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Møtets aapning.

Det norske arbeiderpartis 23. 
ordinære landsmøte aapnedes 
l'anfi^reidaej klioklken 11 i  ^'olkete 
hufi store sal. Der møtte ca. 300 re
præsentanter foruten landsstyrets 
medlemmer. Indbudt var redak
tør P. Albin Hansson og parti- 
fieikretær Oustav Møller fr<a det 
.«ivenske iSOoiialldmiidkrati, Oscar 
Johamen  f  Da det dansike isocial- 
demoikraiti, P. Aarøe f  na A r
beidernes faglige landsorganisa
tion. Desuten var indbudt stor
tingsgruppen og medlemmerne av 
en række komiteer som hadde for
beredt saker for landsmøtet.

Før møtets aapning var der 
musik av fagforeningernes musik
forening og sang av «Arbeids- 
manden».

Chr. H. Knudsens aapningstale.

Partiete formand, Chr. H. 
Knudsen, eDklærte niu lamdiamøtet 
for aapnet, og holdt følgende ta le :

Partifæller!
N aar idag Det norske arbei

derpartis 23. landsmøte er samlet, 
er det under saa ekstraordinære 
forhold som aldrig før.

Ogsaa under vert partis sidste 
landsmøte i 1915 hersket Europa- 
krigen, og tusener bg att-er tuse
ner av mennesikeliv var allerede 
da nedskutt eller nedstukket, og 
paa det frygteligste lemlæstet. 
Men Europa-krigen har fortsat 
siden da, og den har i de forløpne

aar antat stadig større dimensio
ner og stedse grellere former. 
Millioner mennesker staar mot 
hinanden og lar sig føre frem til 
nedslagtning som om de var umæ
lende dyr.

Det synes som om den grund
sats, socialismen har bygget paa; 
kjærlighet menneskene imellem 
oq folkene imellem  og som i aar- 
rækker har været præket i lan
dene, intet har utrettet til frem 
me av det gode i menneskene. Det. 
vi tidligere benævnte kultursta 
ter eksisterer ikke mer, kulturen 
var bare en utenpaasmurt fernis, 
som avskallet fremviser barbariet. 
Om vi kunde samle paa en gang 
alle jammerskrik, alle de sorgbe- 
tyngede nødrop, som har lydt og 
lyder fra  de utallige familier, 
hvis forsørger er nedslagtet paa 
slagmarkerne, vi vilde faa høre 
en tordenrøst og en forbandelse 
over tyrannerne, som vilde over
døve selve slagmarkens lidelses- 
rop.

Alt hvad der tidligere ansaaes 
for ret mellem nationerne, er ik
ke mere; endog nøitrale landes 
ret under krig har krigen stødt 
overende, og vi kan i korthet be
tegne situationen derhen, at der 
ikke længer eksisterer selvstæn
dige og uavhængige nationer, de 
er utslettet av kartet saa længe 
krigen varer.

Ogsaa den norske nation er 
kommet i et saadant forhold, Sjø-
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veiene for vor transport er belagt 
nied helvedesinstrumenter, som 
sperrer veien og ved berøring 
eksploderer skibene sønder og 
sammen, og som om ikke det var 
nok av overgrep overfor en nøi- 
tral nation, er der yderligere eta
blert en undervandskrig, som 
samtidig ogsaa er en krig  mot 
nøitrale transportskibe og hvor
ved tusener av vore sjøfolk ubarm
hjertig er sendt tilbunds eller 
lemlæstet.

Og overfor alt dette djævel
skap staar vi magtesløse og kan 
intet utrette. Det nytter til intet 
at knytte næven mot de til tæn
derne bevæbnede krigsgale natio
ner.

Desværre viste det sig, at om 
der end var røster inden forskjel
lige lande, tildels sterke socialde
mokratiske røster, som hævet sig 
mot krigen, var der dog ingen 
som formaadde at hindre dens ut- 
bnid, og ingen, som endnu har 
formaadd at stanse den; heller 
ikke den tredje internationale har 
hittil kunnet stanse krigen og 
raaskapen.

Der er et par smaa lyspunkter 
under al den lidelse, krigen har 
paaført menneskesamfundene, og 
det er da den russiske nation ned- 
brøt enevoldsmagten i sit land. 
Desværre er det endnu ikke av
g jort om riøviolutionen seixer. Vi 
vet kun at landet er lemlæstet og 
at store dele av folket idag er un
derlagt et reaktionært styre og 
at revallutli ĵnisineigjeriTiigein, om ønid 
nødtvungen, har maattet finde 
sig heri.

Det andet lyspunkt var F in 
lands befrielse. Det syntes som 
om socialismen skulde kunne sei
re i dette land; der var mange 
grunde, slam tilisa, a.t saa 'biu'ridfc 
kunne ske. Vi kan idag bare øn

ske at ikke reaktionen ogsaa gaar 
av med seiren i Finland og at saa- 
ledee det blod, som er flytt for 
frihetens sak, er utgydt forgjæves.

Naar vi saa vender os til vort 
eget folk og ser paa vort ■sam
funds utvikling under de forløpne 
krigsaar, da møter os ogsaa her et 
grelt 6yn. Pengøbegjæret, bar 
drevet dem av vore medborgere, 
som hadde meget før, til at berike 
sig endda mere paa alle de andres 
bekostning, og de har derved 
skapt nød og dyrtid av en saa ene- 
staaende art, som aldrig før er 
oplevet her i landet og kanske 
heller ikke i noget andet land. 
Det er en saa ondartet foreteelse, 
at spekulanterne forlængst burde 
være sat bak laas og slaa.

]\Ie,n desværre lever vi fremde
les i det privatkapitalistiske sam
fund, hvor det ene menneske har 
ret til at utbytte og utplyndre det 
andet. Og de mænd, som har hat 
regjeringsmagten i landet under 
disse krigsaar, de har i stor ut- 
strækning søkt at unddrage sig 
forpligtelsen til at vareta arbei
derklassens interesser. Først naar 
paatrykket fra  arbeiderorganisa- 
tionerne blev saa sterkt, at der 
var noget at risikere ved yderli
gere motstand, har de gaat til ved
tagelse av midlertidige love, som i 
nogen grad skulde skaffe beskyt
telse mot den altfor vidtdrevne 
spekulation. Og saa har det vist 
sig, at forholdsreglerne for det 
maste er kommet for sent og ena- 
rest har gjort galt værre.

Paa den anden side har magt
haverne vist sin «kjærlighet» til 
arbeiderklassen eller kanske sin 
frygt for gjengjældelsens time 
ved utfærdigelse av klasselove, 
som kun synes at ta sigte paa un
dertrykkelse av arbeiderklassens 
reisning mot uretten. Og det har



da heller ikke manglet paa for
følgelse mot oppositionen hvad 
enten denne har været rettet mot 
militarismens letsindige skalten 
og valten med folkets pengemid
ler eller det har gjældt opposi
tion mot knebling av pressefrihe
ten og andre overgrep fra magt
havernes side.

Under saa iitpræget vanskeli
ge forhold for arbeiderklassen 
burde det synes k lart for allé, at 
hvad det da fornemmelig gjælder 
om er, at den samlede arbeideror- 
ganisation maa staa som en urok
kelig for al indre strid frigjort 
hær, som med al sin k raft  kan 
rette s.ine vaaben utad mot mot
standerne. For det er bare paa 
den raaate organisationen kan 
dygtiggjøre sig til fuldbyrdelsen 
av Karl M arx’ ord, naar han sier: 
«Arbeiderklassens frigjørelse maa 
bli arbeidernes eget verk!»

Vender vi saa vort blik indad 
og ser paa tilstanden i vort parti, 
saa møter os den kjendsgjerning, 
at der er to ■— om ikke flere — 
retninger inden partiet, ^om 
kjæmper for hver sine veie heni
mot vort maal; Socialismens gjen- 
nemførelse i vort samfundsliv. 
Det er ikke om maalet der strides. 
For heller ikke den nye retning 
kan for nærværende peke paa no
get andet endemaal end det. som 
allerede længst tilbake i tiden er 
sat for vort parti. Det kan fast
si aaes, at det er veie og midler 
den nye retning vil ha ændret. 
Og striden er blit mer og mer bit
ter jo længere den har paagaat. og 
den er tildels blit personlig, — 
jeg bortser her fra et enkelt pres
seorgans uartigheter; men, hvad 
der kanske er det værste, rletme 
indbyrdes strid er stillet tilskue 
for vore motstandere, den er ført 
for aapne vinduer. Der har og-

saa tidligere været utkjæmpet 
haard strid inden vort parti; rnen 
det var dog ikke skik at kampen 
kjæmpedee i de andre partieres 
paasyn. Tidligere var det saa, at 
al vor kraft blev lagt paa at reise 
arbeiderklassen socialismens her
lige maal, vise frem til det sam
fund, hvor enker og faderløse ik
ke skal savne medfølelse og for
sorg, hvor alle skal kunne nyte 
efter behov og yde efter sin evne, 
mens de opstaaede uoverensstem
melser avgjordes i lukkede møter. 
Nu er det anderledes.

Og hvad er saa grunden til, at 
der nu skal vælges andre midler 
og veie for vort partis fremgangs- 
linjer? Er de unge mænd og 
kvinder, som først i de senere aar 
har traadt sine barnesko intlen 
vort parti, er de ikke fornøiet med 
farten, vort parti har gjort, eller 
er deres kjærlighet til vor sak saa 
brændende, at de ikke orker at 
vente med taalniodighet ixidtil 
vort oplysningsarbeide har naad 
massen av det arbeidende folk ? 
1 sidste fald har de anledning til 
at forkorte ventetiden ved en me
re intens deltagelse i agitationen 
for vor sak. Imidlertid synes det 
som om farten har været upaakla- 
gelig. Naar vi vet, at bare siden 
stortingsvalget 1909 og til 1915 
ha-r vi mer enid fondloiblet vicrt væl
gertal i landet og ved sidstnævnte 
valg talte omtrent en tredjedel av 
vælgerfolket, og naar vi endvi
dere vet, at vort parti siden 191(i 
er vokset med over 10,000 med
lemmer og nu tæller henimot 
80,000 ialt, da skulde der ikke væ
re ”Tund til klage. Vort parti 
har da sikkert de aller hedste ut- 
sigter til høstens stortingsvalg.

For at vi skal kunne tiaa nær
mere henimot socialismens seir i 
vort land, er der imidlertid en be-



tingelse, som inaa være tilstede, 
og det er, at vort parti staar som 
en urokkelig enhet utadtil.

Der er alvorsfulde og dypt 
indgripende saker til behandling 
paa dette landsmøte, og repræ
sentanternes ansvar vil bli tungt, 
fordi avgjørelsen vil faa betyd
ning langt ind i fremtiden i god 
forstaaelse med det norske social
demokratis hittidige linjer eller 
— som jeg helst vil tro ikke kan 
ske — til fortsat indre strid og 
dermed til skade for den sak, som 
vi alle har forpligtet os til at 
fremkjæmpe til seier.

Vi lever i en tid, da hele det 
arbeidende folk i en grad som al
drig før ser op til socialdemokra
tiet med tillid og haab; veien 
fremover er jevnet ved stadig op- 
lysningsarbeide. La da vort par
ti paa valgets dag staa frem som 
en paany sammensveiset urokke
lig enhet til kamp for arbeider
klassens retfærdige sak, til seier 
for socialismens herlige ide!

Hermed vil jeg ønske repræ
sentanterne tillykke med arbei
det, idet jeg erklærer Det norske 
arbeiderpartis 23. ordinære lands
møte for aapnet.

Partiformandene tale paahørtee 
med stor opmerkeomhet og motto
ges med sterkt bifald.

De indbudnes hilsningstaler.

De utenlandske gjester hadde 
derpaa ordet til korte hilsnings
taler.

Den danske utsending, hr. 
Oscar Johansen: Vi har nede i 
Danmark under krigen hat store 
vanskeligheter at ovenånde. I  
samarbeide med den radikale re
g jering har vi gjennemført en

række foranstaltninger til lindring 
av dyrtiden, og til disee foran
staltninger er ialt bevilget 400 
millioner kraner, eom er utlignet 
paa de bemidlede klasser. Vi staar 
nu foran valg og vi haaber paa 
stor fremgang. I  dette liaaib be
styrkes vi derved, at medlemsan
tallet er gaat frem med over 
10,000 paa et aar eller med over 
16 procent. Naar vi har opnaadd 
saa store resultater, skyldes det i 
første række enigheten inden so
cialdemokratiet. Tiden er for al
vorlig til eksperimenter, vi naaa 
bygge paa den politik, s-om hittil 
har g it  oa saa gode resultater. (Bi
fald).

Oustav Møller f ra  Sverige: 
Hvie man erkj ender at arbeidet 
for en international retsorden er 
et kulturgode, maa man si, a t den
ne langvarige og frygtelige ver
denskrig ikke alene øder millio
ner av menneskeliv, gjennemvæ- 
ter landenes jord med blod og for
styrrer materielle værdier, men 
ogsaa rammer de høies^te og bed
ste kulturgoder, som det har ko
stet aanhundreders strid at frem
bringe. Men mot denne mørke 
bakgrund kommer de socialistiske 
tanker til at straiale som veileden
de stjerner. Socialismen vil kom
me til at staa som redningen fra  
barbariet og som den store kultur- 
bringer. Det er dette som gjør, at 
vi midt i al elendigheten kan se 
lyst paa fremtiden. Utviklingen 
frem mot socialismen er uimot-



b'taaelig — enhver som har sans 
for realiteterne vil se og forstaa 
det. I kampen med kapitalismen 
om folkesjælen vil socialismen bli 
den seirende; den vil bli trium fa
toren ført frem av en eterk og 
enig verdenisomfattende arbeider
klasse. (Bifald). Idet jeg paa det 
svenske partis vegne takker for 
indbydelsen, vil jeg uttale, at vor 
bevægelse kan glæde sig ved rask 
f  i. emgang. Ved aarsekiftet var 
medlemstallet i vort parti 105,000 
— nu er det 120,000. Og partiet 
gjennemlever en utvikling som er 
sterkere idag end for en maianed 
eiden. Jeg haaber at den gode 
forstaaelse og det intime samar
beide, som altid har præget den 
skandinavi&ke arbeiderbevægeke 
vil etyrkes ved de beslutninger 
som biir fattet paa denne kongres. 
(Sterkt bifald).

Landsorganisationens repræ
sentant, sekretær Aarøe: Samar
beidet mellem den faglige og poli
tiske bevægelse er meget vigtig.

Vort fælles maal er socialismen. 
Fagorganisationen har ikke nøiet 
sig med de fordele den har kunnet 
tilkjæmpe sig i form av høiere løn, 
kortere arbeidstid og bedring i ar
beidsforholdene — det store m,aal 
har været socialismens gjennem- 
førelse, og derfor har vi ogsaa væ
ret vidne til, at fagorganisationer
ne i mange distrikter har været 
forposter for den politiske bevæ
gelse og banet vei for det social
istiske arbeide. Landsorganisatio
nen er gaat jevnt og sikkert frem
over efter de linjer som kongres
serne har trukket op og under det 
intim e samarbeide med partiet. 
Nu tæller landsorganisationen ca. 
94,000 medlemmer, fordelt paa 
1300 foreninger. Naar vi erindrer, 
at det kun er 18 aar siden lands
organisationen blev dannet, maa 
vi indrømme, at fremgangen har 
været god — et forhold som skyl
des ikke mindst den omstændig- 
het, at det har været enhet i det 
politiske og faglige arbeide. (Bi
fald).

Møtet konstitueres.
Partiets ©etknetær, (hr. Magnus 

Nilssen, ,foreå>k oprop aiv rer,væ
sen tainterme.

Følgønide imøitte:

Smaalenenes amt.
Ide og Marker leredsparti.

Kr. Hattefetad.

Tune hr eds arbeiderparti. 
l ian s  H. BjeiMiioljt.

Glemm-inge hreds arb.parti. 
-Tabainnes Ber'gensen.
Karl Jo)hlanin€6en.
Haiiis Tihøgereen.

Etigge kreds arh.parti. 
Anton Krog'sivio'lld.

Eidsberg kreds arh.parti. 
Oliuif Ber^.



Akershus amt.

Ahers hred<s arb.parti.
M. Pantenvold.
Johan Evije.
Trygve Lde.
Carl Lumd^rein.

Bæruni oq Folio kredsparti. 
O. Kriisitenfeøn.
Hams Eillefisen.
Joihjan Wiådlmg.

Nedre Romerihes lereds. 
Joban Roitibseik.
TI. Ilallvorsiøn.

Mellem Romerihes hreds.
M. Ju l. Halivonsen.
Arvid G. Ilømifen.
A. H'amisaen Tonp.
G ottar DalkJven.

Øvre Romerihes hreds.
T'h. Ilaavie.
P . F iastad,

Hedemarkens amt.

Vinger oq Odalens Jcreds. 
Iviar Fænder.
K. T. Sjøld.
A. Thortstenisen..

Solør hreds.
Hall vid an A'areirmid.
A u£?. Anisetlh. 
jVrne Fj-elldfeet.

Søndre Hedem-arhens hreds. 
Arne Juland.

Tfolmen.

Nordre Hedemarhens hred ŝ. 
H. S. H'a,?en.

Søndre Østerdalens hreds. 
Olav Sæter.
K. J . Moe.
Ausjuist Svendisen.

Nordre Østerdalens hreds.
H. Haiilkaias.
P au l Glad.

Kristians amt.

Nordre Gudhrandsdalens hred 
La ns Moen.

Totens hreds.
Eivind Eeienseu'.

Hadeland oq Lands kreds. 
Halvdan FjeJl.
Jørgieoi Jaihirein.

Buskerud am t

Rinqerihes hreds.
Madis Baanud.
Anton Anlderis'en.
•Tdhian! Enî elbrétiseai.
^fiarien. Bnaaten.
Ainifon Arnesem.

Nuinedals kreds.
E. Stenisinud'.
G'Unistein Aniderision.

Busherds hreds.
Jahs. Fiisdher.
H . Sortdberg.
K arl S'teiner.
Afcsel Nillsisiøn.
Peder Oban.

Hallingdals hreds.
Gul Dyibenidal.

Jarlsberg og Larvik am t

Shoger kreds.
Ma'^niuis JothlaraEen.
Anton Tollafisieni.

Jarlsberg hreds.
S«iien Søremsem.

Brunla hreds.
S. Baandisen.



Bratsberg amt.
Øst-Telemarkens kreds.- 

0 ](aiv (S’tiein'nes. 
x\ljfred M.aidi9en.
A lbert Swnid.
N"!!» Pilgiaiafld.
O lav Fiosiherin.

Vest-Telem arkem  kreds.
Jf. Be.-lg.

Gjerpen kredsparti.
I h .  Veber.

BamJe kreds.
Th. Odidein.

Nedenes amt
Nedenes amtsparti.

O. H . ]\tlaiur!stiad.
Giiittorim F lø ista d .
Osivalid Jianisien.
Soren Søremsieii.

Lister og Mandals amt.
Mandalens kredsparti.

S a lv e  Lran.

Stavanger amt
Jædt’,ren skredsparti.

ToM'etf Fjienmøstaid.

Skaare arbeiderforening. 
Sakariiais Skeiiseildis.

Søndre Bergenhus amt
Hardanger kreds arh eider part >. 

K anl Bøitihiuin.
Olaiv Hawsffaand.
Ms'rie Hovde.

kreds arbeiderparti.
C le  J. F'oeldlal.

MidtJwrdlands kredsparti. 
Smerne Krotslh.

Nordre Bergenhus amt
H  øyangen træarb eide r f  ore n in g . 

G. Frøima.

Romsdals amt

Søndre Søndmøre kredsparti. 
'Olaw Ofcsvilk.

Romsdals kredsparti.

Mantiai Løvilk.

In d re  Nordmøre kredsparti. 
Ir^gvalid K. Moen.
Lars J . SiaTiines.

Søndre Trondhjems amt
Uttrøndelagens arbeiderparti.

Jolin Aae.
O . T . Veajbeiim.
SvenJd L. Slklajarldiajl.
Lodgaard.
Nic. E^.eien.
Cairl S'*3iijotn'aai.
N. iSTiliseii'.
O. K jænes.
TTaialkloa Hof'f.
Berlsivønd Aais.
Pediør Spjertjvolid.
O. 0 . Fremio.

Nordre Trondhjems amt
Indtrøndelagens arbeiderparti. 

Jcihn Aalibørg.
0 . J . W i/tam .
A. Liian..
P . K. Haiuifi^an.
P . J . Myrmo.

Namdtalens arbeiderparti.
Ile lige  Giu;nitlveldit.
-TA?. Eide.
G erihiarid Genhiairldisen.

Nordlands amt
Søndre Helgel-ands kredspart>. 

Konrad Slkogimo.
Corinelifuis En^e.



Nordre Helgelands kredsparti. Drøbak. 
A. Buen. A. Holtili©.

Søndre Saltens kredsparti. 
-loih'an. N’orfdivilk.
J'ohlaBi Ramfakjæl.
Lars Næss.
(^!e Høs;Bet.
Eid'v. Jønsbad.

Nordre Saltens kredsparti. 
Anna Høiem.

Svolvær kredsparti.
Walldan. Hamg.

Vesteraalens kredsparti. 
TTaialcon Rambor,?.

Tromsø amt
Trondenes kredsparti.

Kr. Tiønder.

Tormsøsundets kredsparti. 
Oorn. ICoknjboe.

Byerne.
Fredrikshald.

Harald Jomaen.
Kolruld.

Mi na -Toihanisen.

Sarpsborg,
-\k'sel V sm er.
•(̂‘skar Torp.
KlaA^enes Eriiklsien.

Fredrikstad.
P . Mloe Jobaneen.
K. E. EriOflsen.
•Tohian L. Johansen.

Mass.
K ristian KTisfcocfifensen.
-Tobam Hamsein-Asker.

