytter den Lejlighed, som den nordiske Sammen-
komst har givet os, til at manifestere vor Forstaaelse og
vor Tro paa Samarbejdet imellem Nordens Folk.

Vi ønsker at bygge paa Demokratiets Grund i vor fort-
satte politiske Virksomhed, og vi ønsker, at Nordens Ar-
bejdere bestandig vil være den trofaste Vagt for Demo-
kratiet og dermed Banebryder for Socialismen.

Vi vandt Folkenes Tillid ved ærligt Arbejde paa Lovens
Grund. Vi nedbrød Skranker og vandt politisk Borgerret
for det arbejdende Folk. Vi sikrede Arbejderklassen sociale
Rettigheder og Andel i Fædrelandet, og nu er vi ved at
udbygge Nordens Lande for Nordens Folk!