Kristiania. 
G iinuar Ouislanid. 
C. Jøppasen. 
Svenre Iverisen. 
EaTidolf Arnesen. 
Maa^nius Nilssen. 
Clie O. Lian. 
D agfin Davidsen. 
Hcnrilk Lang.
S. Olsen.
II,i. NittaberK.
1t. Johansen.
A lf Hfl'nisen.
Tu;fTr. Eaistad. 
F'ølifcør Pedensen. 
Orcar Pm id. 
ITanina Adollfsen. 
H . A. Xifeen. 
A nna JohmsBon. 
Au'nia Næas.
Thima Thorleifiseoi.

Henmianlsen. 
Kirigitian Asik. 
M artin Teigen. 
Olaif Tlhoristeneen. 
N. P . iSvenldlsen. 
Alfnéd Piaihlm. 
OsoaT Ndilisen.
E. Balkken.
AJlbert Ottensen. 
V iktor N’or'bæck. 
Bu'ajene 01 anissen. 
Johlam Sdbwimgel. 
E rling  Lian. 
Hjalmiar Amdresen. 
David ?^oreen. 
Johan JdhaBisen. 
H enry Pefdersein.
H . Dahlistrøm.
H  BTaathen.
A r ton Anjdresen. 
Adlol'f I>ay.
E. MaigTi'uiseeTi.
O. S:kofflnn:d.
Xilis Hopistaid.
Otto Olisen.



o .  TJ ŝftaid.
S. Simenisen. 
Kriati'am. OJisen. 
Lnidivi^ Haiis€ai.
F r. Ndlasop.
Børmih. Kiihl.
Euffen Hiocfi^aapd. 
Laiuritz Olisen.
Seren Hai^em.
H . Klieippøsitø. 
Jørgen Hansen.
O. J.
Petter Anderisen. 
Pontuis Karlsen. 
Joban Strå nid.
Anna Olsen.
Imgivald Olsen.
T . Ile^^^n.
Jphs. Gruilldlbrandsan. 
N ils Hamsieai.
Bernih. Erilhsen. 
TTiarald Lam ^elte. 
Alibert Bjørik. 
TorsteLn Halvorsen. 
B irger Pieldierisen. 
H agbart O lisen, 
r .  Lowe.

K  ongsvinger. 
WaMim. Oarlsen.

Hamar.
Anidlr. Pedersen. 
EHis© Kjøs.
Joseif N’ileen.

Lillehammer. 
Joim  Hazelamd.

Ojøvik.
N iels Øde^aaind. 
Tore Toreng.

Hønefos.
Knmt Thon.

Kongsberg.
EiiMv Atnkrnjist,

Drammen.
Th. Simensen. 
Tor:^eir Vraa.
Hans Johansen.
W. Tybring,
Ivar Tollef'sen. 
H jalm ar Vaas^e.

Holmestrand.
A nders K rietensen.

Horten.
G. E. Anldensen.
Ole J . Bafcke.
S. Sikausr.

Tønsherg.
G-oor̂ !̂  Miartiimisen. 
Søv. Joseipib&en. 
Paul H . Pedensen. 
GuiS'tav N'il'ssen.

Sandefjord.
Joihan Andersen.
A. Einee.
Osear Gufitavisen.

LarviJc.
Luldivi^ Larsen. 
Genhairtd Iversen. 
Anidnras Hanisisen.

Porsgrund.
AMr. Aakermianm.

Skien.
Peder Karlsen.

Notodden.
A'kiS'el Za<iliariaisi&en.

Kragerø.
Peder Pettensen.

-Bwør.
TOnorvald Knutsen.
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Kristiansand. 
Amton Gulbramdzen. 
Olla Soliber^.
Anners Tbortvieit.

Flekkefjord.
Th. E. 01'sen.

Stavanger. 
Ma^jnus Karlison. 
E inar Li.
A. Esfede Niesen.
B. Olisen H'aff-en. 
Otto Liuibn.
B. Tbomassen.

• S ina Ssabø.
Oscar Andersien.
C. Holmjistrøm.
S. D. Lien.
Jacob Eeifsliaiild'.

Haugesund.
Oliaiv Sætre.
Oarl J . Westenliuiiid. 
M artin Olauisen.

Bergen.
Damiel Viatue.
E. N. HcinriiTceen.
I. B. Aase.
A. Tafcviaim.
P. Bamfetrøm.
P . Eurubotn.
Jl. Ilæi^knid.
■T oh. Gudim im'dteon. 
V. Møller.
Ragin,valid Paiiilason. 
L. O. Sæbø.
G. Blumemifelidt.
E. Gjeriken..
A. Kirnk'&eth.
Jah. Saniuelisen.
L. O. -\iai&en.
Joih. Jørg'ønsen. 
Helene Uifcvik. 
ITeraiiian Ilavre.

Aalesund.

Araton Aliv€etiaid.
KriiSitiain A une.

K 1'istiansund.
B. M. Eøe.
Sigiimd Fonbord.
1‘nig’v. B. Jakoibsen.

Trondlijem.
I. B arrtt.
K. Tømmeraas.
Karen Holslbsø. *
N". Niicolaiisen.
H j. Dyrendlaiiii.
M. Striammen.
T. Aar,»etih.
Nic. Nrøss.
Eliao Volan.
J . Sikiaiariv̂ o'lld.
M artin Tranimæl.
Jøraiøn DaM.
Reiner.t Tori^eirision.
Jakob Eniiis.
Sverre Støsitad.

Bodø.
B jarne Julliuim.

Narvik.
0 . A. Gla..siø.
N. 0 . Muinik'volid.

T  pomsø.
Poder Kaøsmoli.

Hammerfest.
Ivar Skjaaaes.

Vardø.
H. Fjnstiad.

Øst-Finmarkens kredsparti 
Em il iSta;nff.
Ottia,r Joiunistsioin..
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Av landsfttyremedlemmer mo^re' 
T. T«lle£‘9en.
Aiiton Andertæn.
C. S. Bentzen.
A. Wereiilde.
0]'av Sdli'øflo.
CHir. H. Knudsen,
Jacob Vidin«!.
J\[airtlia Tpnæri.
Rich'aiid Hanisen.
Kyrre Grepp.
Carl Øien.
A.k'Sel KnMcfeen.
*Ei:v'inld B e ie re en .
*Ii. Bør;,!’-.
*()lie O. Lian.
*̂ Ia;j>iniuis Nilsi&en.
* Martin Tramimæl 
*JoIin Aalberg.

■fOgisaa Tialgt som reipxæsentaTi.teir

Samtlige fuldmagter var ind
stillet til godkjendelse, en indetil- 
ling som landsmøtet enstemmig 
bifaldt.

Den foreslaatte forretningsor
den vedtoges.

Til dirigenter valgtes C. Jep
pesen, Ole O. Lian og Egede Nis
sen. Sekretærer; A. Lian, Lev
anger, A. Juland, Hedemarketn, 
Ola Solberg, Kristiansand, og A lf  
Hansen, Krietiania.

Der valgtes videre en reisefor- 
delingskomite, bestaaende av O. 
FIolmstrøm, Stavanger, J. Aae, S. 
Trondhjem, og B. Lang, K risti
ania.

Indbydelse til venstre
socialisterne i Sverige, den 

russiske regjering og Zimmer- 
wald.

Efterat landmøtet nu var kon
stituert, overtok C. Jeppesen di

rigentpladsen. Han foreslog, at 
beretning og regnskap, eom var 
iiæste sak paa dagsordenen, blev 
forbigaat indtil videre for at re
præsentanterne kunde faa anled
ning til at sætte sig bedre ind i 
disse saker. Forslaget blev ved- 
tat.

F ra  et mindretal i landsstyret 
forelaa et forslag om at der skulde 
sendes indbydelse til det svenske 
socialistiske venstreparti om at 
sende en repræsentant til kongres
sen. Videre et forslag av Punter- 
vold i samme retning, men i en 
noget anden form, saaledes at en 
repræsentant fra venstrepartiet 
skulde indbydes som gjest.

Om denne sak førtes en kort, 
men livlig debat.

Lian:  Det har aldrig været
skik og bruk, at landsmøtet bar 
bestemt hvem der skal indbydes. 
Det har været overlatt styret. ISTo- 
gen praktisk betydning vil en saa- 
dan indbydelse neppe faa, idet 
man vel kan gaa ut fra , at før en 
repræsentant naar frem hertil fra 
Sverige, er landsmøtet allerede 
færdig.

Eugené Olausssen: Vi kan
ikke komme bort fra  den kjends- 
gjerning, at det er to socialistiske- 
partier i Sverige og at venstrepar
tiet i principielle spøremaal staar 
os nærmere end det andet. Naar 
forslaget om at ind'by venstresoci
alisterne faldt i landsstyret — 
naar dette ikke hadde konduite 
nok til at stille sig nøitrale i den 
svenske partistrid — pligter lands
møtet at si fra. Jeg vil desuten 
foresLaa, at landsmøtet sender te- 
legrafisik indbydelse til den russi
ske regjerings repræsentant i 
Stockihioltei, hr. Vorovislky, og tiiil 
Zimmerwaldkommissionens sekre
tær, fru  Balabanoiff.
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Puntervold: I spørsmaalet om 
at eende indbydelse til det social
istiske venstreparti i Sverige lig
ger ikke at vi skal ta standpunkt 
til d‘en ene eller anden partiret
ning i Sverige. Det spørsmaal 
sk.al jo behandles senere som sær
skilt sak. Det avgjørende for-naig 
er, at det er et ønsike fra  det sven
ske venstreparti at ha en repræ
sentant tilstede her. En beslut
ning om indbydelse vil ingen føl
ger ha for s.am,arbeidet med det 
gamle parti i Sverige. Vi risike
rer intet brud med det. I mit 
forslag' ligger ingen bebreideUe 
mot landsstyret, som har fundet 
at man kun skulde indby det par
ti, som man offcielt stod i samar
beide med. N aar vi kommer til 
vedkommende punkt paa dagsor
denen om samarbeide med det 
venstresocialisti.cke parti, vil jeg 
forbeholde mig ret til at staa helt 
frit.

Dirigenten bad om, at man 
Ikke gjoridie dette til et prdaicitp- 
«pørsmaal, hvad det jo ikke var.

Egede Nissen: Dette er vel i
og for sig ingen stor sak, men tar 
man den paa en gal maate, biir 
den stor allikevel. Det vil være 
en krænkelse av demokratiet, hvis 
vi ikke Indbyr venstresocialister
ne, som har like ret med det an
dre parti, om ikke større. Jeg er 
•ogfaa enig i at en repræsentant 
j’or Zimmerwaldkommissionen bør 
indbydes til at være tilstede her, 
-og jeg vil samtidig beklage, at den 
svenske regjering — og det sven
ske socialdemokrati er medan
svarlig for det — negtet en rus- 
•sisk delegation med fru Kollontay 
at komme over til Sverige.

Chr. II. Knudsen: Vi har sendt 
indbydelse til det finske socialde
mokrati, som dog ikke kunde la 
sig repræsentere, og paa fores^pør-

sel fra det socialistiske venstre
partis organ i Sverige har vi sva
ret, at det intet var i veien for at 
de hadde en mand tilstede her. 
Naar spørsmaalet om vi skal ind
lede samarbeide med venstrepar
tiet er avgjort, maa det være tids
nok at avgjøre om indbydelse sikal 
sendes eller ikke. Jeg synes det 
er liten grund for Egede Nissen 
at trække ind de ting han kom 
med under denne sak.

Lian: Det gaar dog ikke an
a t angripe det svenske socialdemo
krati fordi fru  Kollontay ikke fik 
pas til Stoakholm. Det kan være 
paa sin piais at minde om det fak 
tum, at den russiske regjering 
negtet pas til russiske socialister, 
som skulde bidra til gjenreisning 
av Internationalen. Vi kjender 
forlite til disse spørsmaal, baade 
Egede Nissen og vi andre, til at vi 
kan ta stilling til dem. Hvad 
spørsmaalet om en indbydelse til 
venstresocialisterne angaar, er jo 
forholdet det, at vi ikke staar i 
noget organisationsmæssig forhold 
til dem. H er er ikke tale om gjest
frihet eller ikke; men om vi skal 
indby et parti, som ikike staar paa 
den samme grund som vi. Naar 
Olaussen samtidig foreslaar at 
Zinimer-wald skal indbydes til at 
la sig repræsentere foætaar man, 
at der er en tendens i dette. Vi 
kan ikke indbyde andre end de, vi 
staar i organisationsmæssig for
bindelse med, og ikke enhver Ol
sen eller Persen. Vi staar i for
bindelse med det store svenske so
cialdemokratiske parti, og det bør 
landsmøtet holde sig til.

Einar L i:  Internationalen
anerkjender kun ett socialdemo
kratisk parti i hvert land, og alt 
internationalt samarbeide vilde 
sprænges, hvis det var anderledes. 
I  flugt hermed blev de engelske
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arbeiderorganisationer i sin tid 
oaj dteit firaniske p a r ti  sammem- 
arbeidet, og man h ar g jo rt fæ rrest 
m ulige undtagelser f ra  den nævn
te regel. P a rtie rn e  i Sverige faa r 
g jøre op sin s trid  uten vor ind 
blanding. Vi (Stiller os netop ikke 
nøitrale, hvis vi indbyr venstre
p artie t og det er ingeii partitagen  
•kke at indby dem. Vi har h ittil 
sam arbeidet med det evenske soci
aldemokrati, senere er der fore- 
gaat en utskillelse f ra  dette parti, 
og det eneste nøitrale er da, at vi 
fortsæ tter sam arbeidet med det 
gam le parti, det ældete og stiørste 
parti.

D i r i g e n t e n :  Det er nu ikke 
fipersmaal om samarbeide, men kun 
om at la det svenske venstrejttrti 
S'P-nde en g'jest til vOirt mø-te.

Magnus N i  I s  s e n :  Hvis vi
gaar ut fra den beti’agtning, som 
dirigenteu nu gjorde gjældende, saa 
maa det væi© tidsnok at vente med 
iniibydelsem til vi har behandlet 
sjiørsmaalet om samarbeide med de 
sv'^nske venstresocialister. Det rent 
organisationsmæssigie ved saken er 
avgjørende fbr mig. Faktum  er 
JO, al det svenske socialdem^kTati, 
fOin vi samarbeider med, er i piakt 
med det store flertal av den svenske 
arbaiderklasse. En fraktion bryter 
ut av dette fiarti, og nu indbyder 
rran 03 til at g i vor tilslutning 
til dette srlittelsesarbeide i Sverige 
— det er dette som har g*jort, a t  
jeg ikke kan anbefale forslaget. 
Med Zimmerwald er ogsaa forhol
det det, at v i bør vente med a t  u t
stede indbydelser til vi h«r faat av
gjort vor stilling til denne organi
sation. Og aldrig har det hændt 
tidligere, at vi har indbudt regje- 
ringsrejræsentanter til at delta i 
vOTf møter.

Hedaktor Albin H a n s s o n : 
Jeg  vil ikke blande mig op- [ Det

norske arbeideifartis indre forhiold, 
men jeg finder luig beføiet til al 
jatJtestere mot Egede Nisseus utta
lelser om det svenske socialdemo
krati. 9kal man være nø'itral, bør 
man ikke fremsætte denslags ugrun
dede beskyldninger — det vil jeg 
i jartiets navn pix>testere mot. V:>rh 
fiarti har ikke deltat i nogt'n pas- 
negtelse, saarneget mindre som en 
saajdan piasniegibelse ikke har 
fundet sted. Den sak, Egede Nis
sen hientydet til angaar reise 
svensk skib fra Aaland. Men den
ne svenske ekspedition til Aaland 
hadde et helt andet fbrmaal eud at 
transplortere reisende. Der or ikke 
tale om nogen piasnegtelse og heller 
ikke om det svenske socialdemo
kratis meddelagtighet i en Sitadaii 
negtelse.

Egede N i s s e n :  Den svenski> 
flaateminister, som er socialdemo
krat, erklærte paa forespørsel, at 
h'an ikke ensket at ha den russiske 
delegatiøn med. Kamerater, saa--

O  '

fi’omt det svenske socialdemokrati 
ikke kaster sjørainisteren overbord, 
san er det medansvarlig i negteisen. 
?plørsmaalet om at indby de svenske 
venstresocialister ligger an pfia 
samme maate som f. eks. med det 
lyske piartis høire- og venstreret- 
ning. Vilde vi i tilfælde indbj^de 
'Sehlnidemann-gi-up.pen Og ikke Haa
se grupipen ?

T r a n  m æ l :  Det er rigtig, at
der ligger en tendens i dette spars- 
maal. Landsstyret h&r ikke villet 
indbj'de et broderparti i Sverige. 
Vi samarbeider ikke me<i det er der 
sagt. Men hvem skyldes det? \ ’oii 
piaiti har været indbudt til a t sam
arbeide med TOnstrepartiet i Sverigt3, 
men det er avslaat. Vi har ikke 
ret til at tale om venstresocialist
erne som splittelsesmænd. De staai- 
paa samme grund som vort parti. 
Og Egede Nissen har ret i det, at
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overført fiaa forboldene i T3’'sk- 
laiwi vilde ingan i sj©rsniaalet om 
indbydelse vK>ve at indby nwg'en 
anden end Haasegruppen.

P u n t e r v o l d :  Jog kati ikko 
være enig nied Olaussen deri, at 
vi skal indbyili^ Vorøvsky og f''u 
Balabanof'f, og jeg kan hisller ikke 
være amg i at der, .soim E ,^de  Ni!-- 
Siøn gjør, trækkes ind densia.gs 
utenftrrliggiende ting og fremsættes 
insimiationei- mol det svenske so
cialdemokrati, sum der med g^d 
^rund er prcrtestert inot. Det gaar 
dog ikke an, foidi om man har 
gjort en reise, at trtakke ind alt 
det man har mott jjaa sin vej. Og 
naar Egede Nissen videre o^for- 
drer til at kaste den svenske sjø- 
minister overbord, bor det forohol- 
des ham nødvendigheten av at holde 
sig nogi‘T>lunde indenfor grænserne 
av etn naturlig jolemik. Vi kan 
ikke blande os op i disse forhiold 
og stridigheter — hvorfir da ikk'^ 
ogisaa utstiække indbydelsen til 
Rumænien og Montenegro? Vi ha.r 
aldrig brukt at indby andre end 
det svenske, danske og finske Roei- 
aldomokrati.

O l a u s s e n :  Lian bar ikke
stille Voi'ovsky og fru Balabanoff i 
kla&se med en Olsen og Persen — 
det er en utilladelighet. Det vil 
vare længe før Lian naar saa langt 
som disse fersonlighefcer. Naa.r det 
er sagt, at den russiske reg'jeriag 
negitet socialdemokrater reisetil- 
ladelse, saa aniar jeg der er tale om 
denslags socialister, som organiserte 
kosaktropipernes angrep paa arbei
derne, og saaflanne mænd hor^r 
hjemme i Peter Paalfæstuiugen. 
Det eir ikke sandt, som Li sa, 
at Internationalen ikke har aner- 
kjendt flere partier i samme land, 
og om vi nu indbyr en repiræsHiilant 
fra Zimmerwald er det jo ikk'- der
med uvgjort, at vi har meldt vort

parti ind der. Magnus Nilssen har 
let i, at vi ikke tidligere har ind
budt en repræsentant tor nog*^n re
gjering, men det er ogsaii forste 
gang vi har en socialistisk regje
ring at indbyde.

Ved v o t e r i n g e n  blev det med 
stOit flertal vedtat at ind'byde det 
svenske socialistiske venstreptirti. 
Diet vedtokes de.rpaa enstemmig at 
indbydelsen skulde ske i den fo'in 
som Puntervold foreslo'g.

Videre blev Olaussens foiislag 
om indbydelse av Vorovsky og fru 
Balabanoff vedtat med 150 mot 117 
stemmer.

*

Tiølegarlfiislk 'iindlbyldeilisie blev 
iSibPalkis aviaeddit. Diør imdiløjp isviar 
mod talk for iaildfoydeileen fna fru  
Balaibamiotff, ©et «locialidemokra- 
tiiisikie venistreip artti og Vororaki. 
Sildlsibnjæivmite roeididielte, at ban 
desiviærrie ilkke kiiiade komime til 
Ik'Onjgireisisen. Yidtere inldliøip iiilis- 
.njiniglsrteilieigiiiam fra  Paiul Axelnod, 
.repræ6iefnjtian.t for de sociailldiønio- 
IkTajtiisikiø aiiibeideripiaJritiiers centiral- 
kcwniitie i KiinslanJd.

Eaa fonsilag av Liam. lavsendtes 
e t iSivaptel'øgrialm til hr. Axel^od.

S'øneiiø inidløip tele^'ram fra  
idet iSiveniake sooi’ailiietisike venstire- 
partii« 'uitsønlding br. redaiktør 
Høglranid, lam lat ban. m r  istappet 
paa Ko^nlgsrwiniger av <de mowsike 
myinld'ågliieter.

Denjne medldelellse walkte stor 
ib^vægelise i fareaimliinigen og der 
ivedtioges ifølgenld© proitei-stresollu- 
itian:

«L'ainidsmi'øtet uittaler sim m æ t 
inldiignierte protest mot dien nordke 
iregjierti'nigs skaddaliøse ifreim'gang><- 
m-aate \-ød lat nagt-e ikaimerat BTøg- 
kinid adgaing til lan/dat. Man har 
ideirtvéd ikke alene kriæniket ai’vl- 
-reltitemis lOv, men ogsiaa farhaianet
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den noriake arlbedderfldasise, luviiS 
^jest Hø^liunid slkiulde 'iiære. Ee- 
g'jeriimigen maa eriinidre at døn 
sla.sjs avers^røp — 'SSBrlî  i en gjai- 
rinajstid som d'ønne — inaa vinke 
t?am en dirdkie utfoiidniP'" mot 
hele den nonake ajrbeddienHiasise. 
Lanlåsimøfcet faplani^er at utvismim- 
^en øieblikkeli^ opJrøves, saaledies 
at kamerat Høe l̂umd 'ved fønsite 
leilijybet faar adiglaniS til Norii;e.»

Der apnærratøs ©n detputabion 
som kom til at beståa av Emil 
Stanif^ oj? Joihis. Berij^ensen til at 
oveilbpiinî ê jimsitiaministeren dienme 
reeoliU'tilan.

Senere meddelte Stani^ møtet, 
at han hladde hat forieltrø?d'e for jiu- 
stiadepar.tomøatetis ohøf, hir. stiatis- 
raad BMir, eonL fi >r nær værende 
ikke bund« uttale andet, enid at 
forlholdet -slbulde bli iurudfensøilvt. 
Men, la Stanicj ti'l, hr. Blehr be- 
ny)Ctet anlediniimgen til at ekisiami- 
mere miis for hiviillke «tflorhrydel- 
æ r» Hø,£jl)ii,nd Tar dømt i Sverigie. 
Stoteraaden. fik av Stame bøstked 
om, at Hø,<>;iliund var d:ømjt for at 
han i 1905 haddie opifiordirat den 
isivenisike anbeidertlasBe til av al 
magt at motsætte eig en kiiiig med 
Niorige og i 1916 for eamimen mød 
dr. Hedén og hr. Ol'jelimild at ha 
opforldret til .generalistreil!?, hvis 
det skulde bli niøldivenidig for at 
hindine Sveriges deltagelse i ver- 
denelknigen.

J'uistiiamiiLiisiteron hadde lovet .at 
gi Lâ ndlsimøtøt u-nidørretming, naar 
dte nødivenidlige dokumønter kom 
ha-m i hændle.

Senere kmnlde Stanig m'ødidele 
landlariiøtet, at der fr.a departømen- 
tøt nu forel'aa basiked otm, at utvis- 
min/gen, som var foretat ved juistiis- 
departømenitet, var ophfevet.

Médldøllellsien hilsedes mad k raf
tig  bif alid.

D'a Z. Høglund iSenere indtraf 
til -kanigresisen blev han hileet med 
stort b'ifaM.

I  sin hilisnimgistale aa dea svøn- 
eke gjest bl. a .: Det er os ven- 
cstr«iaoiciiali)8ter i Sverige en stor 
glæde at s'aniaribeiidie mød et parti 
isom vii sætter saa hiøit som det nor- 
slke arbeiderparti, ti det har været 
et foraglanjgS'part-i i Slkandinaviein. 
Naair vi saa os nødit tiil at bryte 
irt av diet .gamle parti i Sverige og 
■stiftet eigiøt eeivsitænldiig parti, eked- 
de det i tillsliutning til de princip
per og pnogrialm, 'soan har vseret 
gjældende i Døt norske arbeider
parti. Vi isltlaiar paa kliasi9ekaimp.onir 
grund. Vi kan iikke lanerlkj-enide 
nogiot samairibeide niad de borger
lige partier. Kun gjen'niem en 
heniayneiliøs kamp mot storborger
ne kan vi iseire. Vort paTitii ar et 
antimiliitarisltiisik parti og et repu- 
blikanislk panti. Men hvald der #ær- 
sflailt karalktøniseiiør viort parti ei 
at det gjør diamokrfatiiet til øn le- 
venidiø vinkeliighet. Vi bekjæinnper 
det ledtervældie og lederbyraakrati 
isolm hair g.jo'rt sig gjaalldende paa 
det and'øt hlolid. Ved vort partie 
gnunidliorv hair vi forlhinidret at der 
opistaar et saadant ledervseilidie. Det 
anldbt særlkjenide er, at vi bygge" 
ipaa naalaaeaJktionen, og vi haT der
for o.gfeaia sluttet oe til dten lev”einide 
initernjationlal, Zimimerwald. Voir 
fT iøm lgain g  har været stor og tiJ- 
Hlutninigen øflcee 'Sflaldlig. Vi tæller 
20,000 medilemimer og dertil ung- 
dioimisibevæi,g(eill9enis 20,000. Veld sid
ste valg haddte vi 00,000 «tømimer. 
Tal. siliuttet meld at si, at den d'ag 
ør i araimiarisii, 'dia anbeidørne iste- 
detfor a t venldie vaabnene miot hver- 
andtre islamileir sig til enig lutfoldel- 
se mot dien fælliøs fienlde. Be-'liit- 
luingen her Ihvonveld ogsiaa deræ, 
parti har belt^aiadt dien reTOlutio- 
'nære social isimeg vei viser, at 1 
fofTBtaar pligterne oivenfor døt store.
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feiutopg'jør med kaipitaliismen. Ta
len Mistes med knaftig bifailld. 

Seiuere amik'omi fnu Balabanoff  
blav introdiucert m  Egiede N;iis- 

s€n, som o^saa ovesaaitte frueurs 
tale for fomaimlinigen.

Jføli^e demme ovensæitbelisie 'ilttiailte 
f ru  BaLaJbainioifif bl. a. s ia  tak paa 
v.e<yne aiv ZiimiineirwallidikonMiidiBisia- 
TOn for at der var nøilsit fcaimp paa 
kongreisisen for at (kiomimisisåonea 
s'kullde imdlbyidte og at dette baidide 
fø rt til, at K'un niu kuinide vær© til
stede. Ziimimerwailid er, luittalte 
fruen , bøviis for, at der tilltrodis far 
krigen dog finjdles arbeidere som 
etaiair saimte iffltem'atå'onialt am det 
socraliiisitisQse ideal. Det er ikke 
ao.2:en tilfældji^hiet, a t m an i dette 
iriøiitrale land kjæmiper om de freni- 
i^ani^linijer man sikail væl^e i den 
videre kamp —  i alUe land træin- 
ffer disise sipønsuniaal sii  ̂ frem , og 
Zimimerw^aMs pinoigrajm ivirnder ar
beiderne fbr siig i stiigteaide ut®triæk- 
ning. ZimMierwialld bar ikke øn- 
aket mo,£ieit dkiema meld den giamle 
in tern  aitioniale; men denis diamnel- 
se var em nødvenldiig utviDsliaig av 
farlholidente i de krdigføremid© lande. 
Da kni.gm utbnøt, sJiuttert siocialde- 
m okratiet borg!f,red limdian landet 
iated'et for aflter intørnatiorbaiens 
beslutning at samile folket mot k ri
gen. Da imtemaitiomalietnis princip
per pa'a denue miaate blev sivelket 
var det, at en ny organiisiation btev 
nødivenidig far at minde aribeider- 
ne i .alle lamd om sine foi-pliigteber 
i=om .soci'aJliisiter. Endel kom sam
men i Zimimerwiald og erklsør'te, at 
diøn fcnig die andtre førte ilkke var

■vor k rig  — ikke fo r a t  «(piLitte, meu 
fo r at samle aJ'le sodiallister eam 
var b iit idealet tro  til  'kaanp mot 
krigein. D et er æ nere b lit tyidelig,. 
att der ikke gliives nbgiat amidat mid- 
dei t il  denme lari',gls békjamKpelise 
emd' maasietaiktdon, og ZimmerwaM- 
konfaranisien i StociMiiolm sendte da 
uit s it maniif'eslt tiil airibeidlenklasisen 
1 aUe lande om at ta op malsiseaik- 
ititomen, masisiesitreilkieinis vaaben, for 
derved a t brinige kriglen til avsluT- 
iniinjg. Eiuisilianld fu lg te opfordnin- 
,gen. Revtitatiionen der er enidmu 
iDMke tilenide, men, den ruissiislke ar- 
-beilåerikliateise hjair visit, at den ikik^ 
■vil jages u t i feiiteni og dø for bor- 
gien^apet; men er vil[liig t il  a t lide 
og dlø for isiocålalliislmenis gjennemfø- 
relise. Vorioivislky bør m ig bninge 
en hiil/sen fra  bainis regjeniinig og 
piarti. H an takker fotr den sym
pati sam viises den rrasaislke revo- 
iliutiiOin —  en symipatii isom faar saa 
imjejgiein ©tønre betyidmimg, ai.aaT  vi 
vet, at den riisBiiake nevolution ik
ke kan seire alene uten i forbin- 
diellse m!e(d al verdems proiletairiat. 
Ein evemtoel tiflfeliutming til Zim- 
merwailld herf ra  Nor;ge vil væire 
av msegtig betyidmimg. Dem vil 
b idra til at kaete en baabets ist-raa- 
le bOlamdit de uly'kikeligie siom 'kjsøm- 
■per i gikytiterlgrriavene ag .Styrike den 
iiLtiennationlaile røiian,ing mot k ri
gen. N/u rdmger kirlken® klokker 
fo r K'ris,tii opstamdelse •—■ la o b haa
be, at den dag ikke er fje rn , da 
alle klokker Miinger, 'aille læber 
8\:n,ger og alile h jerter jiubler, at 
isociaiismen er opstaat i menne.=lkie- 
høten. (K raftig  bifald.)
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Partiets love.

Kontingentforhøielse.
Ceii.tralstyrøt iiiadde foreslaat 

lÉEslgeinde isom puukt 1 i  pa- 
i'aff,raf 3; «Til fremime aiv 
partiets formaal erlægger hver 
tilsluttet  organisation i kontin
gent 10 øre for kvindelige og 
20 øre for mandlige medlenatner 
pr. kvartal». Den nuværende 
kontingent er henholdsvis 5 og 
10 øre. Landsstyret t i l traadte 
centralstyrets forslag.

G. Ousland hadde intet at 
indvende mot kontingentforbøi- 
elsen i og for sig, men av hen
syn til at de stedlige partier  alle
rede hadde opsat sine budgetter fra  
indeværende aar, vilde han fore- 
slaa, at kontingentforhøielsen 
traadte i kraf t  f ra  1. jan. 1919.

Magnus Nilssen: Centralsty
rets og landsstyrets forutsætning 
er, at forhøielsen skal træde i 
kraf t  f ra  1. juli  iaar. Skal det 
lykkes at holde partiarbeidet op
pe paa den samme høide som 
tidligere maa vi gaa til denne 
kontingentforhøielse av hensyn 
til, at dyrtiden i sterk grad og- 
saa har gjort  sig gjældende for 
partiets økonomi.

Lang, Kr.a, fandt at en kon
tingentforhøielse var paa sin 
plads, men at gaa til en fordob
ling av kontingenten var noget 
drøit. Tal. foreslog henholdsvis 
7 og 15 øre.

Andersen, Horten, anbefalte 
dette forslag.

Chr. H. Knudsen:  Det er ikke 
mulig at administrere med den 
nuværende kontingent. Der stil
les økede krav og alt er blit dy
rere. Langs forslag vil kun med
føre at man paa næste landsmøte 
maa komme med forslag om kon
tingentforhøielse igjen.

Voland, Trondhjem, anbefalte 
Langs forslag og fandt videre, 
at kontingentforhøielsen burde 
træde i k raf t  f ra  næste aars be
gyndelse av. Det var høist be
tænkelig at  gaa videre.

P. Glad. N. Østerdalen, og 
P. Karlsen, Skien, anbefalte cen
tralstyrets forslag. Likesaa Carl 
Øien, Kr.a. Samuelsen, Bergen 
og Eines, Sandefjord, sluttet  sig 
til Ousland.

Ved voteringen blev de av 
centrals tyret foreslaaede kontin
gentsatser vedtat med stort  fler
tal. Tidspunktet for kontingent- 
forhøielsens ikrafttræden sattes 
overensstemmende med Onslands 
forslag til 1. januar  næste aar.

Landsstyrets stemmeret.
Centralstyret foreslog videre, 

at punkt G i § 4 skulde foran
dres derhen, at landsstyrets med
lemmer skulde ha tale- og for
slagsret i alle spørsmaal og stem
meret i alle saker, undtagen ved 
godkjendelse av beretning og 
regnskap.

Landsstyrets flertal sluttet  sig 
hertil, mens mindretallet fast
holdt den paa forrige landsmøte 
trufne  bestemmelse om, at lands
styrets medlemmer ikke skulde 
ha stemmeret.

Chr. II. Knudsen:  Jeg  tror 
det var noget av en overilelse, 
naar landsmøtet i Trondhjem 
vedtok at f ra ta  landsstyrets med
lemmer stemmeretten. Hvis tnan 
vil opretholde dette princip bør 
konsekvensen herav være, at man 
utelukker landsstyret helt f ra  
forhandlingerne, naar  undtages 
ved behandlingen av beretning 
og regnskap. Naar landsstyret 
paa denne maate negtes stemme

2
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vil det kunne  und ers tø t te  den 
ækle frem sangsrnaate ,  a t  man 
søker  e f te r  m anda te r  hos fo r 
en inge r  som ikke har raad til at 
sende rep ræ sen tan ter  e lle r  av an 
d re  fjrutide ikke ffjør det.

E ugene Olaussen: Vi bør i
s tø rs t  inuliK u ts t ræ k n in g  fljen- 
nem føre  dem okra tie t  i vore egne 
o rg an isa t io n e i , og der e r  fa re  
fo r  en by raak ra t isk  indsiievring, 
hvis landss ty re t  skal ha stemme
ret. Der er saaledes ingen g rund  
til  a t  fo randre  den beslutning, 
VI vedtok paa sidste landsmøte, 
l i t t  kon t in u ite t  [Daa det dog være 
i hvad vi fo re ta r  os. Landss ty re t  
behøver i kke at  jage  e f te r  m an
dater. P 'orhaabentlig er de saa 
godt kjendtn i o rganisa tionerne, 
at de kan bli valgt uten saadan- 
ne manøvrer.

E in a r  JA: Det e r  eiendomme
lig  a t  høre Olaussen tale  om at 
vi skal bevare kontinuite ten .  
N a a r  landsstyrets  medlemmer er 
saa fa r l ig e  at man ikke kan gi 
dem stemmeret, var det ikke da 
bedst a t  man ogsaa sa tte  laas for 
m unden paa dem? E r  man ræd 
landss ty re ts  s tem m er og t ro r  man, 
a t  rep ræ sen tan te rn e  er  saadanne 
n ikkedukker  at  de ikke taa ler,  
a t landss ty re t  sættes paa like fot 
med os andre?

Sverre Iversen:  Den beslut
n ing  som blev fa tte t  i Trondhjem 
er i strid  m ej tidligere praksis og 
i strid  med det demokr.atit;ke p r in 
cip og den ordning man bar i fag 
foreningerne. Hvis ikke landststy- 
ret fa a r  stemmeret og det b iir  
skik og b ruk  at vælge dets med
lemmer som repræsentanter vil re
sultatet bli, at distrikterne faar  
fæ rre  mandater end de vilde fa.a, 
Il vie la-n desty re t  bad de st emme og 
de paagjældende d is trik ter allike

vel u tny tte t  sin repræsentations
re t fu ld t  ut.

Tranm æl:  Man skal ikke være 
ræd for, at landsstyret mister ind
flydelse paa sakernes behandling 
—  den indflydelse er de sikret vad 
isiiin fotrlbereidelise aiv sakerme og der 
ved at de har  tale- og forsl.agsret. 
De kan desuten bli valgt som re 
præsentanter. Vi er ikke ræd for 
at Landsstyret skal overstemme os, 
det er ikke det; men vi vil, a t  av
gjørelsen paa laudsmøterne skal 
hvile paa avstemninger blandt de 
av foreningerne valgte repraasen- 
tanter . Kun de skal ha stemme 
som foreningerne har utset til at 
repræsentere sig. Vi vil ikke, a t  
det skal være nogen som har faa t  
stemmeret for foreningerne h ar  
tat s tilling til laiidsmøfefs s.aker 
og t ru ffe t  s it  valg. Ingen finder 
paa at kræve at f. eks. regjeringen 
■skal ha stemmeret i stortinget.

Magnus N i  Iss en: 0 1 a u ssem
mente det var meningsløst at 
fremkomme med dette forslag, 
naar s.aken var avgjort paa sidste 
landsmøte; men jeg vet ikke rette
re, end at ogsaa Olaussen trolig er 
kommet igjen med sine nedvoterte 
forslag efter bvert landsmøte. Det 
er ikke mulig  at se dette anderle
des end at Trondhjemslandsmøtets 
beslutning bundet i en litet velvil
l ig følelse overfor vort landsstyres; 
medlemmer. Landsstyret har  t id 
ligere hat stemmeret, men er alt- 
saa blit f ra ta t  den, og jeg  f inder  
det litet konsekvent og litet hel
dig, a t  de mænd, som er sat til at 
vareta de vigtigste tillidshverv og 
som i hele perioden har ansvaret, 
skal berøves sin stemmeret i de 
vigtige principielle avgjørelser.

Sverre Iversen:  Den sammen
lign ing  Tranmæl trak  kan neppe 
gjøres anvendelig paa dette for 
hold, ti regjeringen vælges ikke
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av ctortinget, men utnævnes av 
kongen. Landsetyret, som varetar 
den daglige ledelse av partiet og 
som er sterkest engagert i behand
lingen av sakerne, bør dog ogsaa 
faa være med i avgjørelsen av disse 
^ker.

A. Bay: Jeg fonstaar ikke at
det kan være demokratisk at frata 
e:i mand stemmeretten; men det 
er jo det man vil gjøre her. Ke- 
gjeri.ngen staar i en ganske anden 
stilling overfor stortinget end 
Landsstyret overfor partiet. Med 
præsidentfikapet kan der snarere 
trækkes sammenligninger; men 
ingen tænker paa at berøve præsi- 
dentskapet stemmeretten i stortin
get.

S. Simensen, Kr.a; Den be
grænsning av repræsentationen 
som er foretat, gjør det endnu nød
vendigere at opretholde Trond- 
hjemsbesliitningen. Landsstyrets 
medlemmer staar paa like fot med 
de øvrige medlemmer og kan bli 
valgt. Det viser sig jo ogsaa, at 
de dygtigste folk i landsstyret nu 
møter som repræsentanter.

OlMussen: Landsstyret kan i
en given situation bli tungen paa 
vegtskaalen, hvis de faar stemme
ret, og i saa tilfælde er ikke de 
valgte repræsentanter suveræne. 
Li finder jeg det ikke umaken 
værd at svare.

Emil Stang: Det er ikke noget 
uheldig valgt eksempel dette med 
regjeringen. Den vælges jo i rea
liteten av stortinget. Det lands
styret her vil er jo netop, at den 
regjering, som blev valgt paa for
rige storting skal ha stemmeret 
iaar; men om den hadde tillid for 
3 aax siden, er det ikke sagt, den 
har det nu.

Firiu Næss anlbeifiailte lanldls- 
styretsstyrets flertalsforslag og 
fremholdt, at det mest demokrati

ske maatte være at landsstyret fik 
stemmeret. I  kvindeforbundet 
hadde styret stemme paa kongres
serne.

Tranmæl: Landsstyrets med
lemmer har stemmeret i sine for
eninger som andre; men de bør 
ikke utstyres med stemmeret som 
repræsentanter uten at være valgt.

Einar Li: Det er ganske in
teressant at sammenholde Stangs 
og Olaussens uttalelser. Stang 
hævdet at flertallet kunde foran
dr© sig paa tre aar og at det som 
følge herav var uheldig at gi 
landsstyret stemmeret; men det er 
jo netop landsstyret som repræsen
terer den kontinuitet, som Olau.s- 
sen hadde saadan respekt for.

Ved voteringen blev landssty
rets flertalsforslag forkastet mot 
93 stemmer.

Ekstraordinært landsmøte.
Fra Eidskogen, Vinger og 

Odalens arbeiderparti forelaa for
slag til forandring i lovens § 4, 
punkt 1 saaledes, at landsmøtet 
skulde holdes hvert aar, og at 
ekstraordinært landsmøte kan av
holdes, naar landsstyret finder 
det paakrævet, eller naar sam- 
organisationer repræsenterende 
mindst ti tusen medlemmer for
langer det.

Det blev oplyst, at vedkom
mende repræsentanter ikke agtet 
at at opta dette forslag.

Andr. lianssen, Larvik, optok 
forslagets sidste punktum angaa- 
ende indkaldelse av ekstraordi
nært landsmøte, idet han dog 
forandret det derhen, at saadant 
landsmøte slcal indkaldes, naar 
samorganisationer repræsenteren
de mindst ti tusen medlemmer 
forlanger det.

Sjøli, Vinger og Odalen, op
lyste, at naar repræsentanterne
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f ra  kredsen ikke  optok fo rslag e t 
var det fo rd i det ingen tilslu t- 
n ipg  hadde fa a t i landssty ret.

Ilauhaas, N. Ø sterdalen , an 
befalte  Å ndr. H anssens forslag . 
U n d er d y rtid ssitu a tio n en  if jo r  
viste det sig, a t det kan væ re 
nødvendig  a t faa en saadan be
stem m else.

M agnus N ilssen:  D et beter
nu, a t ek s trao rd in æ rt landsm øte 
klin indkaldes, naar landsstyret fin 
der det piaakrævet, og i praksis 
v il jo d&t si, at om der foreligger 
krav fra samørganisationer repræ- 
S'enteirend« saa meget sorn ti tusen 
miiidlemmcr, er det givet, at lands- 
shyjxrt indkalder til køngres. 3tia 
nogon synderlig praktisk bictydiiiug 
har ikke forslaget.

, Andr. Hanssens fbrslag blev 
vødtat meid stort flertal.

Repræsentationen 
fra Nord-Norge.

i’ra Tromsa arb'Liiderpiarti forelaa 
forslag om et tillæ g til paragraf 4 
piunkt 5, gaaenide ut paa, al lands- 
niebet kan bevilge bidrag til lepræ- 
sientatiou for de nordlige landsdele. 
Videre at der skulde vælges vara- 
mænd fbr hrvert av landsstyreits 
rntdlemmer utenom de 9, som skal 
værø bosat i eller ved Kr.a. De 
fbrskjellige landsdele, som har 
medlemmer i landsstyret, vilde <jf- 
ter delte faa hver sin varamand. 
N u  bestemmer lovene, at der skal 
vælges 5 varamænd.

K a a s m o l i ,  Tromsø, N o r d -  
v i k .  Søndre Salten, R a m b e r g ,  
Vesteraalen, og Conr. H o l m b o e ,  
Tiomsøs'undet, fremholdt, at Nord- 
Norgie stod ien  særstilling, >g dette 
Irtirde landsmøtet ta hensyn til. De 
daarlig« kommunikationer og lange 
avstand© gjioirde det nødvendig at 
yde ekstra bidrag til repræsenta

tionen fra Nord-N'orge. Magnus 
N i l s s e n  Og Cht. H. K n u d s e n  
hævdet, at det ikke godt gik aa 
at lovfæste den ting, at enkelte 
repiTæsentanter skulde ha specielle 
tillæg til diætgKJrltgjøreisen. Ved 
den nye reisefbrdeling opnaaes j\> 
desuteii et betydelig tilskud til rei- 
seomkostningerne. Hvad vara
man dsspwsmaalet angik v-ilde
Tiornsø arbeiderpartis forslag vise 
sig ugjemnemfbrlig i praksis.

K a a s m o l i  floreslog isbedetfo-r 
det førstnævnte farslag fra Tromsø 
at der som tillæ g til reisegodtgjs- 
relsen skulde bevilges diætgodt- 
gjørelse til repræsentanter foæ de tre 
nordlige amter. Dette og det an
det fbrslag om varamæiideme for- 
kastedes med stort flertal.

De nød 's^d igo  ftarandringer i 
paragraf 4 av hensyn til d&n ved 
uravstemning \^dtagne forandring 
i repiræsentationen til landsmøtet og 
indførelse av reisefbirdeling bifald
tes uten debat.

Valgkomiteens 
sammensætning.

Ved. valg paa valgkomite foie- 
laa der to farslagslister, en fra 
landsstyi'ets flertal og en fra min- 
drt'1 allet. Efter uttalelser av Trau- 
mæl og Magnus Nilssen g ik  man til 
valg  med det resultat, at mindre
talslisten g ik  igjennem i sin hel
het. Følgende valgtes: Sverre
Iversen, Kr.a, 278 st., Johan  Nord
vik, Sal tein, 277, Elise Kjos, H a
mar, 277, G. Ousland, Kr.a 27G, 
Daniel Vatne, Bergen, 166 Johan 
Evje, Aker, 165, Jørgen Dahl, 
Trondhljem, 164, Peder Kaiisen, 
Skien, 164 Anion Amesen, Buske
rud, 164, B. Olsen-Hagen, Stavan
ger, 163 og Sigurd Florbard, K risti
ansund, 162. De fire førstnævnte 
bt»d ogsaa piaa flertalslisten og var
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altsaa fælleskandidater. Ei’ter de 
valgtp hadde følgende stenimar- 

Fremo 119, Bergersen 118, Thwr- 
tveit 117, Oksvik 116, Vtilier 115,

Mauretad 115, F'jerrastad 115, fi"u 
Adolfeen 6, Sinw?nsen 1 og Andi'. 
Hanssen 1 st. De 7 fønstnaivntc 
var opført paa flertallets lis6e.

Beretning og regnskap.
Beretninef og reginiskap far aia- 

rene 1915, 1916 og 1917 m r næste 
saik.

F r i i s  hfldde ønsket at Tj&ve 
nogen bemerkninger vedroKnde 
oentralstjrrets holdning til Zinimin- 
■waldbammissionen, men eftw ben
stilling av Magnus Nilssen og di- 
rig'ij-nten O'psatte tal. sine hernerii- 
ningcr hicnom til det senere p!unkt 
jaa dagBOTdenen angaaende Ziin- 
mprwald.

Betieitningten for 1915 og 1916 
wdtio'gcs uten debat.

Vied beretningen flor 1917 ojitok 
Arvid G. H a n s e n  debat om cen
tralstyrets stilling til det sooialde- 
irDokratiske venstreparti i Sverige. 
Centralstyret hadde moLtat imiby- 
delse til at la sig  repræsentere paa 
vånsterns konstituerende kongres i 
inai ifjO T , men besluttet at meddele 
det nye piarti, at man ikke had'de 
anledning til at sende n'ogen repiræ- 
sontant. Det kunde være overflø
dig, fremholdt tal., at hefte sig vi
dere ved denne sak nu efterat lands
møtet hadde git det soeialistisÉe 
venstreparti opreisning ved at ind- 
by dets repxæsentant. Denne av
gjørelse er at betragte som et mis
tillidsvotum til oentralstyrot. Det 
var igaar tale om, at man skulde 
utvise nOTtralitet i den svenske par
tistrid; men det er en merkrdig nøi- 
tralitet man viser ved at negte at 
rruotta en indbydelse samtidig som 
man tar stilling flor Brantingfl^ien 
mot venstrepartiet. Men dette sid
ste er dog det som i sj^nsmaaie 
ligger nærmest.

ilagnus N i 1 s s e n ; Hvis det 
er overflødig at behandle de'nne 
sak efter den avgjørelse som fandt 
sted igJiar, saa var hiele Arvid G, 
Ilanseins tale overflødig. Del. ér 
dog litt underlig, at naar eri frak
tion bryter ut av et parti, som vi 
staar i tbrh'indelse med, og dan
ner sin ©gen organisation, ’ at vi 
da straks skal være rede til at sen
de repiræsenta.nter til det nye parti 
og g i det vor anerkjendelse. ■ Det 
er vel rimelig, at man først vil se 
orgianisationen dannet og pirogram- 
niet foreligge, før der bl ir tale o n a i  
3'1','jarbeide.

A. G. H a n s e n ;  Denné sak 
har i beretningen faat en uskyldig 
form. Det heter, at man ikke had
de anledning til at sende reppæseh- 
tant, men faktum er at man av- 
blog indbydelsen. Istedetfor disfee 
paaskud biurde vi faa ©n aa pen er- 
kjendelse av, at centralstyret hør 
hienholdt sig til Brantingfløieu, dre
vet koteri med den og stillet ■ sig  
avvisende overfbr vwt egientligie 
broderparti.

Magnus N i l s s e n  : Del er de 
rent organisationsmæssige forbold 
som har været avgjørende for mig. 
Dot er intet koberi. niea £n ropt- 
rc'tholdelse av den organisati >as- 
mæssige fbrbindelse med det sven
ske socialdemokrati.

Ved piosten „Den skandinaviske 
arbeiderbe vægelses samarbeide ‘
fne-mhloldt Alfr. M a d s e n  bl. a .; 
i îekneitariatet for deri skandinaviske 
arbeiderbevægelses samarbeide 
sendte i oktober 1917 en skrivelse
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til Det internatiO'uale socialistiske 
byraa, hrrøri det fremhæves, at et 
gunstig tidsfrtinkt fbr handling ol
ier fbisøk fa a  handling for at brin- 
g|i‘ krigen til avslutning nu er inde. 
Diet er gaaske beanerkelsesværdig, 
al der i dette døkumiønt, som er 
undertegnet av C. F. Madsen og 
iSitauning i Danmark, gives anvis
n ing fa a  internatioTial aktion f  )r 
froden. H vad mener nu den skan
dinaviske komite med handling? 
H andling i denne fbrbindelse kan 
ikke godt bety noget andet end 
revolution, masseaktion. Hvis man 
or enig i det, saa biir det let fbr 
centralstyret og landsstyret a t væ
re næd fiaa tilslutning til Zimmsr- 
wald. Men man kan desværrt- ik 
ke haabe, at det er denne slags 
h'andling den skandinaviske komiite 
vil. ti i samme dokument aftales 
det, at Ziininerwaldbevægelsen er 
usund og stridende mot arbeider
klassens interesser. Der leveres iu- 
gien begrundelse herfbr. En saa- 
dan begrundelse kan ikke gives, 
ftordi det er en kjendsgjem ing, at 
Zimmerwald er den eneste som har 
ftoirmaadd at knytte de internatio
nale ttaade sammen fbr at reise ar
beiderklassen til aktion mot kr]- 
gen.

V i d n e s :  Vi kommer tilbake
til disse spørsmaal senere. J e g  vil 
ikke si, at jeg er enig med hvad 
do danske partifæller uttale^r, men 
det er dog en kjendsgjem ing, at 
Zimmerwald hiar reist endnu sterke
re og skandaløse anker mot den 
gamle international.

M a d s e n ;  Da har det været 
berettigede anker. I det samni.,' di>- 
kument beter det, at arbeidet for 
freden er lagt i de rette hænder 
— ved den hollandsk-skandinavi- 
ske komite; men hvad har disse 
bjænder utpettet fbr fredens sak ?

Da rette hænder har nok ikke ar
beidet piaa den rette maalc.

Magnus N i  I s  s e n :  Med h en 
syn til den skriw lse, det her ©r 
tale om, v il jeg  minde orn, at den 
skandinaviske samarbeidesklomibe 
bestaar av to repræsentanter f'ra 
h*vert land, en fbr den faglige og 
en fbr den politiske organisation. 
De første to aar av komiteens virk- 
bømhet var dens sæte i Stocklnlm, 
senere i Kjøbenbavn, og denne 
skrivelse er fbrfattet av de komi
temedlemmer i Danmark, som dan
net komiteens sekretariat piaa det 
tidsp'unkt, og var forfattet umid
delbart før den skandinaviske kb- 
mite skulde ha møte i Stockholm. 
Med international aktion behoves 
dog ikke at menes revolution. Hr. 
Pladsen lægger den betydning i O i -  

det. Men vi har da mang<; gan
ge anvendt aktion uten derved at 
lægge det i det, at dei’ skulde opi- 
tbrdres til revolutisn og oprør rundt 
omkring’ i landene.

M a d s e n  : Î ;[an bør ikke bra
ke de sterke ord, naar man iklie 
mener noget med det. Der menes 
vel en parlamentarisk aktian med 
negtelse av krigsbevilgninger; m«:u 
den skandinaviske kOndte har ner- 
piT; gjort noget for det heller.

Magnus N i 1 s s e ii ; J e g  slut
ter mig med glæde til den aktu>a 
som gaar ut piaa at negte krigsbe
vilgninger.

Antimilitærfondet.
M a d s e n  ; Man har opiceUe! et 

antimilitaristisk fbnd; men jeg ser 
ikke at der er ydet en eneste be
v ilgning av dette fbnd i disse kri
gens aar. Det maa dog aiiven-ias 
dette fond. Hvis ikke kan vi jo 
op:ih,æve det.

Magnus N i l s  s e n :  Fbndet er
Of.Tettet i 1911 med sigte paa at 
understøtte militærnegteres familier.
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Der er ogsaa utbetalt saadanne un
derstøttelser oig der er utarbfideb 
iipgler fbr fondets anvendelse. Tk- 
be i noget tilfælde er anmodninger 
om støtte blit avslaat, og naa.r der 
ikke er utbetalt noget i det sidst® 
kommer det av, at der ikke er kom
met nogen ansøkning. At ojihæ - 
V© ftomdet av denne grund er der 
dog ingen, mening i, ti vi kan da 
faa fuld bruk for det siden. Fon
det burde tvertimot økea betyde

lig-
M a d s e n  ; Der findes mange 

militæmeigtere soni fondet kunde 
komme til nytte, og naai- der ikke 
h'ar flareligget ansøkning, kommer 
dê t av, at det ikke er bekjeTidtgjoirt 
tilstrækkelig.

Andr. H a n s s e n henstillet, at 
flondet blev git et navn siom viser, 
hvad det skal brukes til.

Magnus N i 1 s s e n : Det har
jeg selvsagt ikke noget imoi.

„Det 20de Aarhundrede“.
Ved reignskapet for „Det 20de 

aarhlundrcde“ fremholdt T o r g e i r -  
s o n ,  at der burde ydes større til
skud t i l  tidsskriftet. Derved kun
de man ogsaa faa gjort det bedre 
m iaktionelt set. Istedetfor at væ
re et kombiinert kommiun al politisk 
Og socialistisk literært skrift, bar
de det udelukkende søke at 
ded en sidstnævnte opgave. Da 
vilde det lettere naa ut t i l  ungdom
men.

Magnus N i 1 s s e n ; Det er 
vanskelig at finde det rette. Pra 
først av var ,,Dct 20de aarhunnlre- 
de“ et alment socialistisk skrift, 
men da g ik  det økonomisk se! daar- 
lig. Det var vanskelig at h'jlde 
det gaaende; m'en saa kom der for
s lag  om at utgi et komraunalpDli- 
tisk skrifl;, og dette ledet til at 
vi laget den kommunale avdeling 
i  „Det 20de“, og efter den tid er

der blit større interesse flor vort 
tidsskrift. J eg  synes dette er en 
bra ordning, særlig for ungd>ir!- 
men, ti føruten den teoretiske vi
den oni socialismen, trænger ung
dommen ogisaa piraktisk veiledning 
i det arbeide de kan komme til at 
at faa i kommunerne.

E i n e s, Sandef joird: Na:u- ,,Det 
20de aarbundrede“ ikke gaar gtodt 
er det fbrdi det er et daarlig rodi- 
g< rt tidsskrift. Det er planløst Og 
notete. Der er gjentagne gange 
gjort tilløpi til at faa faste krigs- 
oversigter o g  faglige kronifcer, n en 
det er altid blit med tilløpet alene. 
Det eneste som der har været plan 
i er den koimmunale avdeling. Der 
findes ingen dagsavis i vort land 
som er saa daarlig redigert Sijia 
„Det 20de aarhiundrede“. Det er 
blottet for system, det er dille- 
tantisk.

Egede N i s s e n  syntes taleren 
var meget ibr streng i sine uttalel
ser.

A n d e r s e n ,  H orten: Vi kan 
alle ønske tidsskriftet var badre, 
nien efter den p'ris det hiar og ef
ter den ringe florstaaelse partifæl
lerne viser for foretagendet, kan 
man ikke vente det bedre.

E v j e ,  A ker; Det gjør mig 
ondt at børe min medredaktør, hr. 
Df bes biir ufsat for angrepi av den 
art siom fra Eines. Eed. Debes hiar 
nedlagt et betydelig og interesseit 
arbeide for „Det 20de aarhundre- 
cl/e‘ . Naar tidsskriftet ikke er lil- 
fi'pdsstillende skyldes det i farstc 
række øktoiomiske forbold og den 
omstændighet at man ikke blir nwtt 
med den ønskelige velvilje og in- 
t'-resse bos partifællerne, naar re
daktionen benvender sig til dem 
far at faa oplysninger. Det har 
hændt at jeg har se^dt opi til 50— 
60 breve til personer for at faa vis
se kommunalpolitiske oplysninger
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disse sitter inrle med, meii j'Cg livir 
ikke faat svar paa et eneste.

V i d n e s :  Man bør ikke væ-
ne altfbr streng i bedøm:ni’K«D. 
Jeg  kjender litt til de store vauslc-j- 
skeligheter sotn ar forbundet rihTv! 
le'daktionen av et saadant tidsskrift. 
Men jeg vet ogsaa at det riubiikam 
som læser „Det 20de aarhundrede” 
sætter pris paa det. Der ftorelig-g^er 
irtangflaldige uttalelser berom. Di‘n 
kommunale avdeling f. eks. bar 
været til stor bijælpi og veiledning i 
dét piraktiske kommunearbieide. 
Mied smaa midler er det ikke godt 
at skaffe sig medarbeidere.

M a d s e n  : J e g  er enig  i df;t,
og det er ikke nødvendig at ta 
Eines m ere alvorlig  i dette tilfæ l
de end ellers. Den sterke kritik 
O ver tidsskrifbet er ikke bere^ttiget. 
Ein.-»fc vilde ba plan, men det ei ikke 
plan i kritikken beiler. Nogeji 
ikrrøvier større afeildligtbet o g  am- 
dne ensidigbet; men ensidig bør 
skriftet ik k e  være.

T o r  g e i r  s o n :  Det er ikke
berettiget av Madsen at u tta le  sig 
om Eines paa denne maate, og man 
maa ba ret til at uttale sig f i i t  om 
citse sp^ørsmaal. .,Det 20de aar- 
bundrede“ er fbr litet spirituelt og 
interessant. Skal man faa den so
cialistiske ungdom til at interessere 
sig for skriftet maa det lægges om. 
Man bør faa partiets bedste pen
ne til at skrive i det.

Magnus N i l s  s e n :  Det er
fbrsøkt, men det er i bø i grad et 
pengespørsmaal.

T b  0  m m a s s e n badde indtryk 
av at der kunde gjøres noget mer 
ut av skriftets almindelige avde

ling.
Eegnskapet vedtages. Likesaa 

,,Soc.-I)em..“s regnskapi for 1917, 
.«om vist© et overskud paa 65,000 
kroner.

M a d s e n  fandt det glædelig at 
blovedorganet gik saa bra; men da 
kande der vel ogsaa ydes sttjire 
bidrag til de aviser ute i distrik
terne som g ik  daarlig.

Tj i a n : Det er nødvendig for
,,3loc.-Dem.“ at ba en saa stor 
driftskapiital siom tUfældet nu er. 
i^^nar ciej nu eir git et bidrag av 
IWO kiioner til piressefondet saa 
maa det sees i sammenbiæi^ig med 
baAnlgningeme tidligere ti] samme 
fbraiaal, og disse bevilgniager bar 
været større. Desuten yder „Soc.- 
D^^m.' et E>etiagtelig tilskud til  
Det socialdemokratiske pressekan- 
Ijoir, som jo er av væsentlig inter
esse for aviserne ate i distrikterne.

Stortingsgruppens beretning.
Derefter forelaa tU bebandlii'i.g 

stortingsgruppens bieretning for 
denne periode.

Emil S t a n g -  Naar startings- 
gm ppens beretning ska] behandles 
er det ikke det som staar i den, 
som er av størst interesse, men det 
som ikke staar der. Det som der 
berettes om er ikke saa galt; men 
skulde man bebandle det som iklse- 
er gjort blev det et langt lerret a t 
bleke. Det er paafaldende at der 
fra grupipens side ikke blev gjort 
iiOget mer for at forbiindre vedtagel
sen a v  den sidste fremmedlov, som 
gir piolitiet en  utvidet myndigihet. 
Politiets praktisering av loven har 
alleieide vist, bvor ubeldig den er, 
og det er beklagelig at vor grupi- 
pi& ikke fra første stund av molsat
te sig loven og  stillet forslag i ki>- 
rniteen. Nn blev det bare med at 
grupjpen stillet ændringsforslag i 
odelstinget.

B u e n  : Det forbiolder sig ikke
saa at vi i gruppen ikke var op- 
merksom paa loven paa fx b aan d , 
men der var litt avvikende menin
ger blandt socialdemokraterns otn.
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bvordan denne sak skulde tages. 
Det som for m ig stod som det av
gjørende var, at vi maatte faa lier- 
ledeinjTie over de busrum som var 
tilgjængelig. i le n s  der var stork 
bftlignød i de store byer, fik  ut- 
lændinger komme her og  indrette 
sig  miød forretningslokaler j-iaa be
kostning av familieleilighetør. Fra 
vor side blev det fremhioldt, at de 
utlændingar siom nu flyttet ind, fik  
finde sig  i at ta ofihiold paa lan
det Og ikke læigge beslag piaa by- 
ornes busriim. Vor mening var at 
gjiøre lofven til et blusspørsmaal.

S t a n g :  J e g  har intet at .si
paa den maate Buen tok saken i 
odelstinget; men der barde allerede 
i komiteen været stillet forslag.

T r a n m æ l  : Mit indtryk er at 
sfortingsgruf.pen bar indtat en svak  
<jg vikende holdning overfor disse 
fi-emmedlJOve. Istedetfor at ta et  
grvit standplunkt mot denne lov, 
slog JTc.ri s ig  til taals med at den 
vilde b li haaudhiPvet med lempe. 
Diet er ikke et hiissfiørsniiial dette. 
De rike utlændinger kan bo paa 
htntelleir og  ellers indrette s ig  Sii:i 
loven ikke rammer dem, rnen over
far arbeiderne virker den haa.rd, og  
vi ser, at den er blit praktisert for 
at faa ut av landet kamerater, hvis  
politiske optræden er m isliebig frjr 
myndighieteme. Grupipen hax ik
ke tat denne sak alvorlig  nok, >g 
at lagtingiet gav kjøpi — at der ik
ke blev optat forslag der i til
slutning til det socialdemokratiske 
ibrslag i odelstinget — var en 
skandale.

B u e n ;  Vor stilling  til loven 
i odelstinget falder sammen rned 
denne Tt-anm,æls opfatning. Det 
centrale i loven var, at ruan skulde 
være opimerksom paa og verg? sig  
miot den masseinvasion av frem
mede som fandt sted —  piaa samme 
maate som de andre skandinaviske

land pøa sin side var opmorksom 
paa invasiomen til sine land. Et- 
biViert bcigrænset sarnfundsomraaile 
er sig  selv  nasxmest baade naar det 
gjælder fbrraad og  hus.

iS i 0 1 i : Floruts.æ tn ingen var.,
at loven skulde brukes med var
somhet, men desværre ser del ik
ke ut til at det har holdt stik.

T  h  o m m a s s e  n , Stavangeir; I 
Stavanger hivor loven er pi'aktis'Crt 
i fbrstaaelse med husleien æ^vndon 
er der ikke fonekiommet en' enesle 
uretfærdig utvisning. Loven bar 
været beskyttende i mange .retnin- 
g lP T .

O 1 a u s s e n : Slo: tingsmætide-
ne burde været saapas kløgtige nt 
de ftorstod at en i?orsikring ira 
myndighieteme om at pirakt isere lo- 
VPH med lempe ikke gav  ruogen ga
ranti. Politiet hiar foretat masse- 
iitvisninger. Loiven er blit en po
litisk  lov rettet mot arbeiderne. V i 
har tilfælder paa, at ungdomslag. 
fT blit belt opirewt S'Om følge av 
ntvisningerne.

L i a n :  Stortingsgrupipen har
tat bestemt avstand fra en 
pjolitisk og  arbffiderfiendtlig lo v . 
Men v i skal huske piaa, at d̂ 3r 
paa det tidspunkt, loven blev git, 
var ©n stor invasion av tvilsomme 
eksistenser, spioner, bombemænd, 
som i kraft av sine penger fi i£ hius- 
rum ber, mens landets egne arbei- 
dn̂ 'Te g ik  husvilde. Dette maatte 
uvilkaarlig indvirke piaa gruppens 
stilling  til de nævnte fioranstalt- 
ninger. Mens paa den ene sid ’̂ ar- 
beideine kjæmpiet en fortvilet kam.p 
mot biolignøden, kom der strømmen
de ind fremmede folk, som ikke  
hadde noget her at gjare. Og vi 
skal være opmerksom paa, at selv  
om myndigheteme ikke hadde hat 
denne lov, vilde de ikke viene a.v- 
skaaret fra at floreta politiske ut- 
Nnsninger. Landsorganisationen hac
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tat sig av dette spørsrnaal og ojjibr- 
dret til, at der Mev ind sendt kla.gier 
over de utvisninger, som man mente 
var uretfæiniige. Kun et par saa,- 
danne klager er indkorarnet, ogvi-d 
unders,økelse viste det sig, al der 
hadde været rimelig grund til ut
visning. Det er urigtig, at grup
pen har stemt for denne lov. ^'i 
hiar kjæmpBt imøt, at avgJøroLsen 
skulde lægges i pialitiets h^and.

T r a n m æ 1 fremsatte følgende 
florslag: liandsmøtet nedlægger en
bestemt pitotest mot fTemmedloven 
og opibrdrer partiets medlemmer til 
at overvaake, at der ikke sker over- 
gre,p eller trakasserier mot organi
serte arbeidere eller politiske mis- 
liebige persioner.

S t a n g ;  Sjøli røpet en* merke
lig  naivitet, naar han kunde tro 
alt var vel ag  bra med en foi’bik- 
ring  om, at loven vilde bli pirakti- 
siert med konduite. Der foregaar de 
merbeligste utvisninger. Der er 
fopctat utvisninger av sj’̂ ndikalister 
med den begrundodse, at de ikke 
tilhørte Norsk arbeidsmandsfor
bund. Politiet har her faat en 
myndighiøt det ikke burde ha.

T  r  a n m æ 1: Det er ikke h'us-
spørsmaalet, som er det centrale her, 
og hvad bombemænd og spi,>ner an- 
gaar vet nok de at skaffe sig ad
gang allikevel. Der er foretat 
0‘ptørende utvisninger, overgTep 
inot personer, som har levet her 
i landet i mange aar, og der kan 
ikke p å v ise s  nogen anden grunfi 
flor disse utvisninger end al ved
kommende personer er politisk ntis- 
liebige.

3 a m u e l s e n :  Det har aldrig-
været hensigten, at loven skalrle 
anvendes paa den maate, Traninæl 
nævner. Saken er, at vor grapipe 
ikke fik  behandlet loven, før v e i- 
kommende komiteiepræsentimt had
de tat standpiunkt; men i odels

tinget blev der op.tat forslag s-O'm 
begrænset loven til at være hvad 
den burde være. Den blev git paa 
en tid, da ernæringsfarholdene var 
bedre her i landet end i de andri^  ̂
land og der ogsaa av andre grunde 
kom en stadig strønQ av ullæjidin- 
ger bit. Arbeiderne i landet er 
i almindelighet ikke saa misflor- 
nøiet med loven, som enkeltf^ gir 
uts>eende av. Traninæls florslag tar 
sigte paa misbruk av loven, og dec- 
fbr kan jeg stemme for det.

H  a u k a a s, N. Østerdalen : L o 
ven kan ikke sees saa ensidig paa 
som Tranmæl . Den hiar ofte været 
til gavn. Denne masseinvasion av 
fremmede arbeidere har ført til, al 
norske arbeidere er trykket ut. Meu 
kontrollen er i gale hænder.

K a r l s e n ,  Skien: Loven er
piraktisert paa en maate, som kan 
beteignes som rene overgrepi. Der 
er fbretat utvisninger uten a t  disse 
spiøTsmaal paa fbrhaand er forelagt 
husleienævnden.

T ø m m e r a a s ,  Trondkjem: 
Naar man ser de tilfælder av ut
visninger som er foretat faar man et 
sterkt indtryk av at stortingsgrup.- 
pfen hiar været fbrslap  overfor disse 
foemmedloves behandling. Det er 
em klasselov dette, og dem anvendes 
mol de organiserte arbeidere. En 
mand, som arbeidsgiveren finder er 
„ufaidig“ faar attest ibr, at han 
er unnidværlig i bedriften, mens 
«m arbeider, sarn er fremme i orga- 
nisationsarbeidet, ingen slik altest 
faar og bl ir utvist.

Thom m assen: Jeg  har ikke det 
in d try k  at loven er p rak tise rt 
uheldig. I  S tavanger er der ikke 
utv ist u tiæ ndinger med fam ilie. 
D er er re tte t henvendelse til hus- 
leienævnden fra  arbeidere om at 
utvise utlændinger, idet de noreke 
arbeidere selv gik ledige. E n  ube
re ttiget u t\åsn ing  kan indankes
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for departementet, men vi skal ik
ke lukke øinene for, at der findes 
folk av disse utlændin^er, som ik
ke ernærer eig ved ærlig arbeide, 
og de er vi ikke intereséert i at be
skytte. Buen hadde ret i at vi i 
krisetider eom disse med husknap- 
het og matknaphet bør være os selv 
nærmest.

Buen: H r. Thommassens u t
talelser viser, hvor delte menin
gerne er om di&se epørsmaal. Den
ne lov gir forbud mot «utlændin- 
gere ophold i visse kommuner», og 
■der kan ogsaa foretages utvisnin
ger uavhængig av denne. Vi hu
sker Alfr. Kruees utviening. Vi 
ønsker ikke loven misbrukt, men 
den har været et preventivt mid
del mot invasionen av utlændin- 
ger. Folk, man mindst skulde tro 
det om, kræver loven anv^endt, saa- 
ledes er der skedd henvendelse fra  
syndikalister paa Nordviken bruk 
om at faa gjort loven anvendelig i 
Vang paa Hedemarken. Og i V aa- 
ler var det saa, at de borgerlige 
ikke vilde ha loven, fordi de vilde 
ha adgangen aapen til billig ar
beidskraft fra  Sverige. De vilde 
anvende loven til at trykke ar
beidslønnen.

Tranmajls forslag vedtoges en
stemmig.

Med hensyn til stortingsgrup
pens forhold til stortingets inter-

parlamentarislce gruppe førtes en- 
del debat. Madsen spurte hvorle
des det forholdt sig hermed. Vil
dt stortingsgruppen melde sig i,nd 
igjen ?

Buen: Vor eventuelle delta
gelse i den interparlamentarisike 
gruppe er principielt ikke ander
ledes end vor stilling i kommune
styrerne f. eks., hvor vi møter med 
vo re repræsentanter, selv om fler
tallet er konservativt. Vi er re
præsenter! overalt. Dette spørs- 
maal hadde vel ikke foreligget nu, 
hvis vi ikke i 1913, forøvrig mot 
Egede Nissens stemme, hadde 
meldt os ut av stortingets freds- 
forening. Det var ingen princi
piel avgjørelse, men en demon
stration. Jeg vilde ikke ha ændret 
opfatning om vor stilling, hvis ik
ke fredsforeningens arbeidsstof 
hadde undergaat en forandring. 
Den faar et andet magtomraadeend 
før. Den kommer til at beskjæf- 
tig? sig med internationale og or
ganisationsmæssige spørsmaal, og 
det vilde ikke være klokt av os at 
holde os ubekjendt med det som 
foregaar ogsaa i den anden leir.

Madsen haabet, at naar spørs- 
ma.alet om indmeldelse blev tat op, 
at man da raadførte sig med orga
nisationerne.

Biareltminjgeni gloidkijenldltøs.

Dyrtidssituationen, fremgangslinjer og taktik.
Annigaaemldie .piaintidtJs taikitik un

der den fareiligigenldte .sdtiuiatiion fo- 
relaia dier imldlsitiililiing f ra  løn aiv 
cenltinailBtiyreft, stortirngsignuipipen og 
iseflcneBainiarfcat valget koauiite, bestaa- 
eade av C(br. H. Kniuidisen,, Jacob 
Viidlnas, A. Buen, Ohir. Hiomfemd, 
Ole O. Liam og A. K'niuidsien.

Lamdisistyirettei flertal badide sliut-

tet sig tiitl diønne kOimiteimdistiilldLng 
og foreslog fox lianidsimøtet art fatte 
fiøligenid© uttølietee;

Den socialistisrke samfundsord
ning bygger paa folkeflertallet u t
tryk t gjennem en almindelig og 
like stemmeret for alle voksne 
kvinder og miend, gjennemført 
ved en retfærdig valgordning, saa-

4
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ledes at folkeflertallet kommer til 
sin fulde ret i fællesrepræsentatio
nen. Socialdemokratieit kan der
for ikfce anerkjende noget volds- 
d ik tatur hverken fra  overklassens 
eller arbeiderklassens side.

Det norske aribeiderparti vil 
selv&agt ikke fraskrive sig retten 
til at anvende generalstreik eller 
revolution i kampen mot under
trykkelse av folkeflertallet. Die-se 
midler har netop til hensigt at for
hindre overklassens undertrykkel
se av folkeviljen.

Landsmøtet er imidlertid av 
den opfatning, at det ikke kan til- 
raade generalstreik eller revolu
tionær masseaktion til fremme av 
dyrtidiskravene eller som led i en 
militærstreik for militærvæsenets 
av.skaffelse. Som de økonomiske 
og politiske forhold nu ligger an i 
vort land vilde en saadam aktion 
kun skade arbeiderklassens inter
esser.

Landsmøtet retter den sterke
ste appel til arbeiderne og smaa- 
baarsfolket i Norge om at samles 
om sine faglige og politiske orga- 
nisatflOiner for at verge sine økono
miske interesser og for at fylkes 
tn  et vældig stormløp ved høstens 
valg for at erobre folkeflertallet 
for den socialdemokratis'ke poli
tik.

M indretallet i lanldøsityrøt, 
Sdh'elflio, Eeiiensiøn, Berg, Tiraminoeel, 
K yrre Giriqpip «og Ajailiberg. .flore- 
■s i lo g :

Som et revolutionært klasse- 
kaimpparti kan socialdemokratiet 
ikke anerkjende de besiddende 
klassers ret til økonomisk utbyt
ning og undertrykkelse av arbei
derklassen, selv om denne utbyt
ning og undertrykkelse støtter sig 
tål et flertal i folkerepræsentatio- 
nen.

Det norske arbeiderparti maa

derfor forbeho.lde sig retten til at 
anvende revolutionær maskseaktion 
i kampen for arbeiderklassens øko
nomiske frigjørelse.

Landsmøtet er imidlertid av 
den opfatning, at Det norske ar
beiderparti som et politisk parti i 
første række bør virke for at sam
le arbeiderklassen til arbeidet for 
gjennem valgene at erobre den po
litiske magt.

Men partiet kan ikke forholde 
sig likegyldig overfor den kamp, 
som føres av andre arbeiderorga- 
nisatåoner. Landsmiøtet hilser der
for med glæde dannelsen av arbei
der- og sold ater raad.

Landsmøtet vil videre uttale 
s i-  tilslutning saavel til de dyrtids
krav som er fremsat av arbeider- 
raadskonferansen som til de krav 
hovedorganiMtionerne har opstil
let og opfordre partiets medlem
mer til at støtte den dyrtidsaktion, 
■som arbeiderne reiser gjennem si
ne organisationer.

Endvidere retter landsmøtet 
en indtrængende henstilling til 
landete arbeiderbefolkning om at 
samles ved høstens stortingsvalg 
i en enig og mægtig anstrengelse 
for at slaa ned den borgerlige re
aktion og erobre den politiske 
magt.

Ole O. Lian:
•Teg skal førsit ganske kortelig 

omitak den dyrtidsaktion bom ifjor 
blev reiist aiv pairtiiet og landBorga- 
■nisatiomen. Spørsmaalet var jo 
opipe til beihiandling paa fagkon- 
gres/sen, diet har været disikutert 
paa stor© diistriktømørter og i pres
isen. Det kan vel deirfor væire unød
vendig at gaia i dietalj her nu. — 
Tal. gav derefter en redegjørelse 
for dyrtidsarbeidet og omh-andlet 
Ikartiets takitiik herunder, slik som 
dbt iviil vøeire kjanidt aiv refera-
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terne fra  fa^^'Offreseen i oktober 
ih TOrefter han fortsatte:

Efter*hiverit scan kri^>;en ekridar 
frem  ,synes vamiskeliii^^lieterne for 
<det arbeidemdie folk at bl i værre 
værre. Ved si'den av dyrtiden kom 
kn-aphieten paa de nødvendigste 
.r.øer'inffsiniidler mad deraiv følgende 
rafcioneriin^. Stortå n^Sigruippen,
oentoaLstyrert OR sekretiainiaitet op
tø k dierf dr allerede i jannar miaa- 
med saken paanyt, og i f^ellesm(^ ,̂e 
9. febr. ajv lamdeBtyret, sitOTtin^ ŝ- 
ffruppen o,s; lamdisoir ,̂aini®ationenis 
■reprsasentantsikap vedtoges en ræik- 
ke dyrtidiskrav, siom er oversendt 
Btontinget og av dette besluttet 
overisiendtt regjeringen. Kravene 
er ogsia omsendt til samtlige fag- 
og partiiÆoreniniger, hvor de bar 
vundiet alimintdelig tilisliutning. Paa 
ifæUesimøtet ved'toges videre at 
neåsætte en komite som skulde 
f  o riberede apønsimaalet til forelæg
gelse for land'smøtet.

Sam medlemmer av denne ko
m ite blev opnævnt Chr. H. Knud
sen Jaoob Vidnes, Chr. Horns
rud, Å. Buen, Ole O. Lian og A. 
Kniu/deen. Komiteen har fremlagt 
en  indistilling i saken som findes 
paa nepræisenitanitemes bord. Den
ne inidBitililiiing har fiaat tilslutning 
av et flertal paa 13 medlemmer i 
landsstyret, menis et mimdretal paa 
6 medlemmer bair levert en sær- 
^kilit indlstillimg.

Jeg  skal først faa omtole de 
krav som arbeiderorganåiaaitionerne 
b a r reiist.

Det som er det bærende i hele 
'Viort dyrtidear'beide er kraivet om 
en fælles-'oridmmg av omsætn i.ng og 
prodiuktiion slik, at spekulationen 
'U'tel lukkes.

N"aar nuan gjenmemllætser de op
stillede krav, saa, vil man strak's 
•se, at dette er den røde traad som 
gaar gjennem dem allesammen. 
Det er ogsaa uttrykit i indledinin-

gen, hvor det uttales, «at samfun
det gjennemførenr en saa omfat
tende regulering og kontrol av al 
iniiport, produktion og vareomsæt- 
nimg, at enbver spekulation i fol
kets liviFtfornødenhøter utelukkes, 
og at alle kræfter og alle midler 
isættes lad paa at fremiskaffe livs- 
ifornjødienjbeter i tilstrækkelig 
mængde til likelåg fordelimg uten 
bemsyn til betalingsevnen.»

Og det sies videre at der ina:-t 
ske en «burtig og radikal indgri- 
pen fra  statens side, aaaledias a,t 
alle bovedartikler b'esilia^læg;ges el
ler regisitreres, aaa samfundet 
gjennem  sine organer kan faa 
fu ld t herredømme over omsætnin
gen og fordelingen.»

Det er denne grm-nidiamskuelr«, 
iscm videre fremiiæivas i de 5 punk
ter siom selve dyrtidiskriavet be- 
staar av.

P u n k t 1
ombanidter særlig ernæringsforhol- 
dene, og hovedlkravet er ber; «Be
slaglæ,gigelse eller registrering av 
alle bovedartikler, siaa der kan 
pj'eninemrføires fuld siamfundislkon- 
tnol mød produktion, import og 
omsætning av liivistfOrniødenbeter 
og en fordeling av diiøse efter be
hovet uaniset kjøpeevne.»

Deri ligger saa at sd kvinte.s- 
seneen av bele vort dyrtidisprograra 
Men punkit 1 indebolider ogsiaa 
Jiiere detaljerte krav: «Øieblikke- 
lig rationering av smør, poteter, 
grømiaaker fleak og kjøt, siamt ef
fektiv fordeling av melk, aaa dip
se varer ikke umddrages det 
m indst kjøpediygtige publiikuim.»

Jeg skulde tro, at de maaneder 
eom er gaat sidtein kravet blev reist 
tilfulde bar bevist berettiigelsen av 
disse. Der er indtraadt den rene 
potet- og melJcenød i en række 
byer og disitrikter. Og nu tilra.a- 
der selv statsdirel-toratet baade
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mølikerationeriiLg og potetratione- 
rinig. Main aier, at kiODamuneme 
faa;r g^jeanemføre det, dia det tar 
saa lan^ tid imden staten rækiker 
at overkomme det, at alle poteter 
vil være opforet og opapist og mel- 
kaniødiøn altfor stor. Da vi fior- 
lian̂ jj'te det var det mmiulii.a;. Had- 
d'e man hørt paa os før kunde det 
nu været imdlf«rt. Lilkedan vil det 
,£?aa mad f. ekis. ffrøn.saker Oig kjøt.

Mianffelen paa et eller flere næ
ri,nisjsmidl er diriver eftørspøri&len 
av de andre i vei:ret, oa; der vil 
inditræide m,anejel, hvis ikke tiWififrs- 
1erne er lielit ubeajræmi&øde. Men 
saimf'U.ndet bør o^saa h.a baand og 
hals over demslaigts nærinisjsmidllier 
isiaalødias fishen.

Fii&ken er vel det eneste næ- 
rimgismiddel aoim vi har mere end 
nok av. Os; endda eaia manigler 
store diele av vont lanid giod forisy- 
ninig av fiislk. Det er fordi denne 
vare fr.a gaimimelt av bar været en 
eksportartikel. Staten har betalt 
store pen.ge for at faa dien ut av 
landet. Statssubvenørte dlamp- 
skiibslimjer har ført fieken til 
Sipanien men® vi har maniglet. 
jernibaner til at brimge den fra  
vestHiand og Nordiland til indlan
det og øBtliamdets stoire diistriktør 
med sin gkog-, jordibriukis- og imdiu- 
ist riarbøi derbef olkaimg.

Vi kræver derfor i punkt 1: 
Effektiv regulering av fisketil- 
føralen for at skaffe bøfolikningen 
billig fisk i tilistrækkeliiige mæng
der til enstatninig av andre mang
lende næringsmidler.

Men det er ikke nok bare at 
isikaÆfe raastaffene. O'ver^angen 
f ra  brød til varm-matnkost kræver 
et helt andet koetlholjd end tiidii- 
gere.

D erfor maa der offentlig 
varm-matserverinq til i stor ut- 
latræikniinig. Vi kræver derfoir i 
samme punkt: Alle bedrifter paa-

lægiges som pliigt at imsitaUere 
kjøkkener eller sørge for andeu 
■varimimatserviering under medvir
ken av de koimmumale provi.aoite- 
rinigeraad, saaJedee ait alle arbei
dere siikres et maaltid varm mat 
i sipisapauisen.

Ogsaa dette krav har vist S'ig 
at væ,re i høi grad aktuelt. Regje
ringen har opfordret kommunerne 
til at gaa igang med varm-ma.T- 
ikjøklkener. Og der er vedtat be- 
'vilgning av stOirtin,get om stats^- 
tilskud til anlæg og d rift av saa- 
dianne folkekjøkkener. Reglerne 
©r niu under utarbeidiølise. Der er 
talt om et staitstilisikiud av 10 øre 
pr. matiportion. Det er fox liitet. 
25 øre bør være det minjdiste.

Herved kommer vi netop i.ud 
paa prisspørsmaalet. P unk t 1 
uttaler herom; «Statsibevilignin- 
ger, siaa der utover de tilsJiud. 
eam nu ydies til prisnedisætteke 
ipaa mel og fisk kain foretages ef- 
f  ek t i  ve priisirediukitiiom er.»

H er er særlig tænkt pa,a hoved- 
•airtiiklør. Vi kan nævne smør. 
skotøi, etc. Staten bør nu overta 
margarinf abrikkerne og skofa- 
brikkerne. Staten maa jo nu  
skiaiffe raapirodiukiterne til disse 
bødriifter og skotøiprii«erne maa 

under malkisiimalipriiskontrol alli
kevel.

Vi kræver videre: «Fastisættel- 
se av makaiimalpriiser paa alle- 
l'ivsrforaødieniieter (herunder ogs-aa 
byggemateriialer) paa grundlag 
av r--edivanemæ=isig fortjeneste.»

Det er jo forfærdelig hvordian' 
prisstigningen i det allerssidiste aa." 
har herjet paa enkelte omraader.

Med makisiiimalpriiserne er det 
v>i ogsiaa kommer ind paa kon
trollen oq qjennemførelsen av 
disse. Og her er diet netop vi maa 
hævde samfundets herredømme 
oiver varen. For ellene er maksi
m alpriserne bare et silag i luften.
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De vil føre til at varerne forsvin
der fra mankediøt, saialæn.̂ !;e den 
private  sipakiuiliatiiom har hernfr- 
dømme over omisiætnimif ên. Derfor 
træiver vi: Alt salp̂  av disse nød- 
'venidiffheteartikler maa kiun ske til 
o,  ̂ ^jennem staten og provi'ante- 
ringeraadene, umdeir hviis kontrol 
detaljosætninigen eker for at for- 
■lii.ndire o<m.,i?.aiaelee a:v maksimal- 
priserne tilbakaholdelise av va
rer i spakulationisiøiemed.

Dette vort primciip er saa sterkt 
at staten har miaattet grepøt til 
det ikke bare naar det f^jaldt ra- 
tionente varer, som korn og mel 
16te. Men o,ê iaa naar det gjæLder 
smør og poteter.

Men det maa gjennemføres 
■over det hele. Vi maa endelig 
ifaa bugt med den iUioyale tilbake
holden av varer i spakulatiions- 
øiemed. For det er det som mere 
end alt andet gjør prisregulerin
gen siaa vanskelig.

Men det fører like ind i hel 
aamfuinidisimæasig produktion og 
omsætni'ng. Derfor  kvier borger- 
piartiierne sig sa.a forfærdelig for 
at gaa til diette skridt fuldt ut.

Om brødrationeringen  sier vi 
i punkt 1: Like ration av brød 
eller mel for by og Lanid med til
læg for de tungt arbeidende.

Det er sagt at diette er bonde- 
fiemdtlig. Lanjgt fra. Men vi vil 
stiiile alle paia like fot. Den haardt 
arbeidende bonde skal faa sin til
lægsration, som den haardt arbei- 
denide bymiand. Men sofaibonden 
akal ikke fiaa høiere ration end ar
beideren. Derfor like grundra
tion for alle og saa tillæi,g for 
haardt arbeidende og for de Bom 
p.aa arvden maate har stort brod- 
behov uten at kiun.ne faa dette er
stattet mød varm mat.

P unkt 2
omihaTiidiler matproduktionen  ag

kræver vaabenøveliserine imdøtiUet 
aTfoeneyn hertil.

BndisJkjønit dette vort krav fik  
tilisliutning av en ræikke by- og 
herredsstyrer aaa var dog venstre- 
imiajoriteten for sterkt indekser- 
eert av HoMoidt til at den tiurde- 
gaa mød herpaa.

Vi faar da fomiiodentlig det 
eiendomimelige syn i 1918 at en- 
del voksne mennesker biir ut- 
kommiandert til moerne og at der 
til er/atatning for dem til matpro- 
duktionen blår i:ndlkalidt kvimder 
og barn.

Det skal siaaviisst ikke gagne 
militærvæisenet i deti;e land. Jeg  
tror, at venetres besliutning i saa 
henjseonde er en pind til militær- 
væisenets likkiete. Gjennem hele 
118 vil uviljen mot militærøvel- 
iserne enkes. Og det er netop dette 
isom skal føre til at vi endelig fiaar 
flertal for hele militærvæsenetis a:v- 
akaffelfee.

Vort andet kirav under siamime- 
pumkt er, at «kommunerne eller 
Btaten maa overta den jord som 
ikke utnyttes i  tiisitrækkelig grad 
-av de private eiere og enten drive 
den selv ved direkte foramstaltning 
eller aapne adgang til denne jord 
for dem aom vil dyrke den veî  
egen arbeidwk.raft.»

Dette punkt har paa sæt og vis 
faiat regjeringenkS tilslutning, idet 
der nu er aapnet saadan adgarisr 
for næ riinigisnæv nderne.

Det gjælder mu at dette føres 
'vidiere i en varigere og bedire forim  ̂
eaa virkelig jorden kammer under 
hel samifuindiskontirol.

P u nkt 3
omhanid ler arbeidsledigJi etsspørs- 
maalet: «Til forebyggelse og be- 
kjæmpelse av arbeidsledigheten 
maa alle etats- og kommiunearbei- 
der Uitvides og optaiges i den ut-
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«træk.nin,£: som arbeidsledisjheten 
det aødivendi^.»

Dette er vort prmcdipale sitaiid- 
pu.Dikt. Apbeidsiladiigihieten bør s-aa 
at ai bartelim.imeres aiv staiten 
kømimiimieme ved derets virfcsom- 
ihet.

Off slk ulde det alliikievel være 
Tiuaidffaaelig, at der blev moffen le
dige, saa kræver vi til dem en aaa 
stor fonbiøielise av det affenjtlii>;e 
tiliSik/iiid til arbei'dislediffbatelvaiSBer- 
ne, at de arbeidsledige ka.n erhol
de tiletraakkeliiff undenstøttelise. 
Videre en reffuleriag av m ateria
ler Off arbeidstid, saa en jevn ar- 
beidsdrift kan opretiholides lænff'st 
miuliff. Der er n.u av reffjerinffen 
farøslaat 1 miillion kr. til arbei'dis- 
lediffibeten, liikesicwn stortinffet paa 
det ordinære budiffiet bar bevilfføt

million kr.

P u n k t  ^
om fattar holigsalcen, Off da den 
tidiliiffere ikke er kommet biletraøk- 
keliff frem under dyrtidisidebatter- 
re , ør det vistnok nødvenidiff at vi 
paa on særslkilt maate undersitre- 
ker vort krav ber paa dette møte, 
hva:d dette punikt aniffiaar.

Forholdet ør jo nu dette, hvad 
vistnok især repræsentanterne fra  
de større byer kan ffi oplysniaffer 
om —  at det nsasten blår umuliff 
teilv for hommunerne  at byffffe 
paa grund av de enorme byffffepri
sler. Vi maa f;aa stats- off kommu- 
mehantnol med vore bygigemate- 
riader. Kommunerne maa faa teffl- 
■venker, siainidtak, cementfabriklker, 
skoffis- off saffbruk samt snekkeri- 
fiabriikker for a t faa fu ldt herre
dømme over m aterialerne.

Kiommnmemie maa faa sitatstil- 
iskuid til dette ar'bedde. E t tilsik.ud 
is»om i noffen grad kan dække for
skjellen mellem dy.rtidis;prieerne 
O'ff normialværdlien arv husene.

Men det er ikike bare selve

maikaimalpris'eme og statistilisikud- 
det for at døemipe paa dyirtidsistig- 
■ninffen kommunerne trænffer.

Vore kommuner er jo i k raft 
av den sociale utviikliing og det 
frem støt som soc’alieeringen har 
fa.at ffjennem dyrtiden bidt vældi
ge institutioner aotm tar sig av 
baade proidulktion og omsætning i 
stor s/ti.1. Og hertil kræves driift?- 
kapital.

Staten maa derfor »kaffe kom
m unerne billige laan til dyrtids- 
våirksomheten og til boligisiaken 
m. V.

PunJct 5.
Dyrtidiskraiveoies ræklke awsilut- 

tes med krav om tiletrækkelige 
istatstil-ikud til de kommunale dyr
tid  a£o nrinistal tni nger.

Videre kræver vi fonhøielise atv 
det sikattefrie beløp og adgang for 
kommunerne til at utskrive eks- 
traiskat paa de større indtægter 
og formiuer til fordfel foir de foraa- 
i^taltnirnger .9om iveriksættes til 
motarbeidielise av dyrtidens vitrk- 
'nin,ger.

Eegjerin,gen har som vi vet f">- 
i-eslaiat en hommunal ekstrashnt 
paa de høiere indtægter. Men dens 
forslag er belagt med en klausul 
om %  flertal. Det vil sii: man gir 
med don ene haand og tar mød den 
anden.

Denne Haiusul m,aa vi bestem.t 
pro tæ tere  moit fra  dette møte.

Som man vil se stiler vore krav 
f ra  fiønst til sidst paa en gjennem- 
forelse av fællesshapet paa det 
økioniomisike omraiade. Vi vi Ifrean 
til ©n hel samfundsmæssig ordning 
nv produl'fion oq omsætning. Det 
er ikke en hel gjennemførelse av 
•socialivsmen vi foreslaar, men det 
er en saa vidtgaaende sooialisering 
p,aa nøidvendighetSiartiklerneB oim- 
raade, at det gjennefmført vil bety
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et giadt skiriidit paa veien til sociiad- 
i^smen.

Os; diet er j'O netop deri vi ser 
■det store ved vor diyrtidispolitii:. 
Fomitea den øieblikkelige hjælp 
'til lindring av dyrtiden slkal dea 
slaa bmsohe i d© muvæirende »ko- 
nomieke syistemer og aapne vei for 
isiocialisiTijen, sa,aledes at vi gjea- 
nein dyrtidems ørkenvandirimg kan 
komme frem til et bedre sam
fund.

TaJctihJcen.

E r vi enige om kravene, saa er 
vi dog ikke enige om fremgangs- 
maaten for at faa disee krav gjen- 
nemført — om tahtilcen med an
dre ord.

Og striden herom er blit eaa 
heftig, at den truer endog med at 
tiprænge hele vx3r bevægelse. Og 
dette landamote vil kunne komme 
til a t staa overfor avgjørelser, som 
kan medføre at vi maa gaa hver 
vor vei.

Hvad er det da som er det 
sterkt skillende punkt?

Jeg tskal forsøke at gi en for
klaring av stillingen, slik som jeg 
&er den.

Ser vi s'pørsmaalet rent teore
tisk, saa vil ingen socialdemokrat 
fraskrive bevsegelsen retten til at 
anvende generalstreik, masseak- 
iion eller revolution i kampen mot 
uretten og undertrykkelsen.

Naar derfor agitationen for 
generalstreik og revolutionær mas- 
sestreik eller revolution har møtt 
motstand, saa er det ikke fordi 
duBse midler aivivigies, som ruoget em 
socialdemokrat av principielle 
■grunde aldrig kan gripe til; men 
fordi vi mener, at slik som stillin 
gen er i dette land vilde saadanne 
midler kun skade arbeiderklas
sens egen sak.

Jeg  skal senere nærmere be
røre dette.

H er indskrænker striden sig 
til at gjælde et skjønsspørsmaal, 
ikke  et principspøremaal.

Skillet maa alteaa ligge dy
pere, hvis der hvirkelig er et a'v- 
gjørende ekille. Og nu kommer 
jeg til dette, som jeg mener er det 
eneste principielle skisma.

Der er nemlig dem som har 
hævdet at socialdemokratiet ikke 
behøver at bygge paa folkestyret. 
men at det kan oprette et mindre
tals-diktatur og gjenjnemtirumfe 
sit program ved voldsmidler, ved 
voldelig undertrykkelse av ander
ledes tænkende: pressetvang, tale- 
tvang, fængslinger og vaabeaa- 
m ag i Og at der kan regjeires 
videre med dette d ik tatur uten at 
gaa til valg, idet folkestortinget 
avløsee av et nyt stænderting — 
arbeiderorgamisationernee — og 
kommunestyrerne avløses av arbei- 
derkomiteer.

Det er ikke arbeiderklaasens 
befrielse og fællesskapets seir man 
v il; men arbeiderklassens herre
dømme med undertrykkelse av alle 
anderledes tænkende. Midler og 
maal er til en viss grad awhængig 
av hinanden.

Det er klart, at de som sigter 
til dette maal ikke interesserer sig 
noget for valgene. For valgene 
er jo en manifestation av folkesty
ret, det folkestyre som de vil ha 
ophævet. Det ændrede maal kræ
ver ogsaa andre midler, og det blix 
ene og alene den «-direkte aktion-», 
som det heter. Det biir den revo
lutionære masseaktion.

Den tilsigter ikke at løse det 
bundne folks magt, at befri arbei
derklassen for at den kan kome til 
sin ret i samfundet og med fler
tallets magt omforme dette.

Ned, den revolutionære masee-
3
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aktion tilsigter efter disee men
neskers plan at gi arbeidørne her
redømmet over den væbnede magt 
for at avsikaffe folkestyret og 
indføre det varige arheiderdikta- 
iur.

Det er den nye pari amen taris- 
m j som forkyndes.

Og vort socialdemokrati, som 
bygger paa folkeflertallet og som 
kjæm per for at vinde dette for vor 
bevægelse, det stemples som den 
rene liberalisme, som noget gam
melmandssnak, som man forlængst 
er kommet bort fra.

H er møter vi da endelig den 
antiparlam entariske opfatning i 
sin greelleste form. Det er ikke 
længer det repræsentative system 
alene man bekjæmper. Men det 
er selve flertallets princip man vil 
tillivs.

Selvfølgelig ikke bare i sam
fundet. Men ogsaa inden vor be
vægelse.

Om landsmøtet her vedtok en 
frem gangslinje for vor politik, 
vilde disse folk ikke betragte det 
som nogen bindende avgjørelse, 
hvis de ved et kup ute blandt med
lemmerne kunde faa en passende 
styrke med paa at foreta det mot
satte av hvad landsmøtet hadde 
vedtat.

Det er atter m indretalsdikta
tu re t i renkultur.

Hvis arbeiderpartiet stiller sig 
paa fagorganisationens standpunkt 
om militærstreiken f. eks., saa vilde 
disse folk ikke føle sig bundne 
herav. Men de vilde som med
lemmer av disse bevægelser og i 
strid  med bevægelsens beelutniim- 
ger søke at etablere militærstrei
ken, hvis de kunde faa nogen med 
herpaa.

Det er bevisstheten om at vi 
har en saadan retning inden vor 
midte, som gjør, at vi maa være

saa forsigtige med vore uttalelser 
i alle spørsmaal. Det er dette, 
som har gjort at landsstyrets fler
tal ikke har akceptert Scheflos 
forslag i militærspørsmaalet, end- 
skjønt der i o-g for sig ikke kan 
være saa miøget at si paa det. Det 
er det samme som har gjort at vi 
staar reservert overfor tilslu tn in 
gen til Zimmerwald ogsaa. I agi
tationens tjeneste vilde det let bli 
u tnyttet derhen, at ogsaa vort par
t i  idiønmød hadde anierikjendt m in
dretalsdiktaturet og kastet folke
styret og parlamentarismen paa 
baaten.

Det er her landsmøtet maa eøke 
at skape den fornødne klarhet. Vi 
kan ikke fortsætte med vort arbei
de i kommune og storting hvis vi 
ikke skal bygge paa flertalsstyret.

Vor deltagelse i valgene, vort 
arbeide i kommune og stat vilde 
bli idel humbug og bedrag, hvis 
vi tilsigtet at avskaffe disse insti
tutioner og indføre arbeidernes 
diktatur.

Vi maa ba^temme os for hvil
ket grundlag vi vil bygge vor be
vægelse paa, hvilket maal den 
skal ha. Og saa følger taktiken 
naturligvis derefter.

Jeg  vil ikke uttale mig om 
Eusland og om arbeiderdiktaturet 
der. Det kan gjerne være at det 
var nødvendig midt i krigen og 
anarkiet med en befolkning hvor
av halvdelem ikke kan hverken 
læse eller skrive. Men jeg gaar 
ut fra, at selv der er det menin
gen at vende tilbake til folkesty
rets principper.

Men hvad jeg vet og er alde
les overbevist om er, at i Norge 
vilde det aldrig i verden gaa an 
at indføre et arbeiderdiktatur og 
regjere varig med dette uten at 
appelere til det samlede folk, uten 
at ta hensyn til folkeflertallet og
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slaa ned eventuelt med vaaben- 
magt enhver oppoeition.

Selv arheiderne vilde reiee sig 
mot en saadan taktik, hvor godt 
saa end formaalet v̂ ar.

Arbeiderne er nemlig opdra
get i flertalstyretg aand. Vi kræ
ver respekt for flertalsavgjøreleer- 
ne inden vore egne organisatio
ner. Og anerkjender intet andet 
eyetem for avgjiøirelseTne i sam
fundet heller.

Derfor sier komiteflertallet i 
sin teoretiske utredning;

«■at socialdemokratiet altid maa 
■bygge paa folkeflertallets grund
vold, u ttrykt gjennem en .almin
delig og like stemmeret foir alle 
voksne kvinder og mænd og med 
en retfærdia: valgordning saaledes 
at folkeflertallet kommer til sin 
fulde ret i folkerepræeentationen. 
Socialdemokratiet maa tiaaledes 
ta avstand fra  enhver mindretals
d ik tatur, hvad enten den utøves av 
arbeiderne eller av overklassen.»

H er er vi altsaa ved det prin 
cipielle skille. B iir dette klart, 
eaa falder mange av de andre av
gjørelser av sig selv.

Saa kommer vi til selve

Situationsspørsmaalene. 
og skjønsavgjøxeleerne. Ogsaa her 
er der sterke dissenser.

Men kan selvsagt ville baade 
generalstreik, militærstreik, revo
lutionær masseaktion og revolution 
uten at fornegte flertalsstyrets 
princip. Det kan netop være for 
at faa det bundne flertal frem til 
magt i folket at man gaar til saa- 
dian'ne :plaaitry!k isiom ganeradlsitreik 
eller revtoJiultilon.

Stillingen maa da være den, at 
der enten er sto're arbeidermasser, 
som er uten indflydelse i samfun
det og som gjennem revolutionen 
vil faa stemmeret og altsaa danne

det nye varige grundlag for gjen- 
nemførelse av revolutionsiideeme 
—  eller den sittende regjering kan 
begaa saa grove overgrep at der 
maa en revolution til for at feie 
den væk og gi folkeflertallets vilje 
retten og magten.

Vi kan saaledes tænke os at en 
regjering vilde erklære krig  uten 
at spørre folket derom. V ar der 
saa en sterk vilje i folket mot k r i 
ken, kunde en revolution være be
rettiget og nødvendig for at slaa 
regjeringen overende. H er vilde 
den altsaa i et livsspørsmaal for 
folket ha optraadt mot dette paa 
en saadan maate at der maatte re
volution til.

Likedan for at ekape fred  f. eks.
Spørsmaalet biir da for os at 

avgjøre; Ligger stillingen s-aadan 
an at vi til gjennemførelse av dyr- 
tidskravene kan tilraade at der 
gaaes til generalstreik eller masse
aktion (revolution).

En almindelig generalstreik 
rettet mot samfundet for at presse 
frem et resultat i strid med stor
tingets tidligere avgjørelser maa 
nødvendigvis ha en enorm magt. 
Arbeiderne maa med andre ord 
staa i en særlig gunstig stilling og 
samfundet i en svak.

Men nu er stillingen akkurat 
den motsatte.

Nu staar samfundet i en over- 
maade sterk stilling. Dyrtiden 
og rationeringen har g it staten 
og kommunerne fuld raadighet og 
kontrol over korn, mel, sukker og 
kaffe. Og flere varer kommer ef
ter. Poteter, snrør, kjøt etc.

Arbeiderne selv har intet la
ger av disse varer. Arbeidernes or
ganisationer kan heller ikke skaf
fe sig lagre. For det er forbudt 
at gjøre indkjøp. Selv kooperatio
nen har intet lager.
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Det er kun selve producenter
ne (bønderne) som h,ar en del av 
dieee varer og eaa nogen rikmænd. 
Ellers ligger de enten hos staten 
og kommunerne direkte eller be- 
felaglagt hos grossister.

U nder en generalstreik maat- 
te saaledee arbeiderne helt fra  
førete stund være avhængig av 
streikekassens midler. M indre end 
20 kr. pr. uke gjennem snitlig 
kunde der ikke bli tale om.

Lamdisiorgiani/siatiioinjenjs medlem
mer viiLde dia trænge en uruderstøt- 
telæ  av 2 millio'ner kroner pr. 
uke. Og vi maatte regne med li- 
kesiaia miange til undier em general
streik. Det vi.lde blii 4 millioner 
kr. pr. uke, eller pxaktielk talt 
hele fiagtorganiisatio'nenis foiimiae.

Det er k lart at paa den maate 
kan ingen forsamling med ansvar 
ei til arbeiderne; nu s.kal vi gaa 
u t i generalstreik for at sulte ut 
samfundet. Vi vilde selv bli ut
sultet først.

In/duisitrienis stilMiiLg er heller 
ikke slik iidiag at den vilde presse 
ipaa r'etg'jeriingen. M'en alle van
skeligheter vilde gønøraJetreiiken 
ifaa skylden for.

Hele samfundets daarlige er
næringspolitik og alle ernærings
katastrofer vilde arbeiderne fa.a 
skylden for.

Nei, situationen utelukker en 
almindelig generalstreik. Den vil- 
d ' ikke slaa regjeringen overende. 
Den vilde kun slaa bena unda os 
eelv.

Men saa den revolutionære 
massestreik da. Revolutionen.

Det er kun den det kan bli 
tale om som ekstraordinært mid
del.

H ar den da bedre utsigt til a t  
lykkes? Jeg tror ikke det.

Arbeiderne i vort land er jo 
ikke de bedst bevæbnede, og vi

maa jo være klar over, at en re
volution vil bli møtt med vaaben- 
magt. En revolution er det yder
ste i kampen om samfunds-magten. 
Og det yderste middel er vaaben- 
m agten.

Vi vilde altsaa staa der soan de 
Teliativt .ubevæbnede mot de foT- 
holidisvis vel bevæbnede borgere.

Det vilde bli F inland om igjen. 
Bare saa maget uheldligere for os 
arbeidiere. For i Finland hadde 
dia sociialidenuoikraterne en meget 
sterkere posåtioai. Hele folket var 
■mere indstillet paa revolution end 
her.

Pinliands eksempel og diekusisio- 
Jien herhjemme har gjort- borger
ne og vort m ilitær til det ydens-te 
laarvaakent og opmerkaoimt. Det 
er fuldit foirbered't. Og al s.an'd- 
synliighet t.aler for at enhver revo
lutionær l>evægelise vil bli kvalt i 
føåselen.

Men selv am det uisandisynlige 
isikuJide ske. Selv qm artbeidernes 
kup skulde lykk-es. Og vi sikul
de kunne bemægtige ois siamfundi-5- 
-styret. tSTogen øiebUhTcelig lettelse 
i ernærinigsivanisikeligheteme kun
de vi ikfke faa. Ikike mere import. 
Ikke mere hjemm-eqaroduktion i aar 
ialfald. H er er ingen store lagre  
at ta og utdele. En socialistisk re- 
.'«•'ieriTig siaavelisom en borgerlig 
maa opretholde rationeringen, ja 
kanske knappe av paa rationerne. 
Vi kunde rationere alt, baade kjøt 
og anidet. Men moget større pl'us 
til rationerne, slik som forholdene 
nu  li<^ger an, er det ikke mulig at 
t^kaiffe. Vi kunide reg’ulere priser- 
ne ned'id mød sivære sitatstilskaid. 
Men den sitore omlsagning fra pri- 
vatikiapitaliistiisk dirift- til soc-ialist- 
iek vilde ta sin tid. Og alt sikulde 
gjenneTiføres i diktaitu-rebs nav-n 
under følelisien aiv at foliketis flertal 
vair fienidtiliig sitemt oiverfor nyord- 
ningien.
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En.bver vil fiorisfcaa at dette var 
en yidBnst vaniak'e].i.g fox ikke at 
si ainuliff affære.

H ar vi alle de folk som vi 
imaatte sætte ind i sitaiten den 
kommiunale adminiistratioai for at 
faa vore beslutnii.n^ijer efterlevet? 
H ar VI folikene rned den diy ĵtiifj îet 
a t de ku rude skaffe sig respekt 
virkelig lede statens O'g kommu- 
nernes svære apparat i en saadan 
tid ?

H ar vi folikene til at lede iin- 
ipiorten oî  produktionen og omsæt- 
:nin£fen, som vi da straks maatte 
soci.alieere ? 0 <j til at leide den
paa en saiadian maate at nyordnin- 
<ren blev populeeir?

La as se saiken like i øinene ffir 
’vi ^a.ar ut til folket qg roper det 
frem  t'l revolution.

Nei, jei? tror vi alle maa ind- 
røniine, at slik siom forholdene hu 
Iig;,2;er an i vort land, aaa har for 
det førsite en revolution al utsi^t 
t il  at bli kvalt i fødiselen, — 03; 
blii.r den ikke  det, aaa kan dier ik- 
'ke øieibLi/kkeli^ akapes den forøa- 
«kede store forbed,ring i erna'- 
rin.gisforholdiene. Derved vilde re- 
volutiomem bli upopulær. Den vi
dere pliudiseli,ge omlægning av det 
økomoaiiiake liv vildte vi ikke ha 
(dygtige folk nok til at gjennem- 
fere. Vi er nemlig ikke kommet 
saa kn;,gt emdrnu. 0 .g nyiordnin- 
gøn vilde s^aaledes ogsaa lide av 
isaa store mangler, ait den stod i 
fa re  for at bli upopulær.

Alt utldind vilde væoie os fi
endtlig stomt. Det revolutionære 
Eusland vilde ikke kunne hjælpe 
os.

Seliv om vi k unde opretlhiolide 
diktaturet en tid. Vi maatti: 
nhjælpelig apipeUore til fiolket paa- 
ny. Saa sterkt er folkestyirets 
p,rinc,iip i dette land.

O'g vi kan si, at alt taler foir 
<a't vor rev’iolution vilde fiaa fiolketis

di><im imot sig. Og den socialdemo- 
k.raitiske utvikling vilde være lam
met for man^e, mange aa-r.

In te t er uktokere end at sætte 
en nyordning i^jennem øiøblikke- 
lig  p>aa det allervaniskelifftste tids- 
pumkt vi ovøinhodet kan tænke os. 
Skuilde noget være dræpende for 
nyiordmingen, saa maatte det netop 
være dette.

Og hvorfor skulde vu gjøre det
te? Vi bar iklke tid til at vente 
til  valgene til høsten, sier magen.

Men tror nu en eneste at revo
lutionens frug ter i aller-aller-hel- 
dLgate tilfælde vil kunne vi&e si>g 
før da? Ja, den siom tror det, er 
en større taape end jeg kan tænke 
m ig der findes inden vor bevæ- 
igelise.

Jeg forsrtaiar aaa inderlig godt, 
lat man kan ha lyist paa revolution. 
Jeg  selv har det i allerhøieste 
grajd. A t «l'aa overende dette ftoT- 
■argerlige selvgode venéstrereigime. 
Men vi er dog forpligtet til at 
tænike tanken helt ut — at se hvor 
det bærer hen.

Mea, sier andire, valgene gir os 
ikke seiren. Og en redaktør ha'' 
g it s.i,g bil ait i-egine ut, at vor valg- 
ordninig er slik, at vi høist kan faa 
4-5 a 55 repræsentanter paa stor
tinget iaar, altsaa ikke flertal, alt- 
■saa like nær, roiper han. Revolu
tion !

Hvilken overfladisk bedtømmel- 
se. For det førsite: Vinder vi val- 
qerflertallet, ja aaia er slaiget vun- 
dlet, selv om vi iikike har stortings- 
flertal. Jeg gad se det borgerlige 
«atoirtiagisfleftal, siom tør ævviise 
blankt vore krav, hvie vi siitter 
med vælger flertallet og med ca. 55 
repræsentanter i tinget.

Da vildie nok revaliutionen va-re 
der. Og dia til hævdelse av folke- 
flertalietis ret.

Men selv om vi ikke faar væ^- 
■gerflertallet. Hvis hare vi vokser
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med &a!iime propres sioin sidist. Saa 
er dermed en ræiklke av vore kra.v 
sikret. Vi ser det dio,? i kommu- 
nemie, bvor sterke vi er, selv om 
A'i ikke har flertal, naar bare vi 
sitter saaidian like paia græmsen og 
itruer de andre, saa de forsitiaiar at 
mæsite gang er det diødøn.

Alt baler saialedes for, at aaaT 
■vi i 1915 stod med ca. 200,000 
etemimer a'v 600,000, sikuMe vi i.aar 
Ikomme ,i?0'dt paa vei opi mot de 
800,000. Og der er intet til hin
der for, ait valglykken kam tilsmile 
lOis, aaa vi kan faia blanikt flertal i 
stortinige't.

Alile trar jo au, at der er sikedid 
feitore forskyvninger i folket i 90- 
ci.alidemokratisk retning.

Hvorfor saa iklke sætte alle 
krærfte.- ind paa høstene valg i&te- 
detifior at sætte det hele ovønetyr 
ved et saa tivilisomit ekisiperi.ment 
som røvoliutiiionen.

Hvad jeg har sagt om revolu
tionen gjajlder ogisaia m ilitærstrei- 
ken.

Den er det samme angrep paa 
det bestiaaende eaimfu,nd. Og maa. 
naar den airnangeres som et sam
let organiøaitiiomsmæisisig amgrep, 
øiøblikkelig folde siig ut til en re- 
'volutiion. Det kan aaaledes være 
det ?iamime hvad formaalet er: 
idyrt.id^'aiktionen eller miliitærisitrei- 
kem. Dem revTaliuticxnære masseak- 
'tion eller revoliutionen er det som 
m,aa gripes til, hvis vi iikke vil ero
bre flertallet i valg.

Mea hvis ikke vi lager revolu
tion, sa.a gjør arheiderrmdene det, 
og soldaterraadene lager militær- 
igtreiken, sies der.

Jeg tror iklke det. Der kan la
ges arbeiderraad ag eoldiaterraad 
til aqitalion for en bestemt aktion. 
Men selve aktionen, na'ar det hand
ler sig om hete døn nions!ke aribeii- 
derkliasisøs velfærd og liv, dem maa 
mok basluittes av arbeidernes so-

■ ved'organ'iisationer, a> rbeidorpartiet 
ctg fagorganiisiationen, hvis paroleu 
virkelig ^ikal bli fulgt i liv og døid.

Overfor arbeiderraadene og
soldaternaadieue sier jeg derfor, at 
saalænge de bøier mg lojalt for 
lde beslutninger , siom arbeidernes 
hovedto'rganiiisationer fatter, saalæn- 
ge økeisterer dør ikke noget mot- 
«ætningi^forihold. ]\[en i det oieblik 
de sætter sig over hoved-iirg'vniÅa- 
tiionerne og vil gjennemføre sine 
bc£lutniin.,ger paa trodis av dem, ja 
da er jo vor beviegelise splittot.

Jeg troir ikke, at den norske ar
beide nkliasse '"aar hverken til mili- 
tænstreiik eller til revolutiona‘>- 
maæeaktion uten at denne var 
besluttet med en mægtig m ajori
tet paa en fcelles konio-res av baa- 
de arbeiderpartiet o»' fafforgandisia- 
tionen.

S m  alvorlig er den sak. Vi 
kian ikke ta og srøtte arbeidernes 
liv og hele vor Irøvægelsee frem tid 
ipaa spil uten at der er en fajst 
enåinighet mellem os om, at denne 
vei rnaa v̂i gaa, alle anidre veie ar 
stængt. ,

Og jeg tænker o>g tror, at den 
njoriske arbeiderikliaase vil si til sig 
iselv:

Først prøver vi valgene iaar. 
Vi lægger hele vor sjæl og al vor 
k ra ft i et fremmøte der som aldrig  
fer. Vel vidende om hvad det ør 
c'øt gjælder.

Og vi enes am dette allesam
men. Vi utrydlder hver i.ndre 
mislyd, aaa længe denne kamp 
paiagaar. Vi sier til hverandre; 
Nii er vi en fast fal angis med alle 
vaaben uiad,, n.u slaais vd ikke ind
byrden.

Og saa — ja  dia er jeg «ikker 
paa, at valgresultatet skal vise at 
vor sak er akutt saa ægtig frem, 
at vi har en position i samfundet^ 
saia de andre maa gi efter for 
vore krav.
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Det er aandt, tiviaid mindiretallet 
i Jiand^etyriøt såer, at der var litcn 
tid til at dirøfte kioimiteind&tillin- 
gen.

De/av bamroer det ogsaa, ar 
niindretallet i høi ginad bar mis
forstået fliørtailletis inidstillimg. Der 
er ikke nogetsteds i kamiteens iad- 
stilling sagt, at der maa være et 
flertal ved et valg før en re
volution kan finde sted. — 
Selvf.ølgeliijr kunde det aldirig fal
de komiteen ind at opist.ille regler 
for en revolution. Dem sitaar uten
for og o'̂  er alle regler.

Men hvad vi ba ns'agt er at re- 
’volufciionenis form,aal maa være at 
fore folkeflertallet frem til seier
— at vi maa bygge paa folkesty
ret ogsiaa efier revoluitioinen.

Paa dette svarer ikkie indretal- 
iet klart. Der sies enidel uibyrlig- 
beter om at enibver politiiisik for
brydelse blir tilgit. Ja , eelv de væx- 
sti overgrep og massakrer glem
mes nok. Men det er noget gan
ske andiet end spønsimiaalet om vi 
sikal sjaa den vei, maar vi staa.r S'aa 
nær folkeflertallet.

Mindretallet sier, det kan bli 
en overgang med arbeiderdiktatur. 
A.llisiaia, vi rfkal efter dette frem til 
folkestyret igien.

Men skal diktaituret vare til 
■fuldlkomne bronskaip er oprettet 
mellem menmesikene — som det sy
nes at tyde paa, efter mindretal
lets utlialelser — saa kan det bli et 
noksiaa langviarig dikta.tur.

Og et langvarig diktatur lar 
sig efter vor opfatning ikke op
retbolde i dette land.

Mindretallet misforstaar videre 
komiteen, naar den sier, at denne 
i strid med den eocialistiske lære 
bævder at krisen vil vanskelig
gjøre revolutionen. Selvsagt er 
krisen i og for sig bele revolutio
nens grundlag. Det foretaar vi 
meget vel. Det er ikke nødvendig

nævne den ting for landsmøtet. 
Men mindretallet bortser belt fra 
den ting  at det ikke er under den 
teoretiske betragtning av revolu
tionen at komiteen nævner k risen ; 
men naar det gjælder at vurdere 
hvordan en almindelig general
streik — altsaa ikke en revolution
— vilie være stillet under de nu
værende matreguleringer.

Komiteen har med hensigt ik
ke kommet nærmere ind paa ar- 
beiderraadene. Da de jo dengang 
ikke hadde sin taktik og sit pro- 
giraim ifændig. Niu foreligger 
disee. Men arbeiderraadene har 
ikke anmodet om partiets godkjen- 
delee. De bar sendt sit program 
og sin taktik til foreningerne til 
avgjørelse. Og der mener jeg og- 
saa at kampen faar .■ t̂aa om den 
sak. Jeg forstaar derfor ikke at 
mindretallet vil ba landsmøtet til 
at godkjende arbeiderraadenes 
program og paa forbaand gaa i 
borgen for deres handlinger ved 
en oificiel velsignelses-akt her.

Vi bar nok av stridssporsniaal 
her, om vi ikke ogsaa skulde be
handle arbeiderraadenes program, 
som er meget vidtrækkende og som 
ikke har været drøftet i forenin
gerne før landsmøtet.

Komiteens indstilling er kort 
og klart denne; Vi vil ikke vik© 
tilbake for hverken generalstreik, 
militærstreik eller revolution, hvis 
det er nødvendige midler i arbei- 
derbevægelsens kamp. Men en re 
volution skal ende i folkestyre. Vi 
vil ikke etablere vold og under
trykkelse som ordinære midler i 
dut vsocialistiske arbeide. Vi kan 
ikke iygge  det socialistiske sam
fund derpaa.

Og videre: Vi tror at den nor
ske arbeiderklasse meget hurtige
re og letter e vil ko mme til m aal et
— et socialistisk samfund — gjen-
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nem valgene end gjenem  en revo
lution.

Skulde vi ikke ha ret heri. 
Skulde høstens valg belære æ  om 
det mot&atte, saa faar vi ta clet op 
tii fornyet drøftelse.

I forbigaaende vil jeg h,a sagt 
at det ikke er r ig tig , naar m indre 
tallet s ier  at vi i f  jor truet mød re- 
volutionen.  D et vet enhver eom 
«at med i overlægningerne, at det 
eom da var paatænkt var ingen  
erobring av sam fundsm agten, ik
ke et revolutionært kup, men en 
generalstreik  for yderligere at un- 
(lerstreke kravene og tv inge regje
ringen og tinget til yderligere ind
rømmelser. E n saadan general
streik trodde man vilde ha de t il 
sig tede følger, hvis ogsaa utatsar- 
beiderne —  sæ rlig kom.munika- 
tioTLsvæsenets arbeidere — blev 
ined. Ti da vilde streiken bli mer 
prekær for staten. Saaledes var 
e'^illingen og derfor g ik  man hel
ler ikke videre, da jernbanefunk- 
tionærerne ikke g ik  mød.

M indretallet understryker me
get sterkt valgenes betydning. Ja, 
jeg  hadde ogsaa trodd at høstens 
valg skulde bl i en m ægtig møn
string' for arbeiderklassens sak. 
En m ønstring, som skulde sla,a en 
^aa alvorlig bresche i borgerfler- 
tallet, at vi skulde føre frem væ
sen tlige  dele av vort krav.

Men da gaar det jo ikke an at 
81 at vi v il intet folkestyre. Vi 
m aa samarbeide os til enighet in 
den partiet. Gjør vi ikke det, saa 
vinder vi ikke noget valg. Men 
da vinder vi heller ikke nogen re
volution. For ogsaa en revolution  
maa ha den moralske kraft som 
’ igger i en en ig  arbeiderklasse.

Tranmæl:
•Teig er en ig  i, at vi maa søke 

at -koinrame til kliarluet i dette spørs-

maial. Avgjørelisem vil være be- 
fytemmenide for pantietis frem tid ige  
taik'tik. D et er S'aondt, at der er 
enigihet oim m aalet, om socialis
men; men om talktiikken og mid
lerne er uovarenBstammieliserne siaa 
store, ait der er et priincitp ogsaa i 
det. For at ta s1;illiiiiig i diisise 
apiørisimaal maa man resonnere ut 
fna foirbolidene siom de virkeli'g er 
i vort samifund oig kjende det ka- 
pitaliis'tisike system s virkem idler. 
A lt de>t nye ha.r sit utisipring i det 
gam le, og det nye be,gynider niu at 
anita tydieliige foraner. V i kar
se og dømme. F lerta llet i landls- 
styret har v illet ffjøre dette til  et 
spørisimaial om folkestyre kointra 
diktator. Oig de gjør parliamen- 
tariismen identisk med folikeetyre, 
mens, de hæivder, ast majaseaktioneu 
fører fi-etm til diktøtiuret. Parlia- 
raentariismenis ide fik  sit gjenmem- 
brud paa en tid, da maigtforihjolde- 
ne i siamfiundet var anderledes end 
nu, den har sd'n rot i tid ligere tid:=- 
aldire. H vad de politieike spørs- 
miaal anigaar, har pariamentariis- 
men hat mægitig betydin,iiig, men 
stille t otverfor de nye opgaver, de 
ølkonioimis,ke opgiaiver, strælklker pan:- 
lamentariismen ikke til. V i ser, at 
kapiitalismen har slkajpt sig  nye 
magt- og ytrimgsfiormer. U tenfor  
parlamentet hiar vi m ægtige kapi- 
taliistiisike organistatiioner, som be
stem m er over selve s^amfundsut- 
vilklinigien. Dette maa lede til, at 
ogisiaa arbeiderne tar oip den øko- 
nomiake kamp ved utenomparlia- 
rnen'tiariigike midler. Det er selve  
kapitaliiSimen som fører os dit. Det 
er en nydannelse vi staar oppe i. 
Kapitialiistiklassien paia den ene siide 
og arbeiderne i sine fagli.ge og po
litisk e  orgian-Lsiatiioner paa dem an
den Slide møtee i kamp paa den 
ølkianomiiske arenia —  og en avgjø
relse maa fiinde sted. Sfcartimget 
spiller selwsagt en stor rolle for-
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saavidi aom ma^tfiorhoLdet aivtspei- 
ler Siî  der; men de utenjonnparla- 
onen tlainiislfce,midler t o r  allilkaviel] den 
(StartFitø beljyidmins. Da kr.iisen brøt 
ut søkte reffjerinpøn at opta et iin- 
denliamdt-ik statislaan, men re^^jeria- 
S?en blev ikke eni^? med bankerne. 
D’P optraadlte mot dem. Ofn rea^jeriin- 
,aien laaatte bøie si,£r. Hos banker
ne laa d>ein dkønioimiislie m,aigt. Vi 
iser niu bvorled^e? maksimalipiriiseme 
("vertræidøs off at de p'arlamentiar- 
iftke magtmidler ikke stiræikker bil 
for at liaanidihæve disse priser.

F'Or arbeideriklaeeen er de uteu- 
‘Omiparlannentariisike miai^tmidler 
b lit en betingelse foir at de karn 
^jøre 81,2 srjældiende i piarl'aimentet. 
Den parlamenitarieke aktion .sikal 
øtø-ttes av den u tenioimjpar lamen ta r- 
iiske. Disse to tiing • staar der ikke 
®om m.Oitisæfninffer — de utfylder 
OK betinffer hi,niaind©n. Den utvik- 
iiiii'K som bar paaiijaat fra  borgei- 
skapiQt vandt sin m aet bar amviist 
nye alktiionafonmer aom pekør ut
over det bestaaende fiamfiund. Og; 
vi maa ta konsekvensen av den ut- 
viiklinjS: vi støar oppe i, o." sørjre 
for die nødivendiffe nye organer. 
A'rbeidiørorffa'niisationen maa ind
stilles paa masseaktion. Det maa 
vaere den store liinje i vor kamp. 
Men d'enfor sikal vi i.k!ke fomeg'te 
den parlamentariake linje eller gi 
den &n umdepordnet plads. Vor 
parlam entariske stillin.a: b lir ster
kere, naar vi samtidig utnytter de 
andre magitifiaiktoper.

Der sknæmimes med voldisdikta- 
tu r. Men det er ikke vi som taler 
om voldBdiilkt-atar. H'vad vi vil er 
en samlirua: av arbeiideme om sine 
!k:amponjraraieationer o,£T at disse «ei
ker .sin .sanktion bas folket ?elv di
rekte. Det er utelukket, a t noffen 
kan bygsre paa et mimdretalsdlikta- 
tu r. D iktaturet kan komme, men 
ikke 9om uttryk  for et mindiretial. 
Det kan komme som repræsentant

for det store folk — et slags refe- 
renidum, .som gir et fuldkomnere 
u ttryk  foT fo'lkeviljen O'g flertak- 
iviljen end et s'tortimgisivalg, Dea 
■niuværende folkerepræsentation er 
et apaalideliiig og bwist manig<el- 
,fu ld t uttryk fo-r folkeviljen. Vi 
er vidne til. at et m indretal i fol
ke t har et (stort flertal i natio'nal- 
forisamlimgen. Vi bar en uretfær- 
diig valgordning oig en bondepara- 
g raf som l>estemnier at landrepræ- 
'Sentamternes aintal skal være %  av 
det samlede storting. Vi bar en 
grundlov som besikytter de kapital
istiske interesser med bøiesteret 
isiom overibui.'̂ . Hvad dette vil si for 
et sooialistisik flertal, maa dog en
hver forøtaa, oig det er derfor fa
talt at siverge til parlamentarismen 
isom enæ te fiaktior i kliassekampen. 
Flertiallet forveksler parlam entar- 
iismiøin naiad folkestyre. M.an bar 
en overtro paa parlamentarismeu. 
E n  saadan overtro vil føre til 
svaaklkelise av arbeidernes kamp og 
til store skuffelser. En nøktem 
'V 'u rd e r in ig  av parlamentarismen er 
en styrke. Valgene sikal være en 
m anifestatian av arbeidenklassems 
vilje, og hertil kommer det betyd- 
ming valgene har i agitationen. I 
nationalforsam lingen ŝ kal vore 
repraisentanter ta frem vare saiker, 
men den socsiale revolution kan ik
ke naaes ad den vei. M agttyngdeu 
ligaBr utenfor nationalforeiamlin- 
.gen. De store reaultater avhæn- 
!g e r av massernes egen deltagelse o g  

egen interesise. Ser mao disae ting  
paa dtenine nølkterne maate og 
banldler dereifter uinidgaar mian det 
i.som har fundet sted i enkelte ain- 
'dre lanid — at der dannes en ren 
lanfeiparlamentariisik bevægelse. Det 
er hyperpaTlamentariismen som 
iskape r antipa rlamen ta rism'en.

Der foreligger saaledes et 
baade—og. ,

F lertallet har intet p ri’Vilegium
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pia.a det pairlaimentarisikie arbeide 
kian iJake utlæfl^e viort stand- 

piunkt paa en aanden maiate end vi 
ifieW .^jør. V i har ogiaaa efter evne 
del tat i deit politiske artbeide fur 
at aamle anbeidertklajssems interesse 
om de politiislke og sociale spørs- 
maal. Men vi biir iikkie s ta aende 
ved dette. Vor linje tar sif^te pa;a 
en liivlig’ere deltagelse i arbeidet, 
Oig det opnaaes ved at samle arbei- 
derae piaa en aktionisilimje, hvor 
b.andliinffen beror paa dem 
iSieliv. Derved akaiflfes større aar- 
vaakenhet, større anisviars- og soli- 
rdaritetw føl'ølæ , større saelivvi.rkisoim- 
ihet. Heri liimo-er et stort opdra- 
fijende moment. Men det er ikke 
opdra^yelise i det som flertal let hæv
der, at a.nbeidorne kun sik.al paa- 
ka'lides hvert tredje aar ved valj»'?- 
ne. Ved at av'c:jørøl'se.n l.ii<r<rer ho;? 
arbeiderne seliv, fremelsker man 
den store anisivarøfølelee, ut fra 
deltite ■ayin! er det ryii hiflfaer arlbeider- 
raadigbevæffeliseæi med jjlæde.

Pivad er det fom træneres i vor 
■tid? E t det ikike en Ramlinji; av 
arbei'derklaiseen med handlinig for 
øie? Hu:n,i>'ere'nøden hænajer tru
ende over os, a,? arbeiiderne kan 
bli styrtet i de største uliykiker. Er 
det da ikke om at gjøre at arbei- 
dienkliaasen trælkkes ind under or- 
.sjandisiationenjs k'ultur, at vi faar 
alle op i takten, saa der kan øves 
direkte paatryk paa myndi',i»(heter- 
n>e ved miaseeaktiioin ? Arbeidemaia- 
dene har dia 0'<jsaa git de fafforgia- 
iniserte ad'.eran̂ ;: til en kraftiiaiere 
lUtfoldelise av si-n ma.fft- Det ar 
fonskjellda^e fiOThold som £>:jør at 
de res?ulæ're organisationer er mer 
biundet 01» siom .ffjør det betænkeli'g 
at anvende dem i diisee .situationer. 
Arbeiderraadene etaar ubundet av 
dii.ss€ hensyn. De er frie simi- 
difije oi'ganii&ationer som søker sin 
bemyndig'elisie bos arbeiderklaisisien 
selv og 90im s-taar til ansvar oiver-

for arbeiderkl'at^eu og ikke over
for anidre. Dette gjør o.gsaa, at. 
man lettere kan anvende nye mid
ler i s'in kamcup. Dat bleiv paaJsræ- 
vet at faa organer for dette. Dyr- 
tidsiaituatiioinen ifjor viste nød'ven- 
diiglietiøn av det.

Ved dyrtidi.sdemonstrationen i 
juni ifjor saa vi en begeiistrin^f- 
som aldrig før. Det blev en mæg
tig  oipeliutininig. Men saa kiom sfeuf- 
felisenne, da der intet blev foretat. 
Det er en tom undisikylidmjing at 
istats’tjenesitemændenes stilling var 
aivgjøreinde. Vi kan da ikke la 
disse utenjfonstaaende organisatio- 
rer ø've bestømmende indflydélee 
paa w re handlinger. Dyrti.dlslkon- 
greseen kom ikke, det maatte sika- 
,pe en skiufifelse og et miiismod, so ni 
'var uiheldig for det hele organisa- 
tiomisiaribeide.

Arbeiderraadøne begyndte her 
i Kristiania, ag der er eiiden dan
net raad utav>er hele landet. De- 
2-es nærmesite opigaver er dyrtidis- 
og løinasipøn=imaa,l, men de kan ut
vikles videre. De stajaT som rapræ- 
sentamter fbir arbeiderbeffolknin
gen. Paia den konferanse eøim) 
blev holdt her blev der iikike ved- 
tat noget fremtidisprogram — raa- 
dene vil utvikle siig frit. Dyrtiidis- 
ikravene falder stort, set sammen 
med de siom orffanisiationernes fæl- 
lesmøte vedtok; men man kan ik
ke nøie sig med at etille diieise k-rav, 
'der m,aa samtidig sørges for at en 
beetemt linje for deres gjennamfø- 
relise biir fulgt. Raadene kræver 
potet rationering inden 6. ap.nil —  
hviis ikke kan man ikke garantere 
at den øivrige rationering blir 
overholdt, og der kræves 8 timers- 
d.ag fra 1. mai med erklæring om 
at arbeideme selv tar 8 timersda- 
.cen, hvit  ̂ kra'vet ikke indrømmes. 
Vi har nn krævet. 8 timensdiag i 
iK.anige aar og demonstrert for den 
■hver 1. mai. Og vi har miagt til
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at ^'jeunemføire den. Det vil oiujsaa 
bli en m onal^ gøier som vdl virke 
■tilibake paa hele bevæ^elisen. E.aa- 
deues forhjolid til Det nonake arbei
derparti er det aller bedste. Det 
er jo partiets madli eiminer soan dan
ner raajdene. 0°; man vil faa bue- 
mødrene ined; man byrøer paa 
orgiauisationisliimjen, og raadenas 
virksomhet vil derfor o.ajaaa tiieJ- 
føre, at faj^fioren i Digerne faar 
større til&liutning, likesom arbei
de i'Tiresisen vil vinde større indpas. 
Døn hele a.rbeiderkliaeise vil reiises 
'til sel^'tænkninig og hanidiling. Hvis 
nu landismøtet vedtar flertaller« 
forslag, vil der skaipes et motsæt- 
ningisfo-rWlid som er akajdelig. 
Ilele lin'jm  i forslaget er at arbei- 
derraadøne dka'l undero'rdne sig. 
]\Ien gkial raadene indsmevres og 
lægges i konset paa den maate kan 
der iklke bli noget godit &am.ar!bei- 
de. Hviis derimo't partiet aner- 
kjender maæeaktiionen vil det til
føre raadene ny styrke. Det er 
derfor av overorden tlig stor betyd
ning, h'villken linje man vælger. 
Den vældige tileJiutndng raadene 
bar faat eikiulde tyde piaa, at der 
er stemning for dem, og at der er 
'trang og behov for di®se a/ktioD'S- 
organer. De miuldggjr en større 
laktivitet og fører nye troipper til 
■vor bevæigelise.

Dannelisen av arbeiderraad har 
0',g)siaa nødivendiggjoirt opretteli^ie 
aiv soldiaterforeninger. Det er nu 
12 aar siden partiet strølk fo'lke- 
væbningen av programmet, og 
vort antimilitsere program er se
nere stadig skjærpet. Ved vor 
agitation har vi indstillet arbei- 
derkliassen paa avrustning, og i 
flug t hermed kommer militærneg- 
telise og militænstreilk. Fagkoii- 
gres®en neds-tiømte foreiliaget om 
mililtiænsitreilk. Men niu kom
m er soldiatenfiarenåingieme, og de

lUftfyMer et liignenjde behov eøm- 
arbeiderr,aa-dene. De er bygget 
paa dem som staar i de mildtæ.re 
nuller, og isoildaterraadene har al- 
deias ikke m ilitær d iktaturet paa. 
s it prognam. Det man har stillet 
op er m ilitærstreiken, det er av- 
rvaibniingBilinjen man har villet 
følge. Mian tilei'gter at a v -  

iSikiaffe m ilitarism en ved mas^^e- 
aktion — ved soldaterraadeue 
med støtte i anbeiderraajdeue,. 
og dien nagtelse av sin tilslut
ning hertil, som fagikongres- 
'sen gav, vil hver enkelt fagfor
ening ta oip til overveielse. Vi er 
ikke blinde for de farer som mel
der sig. Borgersikapet S'taar siam- 
let, og de har fonsiynt sig med re
viol ve re og ammiunition. Dette rø
per mjiatillid sæirlig til øoldater- 
raadene og virker næsten siom en 
iprovokiatioin. Av hensyn til det 
som er fiorafaldt — i tilfselde av at 
bongenslkaipet vil frem'tvinge en 
alkut miMtæraktion, og TIol'tfodt 
og Grunnar Knaidisien vil slaa ned 
paa bevægelsen med væbnet haand 
— ja dia maa jo soldaterforenin
gerne gripe aktivt ind. Og det 
maa være vor opgave at besikytte 
de antim ilitære. I  Snlitjelm a neg- 
tet en arbeider at gj«*re m ilitærtje
neste, og lenisimanden kom for at 
hente ham. Men arbeiderne møtte 
op og sa, at vi utleverer ikke den 
kiamerat, og lenismanden m.aatte- 
gaa med uforrettet saik. Soldater
foreningerne vil ikke aktiv mili- 
tæraktian, men daarer vilde de 
være, hvis de ikke gaiv agt, paa, 
bvad de andre gjorde og var klar- 
over, at det kan bli nødvendig at 
sætte sig til miotverge ved pasisiv 
eller a)ktiiv aktion. Ved at aner- 
kjende oiolidaterbovægelsen er vi i' 
isikj-øn O'verenastemmelse med vort 
lantdmilitære program, og naar- 
Vidnes mu ser komsekvemserne av 
isit sterke stand.punkt p;aa Trond-
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IjeunislanidisiQiøtet, tiaa burde hiaiii 
l̂a!>de siff over msultaterne av sin 

effen fføde ffjerminff.
Miinidretalisifonsiliaffet her byff- 

ff'or piaa an fiast linje, som er i 
fluifft med den økonomiiske utivik- 
liniff i vort land. Vi reffner med, 
at niafftihaiverne benytter siff av 
iiteniomLparLaimentariislke midler, off 
■vi ma.i ta dip de matgivarønde. Ho- 
■vedivøfften miaa læfffføs paa maisse- 
-aiktiionen,' ikke for at averflø'd.iff- 
ffjøre vort piarlaimentariisike ajrbei- 
de, m en'for at muliffffjøre det. Vi 
■VTldie ta aivisifcand fra  vor effen or- 
ffanisiatiion off traditio'n, bviis vi 
miefftet vor medivlrlkninff, maar det 
ffjælder arbeidernes effen vilje til 
handilii'mff.

P artie t staiar foran avff-jørel&en 
—  foran avffjørelisen a.v, om det 
■sikal bahiolde tilliden hos den vir- 
keliffe ajrbeidenklaisee eller det sikai 
tape den — oin partiet skal skuffe 
larbeiderne i deres tillid eller vi 
vsikal appelere til deres selvifølelse 
Off ta kon/selkveneerne henav.

Den indis'tillinff soim foreli^ffer 
fina flertallet byr paa mange uihyi- 
liffheter. Saia ledes tales der om 
isaimifiundisisociaMisimen »øm diet øn'e- 
iste, Off det later nn til. at man har 
fflømit baialdie dem faiffliffe off koqp,. 
liinije i rældlsel fo r at kioaame iind 
paa syndikalifiitiiFlke tanker. Teo
retisk anerkjender flertal let retten 
til rev'olutio'n off maspeaktion; ni-jn 
hvad betyr vel det, n.aar man ikko 
vil ta k-tvnisieikveniserne herav. S trei
ken mot voiMffdftsloTCm var en poli
tisk miasS6ieaktion mot flertalss'ty- 
ret. Men kan de forg'vare den. 
k.an det ikke være væiTTe at ff.aa til 
■maisseaiktiom for andire rettiffheter. 
L ian vil ikke, at arbeiderklaisisan 
■skal undertryklke andre. Men hivad 
dor er tale om er at ffi alle anJed- 
ni'nff til at ffjøre nyttiff anbeide off 
faa hele den prmduktiive klasse 
-mied i diisise nye aktioner. Flertals-

iuid.->tillinffen pelker paa masiseak- 
tion i tilfælde kriff; men dia vil 
det være for sent. Slkal vi utrette 
■norffet i det rette øiebliik maa ar- 
ibeiderklaiasen være indstillet paa 
maaseaiktiion. Vi har set dette un
der den muivæ rende kriff. Arbei- 
derorff.a:nii?iationerne viar svakere 
end man hadde ret til at ha abo, 
naar hensyn tafføs til dera« nume
riske Sitynke — de svifftet da kri- 
ffen brøt iit. for'di de ikke var imd- 
LStillet paa hiandlinff, paa masseak- 
■tion. Det er et atort ansvar for
bundet med at byffffe op orffaniea- 
ti>,.*er, ffi løfter off vaikke forhaab- 
iniuffer, o.ff saa læffffe en dæmper 
paa de kræfter yiom melder siff til 
ihiandliiDff. Paa den maa te bl ir be- 
væiffelsen et redipikap i b.qk'Stræ'vetiP 
haand. hvad vi ô gisaa h:ar set U’n- 
der kriff en.

En m.aissealktion for dyrtidisikra
vene er bare bluff, p.a Lian. Men 
ifjor («tiillet han jo det samme - 
utisi.^t .selv. En maæeaktion vil 
iikike sikaffe mer mat, sier m'ari; 
mien den vil sætte flere hænder i 
nyttiff arbeiide, den sifftÆir paa at 
friffjiøre arbeidisikiraftien fra mili
tærvæsenet O ff paa at aapne jor
den for dem soim vil arbeide paa 
den. Paa den maate kan der læff- 
ffes ffrirndliaff for at skaffe mere 
■mat O ff sfcapes større fo'likelykke. 
Det er netioqD under en krisesitiiia- 
tion, da folkets opmenkisoimiiet er 
vækket, at vi skal søke at ffjennem- 
føre det nye. Det diktatur vi reff- 
iner mad er det som Karl Marx 
■tænjktc paa — det som er byffffet 
paa det stiore brede laff. E t andet 
diiktatur kan iikke holde siff. Det 
er en mæifftiff reisninff ute blandt 
folk, O ff utnytter vi den, istedetf^-r 
at saa auirhet off mieimod, rykker 
vi vort maal mæfftiff nærmere. 
Jeppesen off Kiiiudlsen off de andre 
isoTO ha.r orfret saa mianffe aar a'v
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s it Iw for arbeiiderbevægels'em, be- 
^^ynd'er nai at bli narvvaee, maar de 
ser m,asserne be.o^nder at røre pfla 
si^, OS' de slkynider siijSf med a t t«i 
avisitiand. Jeg  synes de sikiulde ta 
denne arbeiderneg, opmarsij som sn 
ivaarhilseii til si,g. Det er mere
end ord som kommiør til uttryk, 
det er tranfifen til Eandlim^j, o-s, 
iheri ser vi te i^  paa, at vi staar 
foran det store ffjenmembirud. Sol
dater- o,i? arbeidernaadene er siitua- 
•tiomsorgianer. Vi sikal utnytte den 
føreligisyende sitiuiation. Arbeider- 
bevæ.jfeleen er da niobet mer end 
at stemime hvert tredje aa*r, os det 
e r ved arbeiderne selv handlin ,^n 
skal koimaue. De akal ta siaken i 
ai’n eiTtei hiaand og føre den frem. 
V.i ser det har betydiiiiniff. I Tromd- 
hjom demomstrerte 2000 hrømødre 
oig sitraikis stillet pravianteri'n^^eraa- 
det sig mør velvillig. Åfbeider- 
hustpuemas krav naadde freiii og 
var ikke til at avviise. I  slikt lig- 
jger der forjøettelise. Det g ir haaJi 
og styrker viljen til kamp. Dist^e 
nye kræfter som meWer sig bør 
derfor faa pladis ag iikike lægg;©s i 
tivaingstrøiie.

Vidnes;
Diet fbrslag til iittaklse som 

ftoneligger fra den nedsatte fællas- 
klomitø og flertallet i landsstyret, 
indehølder den hovedbetragtning og 
de hovedprincipper, som for fler
tallets vedkommende gaar igjen i 
flere saker piaa dagsordenen.

H vis landsmøtet vedtar dotte for
slag, hiar det ikke bare uttalt sig 
om masS’eaktionem og generalstrei- 
kjMi i sin alm indelighet eller under 
en dyrtidssituatioin, men ogsaa git 
uttryk flor den opfatning, S'",m ma.̂ i 
være partiets ogsaa naar det gjæl- 
deT m l l i t æ r s t r e i k e n ,  a r b e i -  
d e r r a a d e n e s  program og tak
tik  Og pirogrammet for Z i m m e r- 
" s p a l d i n t e r n a t i o n a l e n .  H vis

flertalsfbrslagiet vedtages, vil ikke- 
nJOgen beslutning om militærstreik 
Dg Zimmerwald eller om arbeider- 
raadene k'unde bc'tyde en tilslu tn ing 
eller anerkjendelse av militærstrei- 
ken, masseaktionen, Zimmerwald- 
piitigrammet eller arbeiderraadenes 
pTOgram. Dette er den store betyd
ning av dette florslag og som gjor 
det til det vigtigste, det eentrak', 
det klovemde sterke piaa dette lands
møte,

I  alle disse saker gjae^lder det 
anerkjendelse eller ikke av de uten- 
om.parlamientariske midler, dels de 
direkte revolutionære og opirørske, 
dels andre mindre utfloxdrende magt
midler.

Fbir at vise at dette er rigtig, 
skal jeg gaa til en nærmere om
tal© av tre saker med det samme 
kiemepiunkt:

M i l i t æ r s t r e i k e n .
Z i m m e r w a l d .
A r b e i d e r r a a d e n e .
J e g  vil piaa florhaand ha poin

tert, floT at jeg ikke skal bli mis- 
itarstaat, som jeg saa ofte er blit 
det før, at jeg  ikke vil, at arbeiderne 
skal fraskrive sig retten til at bruke 
EOget middel, enten det er masse- 
streik, militærstreik eller andre re
volutionære midler, h v i s  det er 
nødvendig for at hiævde arbeidernes 
Og folkeflertallets vilje. Den nød
vendige" og selvfølgelige leserva- 
tioin i saa henseende har jeg  tat alle
rede piaa fagkongressen, i „Soc.- 
Dem.“ og nu sammen med mine 
memingsfæller i den fbreslaaede ut
talelse.

Men jeg hiar meget sterke og for 
mig avgjørende indvendinger at 
gjøre mot de direkte aktionsmidler.

M i l i t æ r s t r e i k e n .

I  døn fbreliggende indstilling 
om militærstreiken støttet av fag
lig  aktion har vi utredet, hvorledes

I
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den sak organisationsmæssig har 
liglget til behandling baade her
hjemme og ute.

Og jeg skal ikke komme nær
mere ind piaa det.

De-t er bedst at giaa like los 
piaa sakens kjerne som er den, at 
m ilitærstreik enten til avskaffelse 
av militarismen eller flor at erobre 
samfundsmagten vil være en fuld
stændig antijarlam entarisk og op
rørsk handling. Det gaar ikke an 
at gaa hem og si, at vi kan ogsaa 
bm ke stemmesiedlen ved siden av; 
ti iverksættelse av  militarstreik, 
o'gsaa om den er støttet av faglig 
aktion, v il paa en g*ang brmge 'Ob 
fuldstændig i kampi med de an 
dre i samfundet saa vi ikke vilde 
faa anledning til at ty  til de par
lamentariske midler. Dette er da 
ogsaa anerkjendt av  minoriteten. 
Tran mæl har saaledes skrevet i 
„Klassekampen at „han betragt 
ter generalstreiken som det kraf
tigste vaaben mot militarismen, 
mrø mener at den bør ledsag'es av 
v e r n e  pi l i g t s s t r e i k  for at 
skape det nødvendige helhatsind
tryk. D e n  v i l  v æ r e  i a a p . e n -  
b a r  s t r i d  m e d  d e  g j æ a g s e  
l o v e  o g  v i l  v e d  a t  u t f o r 
d r e  d e n  b e s t a a e n d e  r e t s 
o r d e n  l æ g g e  g r u n d l a g e t  
f o r  d e n  r e t  s b e v i  s s t h e t ,
a r b e i d e r n e  m a a  h y g g e
f ia  a

Hans meningsfælle, hr. Olaus- 
•F‘“n, sier ogsaa i „Klassekampen 
at ban v il ha militærstreik tlordi: 
„Vi flor vor del mener ialfald, at 
skal man overhodet opinaii nogen 
poisitive rt'former inden SRmfunlets 
nuværende ramme, da maa det voe- 
sentlig  ske ved masseaktionens 
hjælpi. Den parlamentariske aktion 
kan kun sees som et hjælpemiddel 
— alene fører den kan til nega
tive resiultater."

A t og'saa den nyeste og ivrigste 
tilhænger av militærstreiken, han 
som rni mied et forsigtig og i for
men ufarlig  forslag vil ha den an
erkjendt som et gtodt principielt so
cialistisk middel, nemlig hr. Schef
lo, han er ogsaa klar over, at mi
litærstreiken kan føre til, at vi ikke 
hiar noget andet tilbake at gripie ti l  
end d i k t a t u r e t .  T il min ut
talelse paa fagkongressen, at mili
tærstreik er udemokratisk og der- 
flor ikke overensstemmende med 
piartiets politiske principper, svarer 
hr. S'cheflo den 12. mars i „Ar- 
].»eidet“ :

„Dette rassonnernent bygger piaa 
den misfbrstaaelse at diktatur er 
diktatur, enten det utøves av kapd- 
talister eller socialister."

„Det er den samme tankegjang v i 
støter paa i de arbeideraviser, som 
angripier biolsehii'vikerne for deres 
opiløsning av konstituanben,"

„D iktatur? Det kammer natur
ligvis an piaa hiensigten Og maalet 
med diktaturet. Det kapitalistiskls 
diktatur har til farmaal at opjret- 
hOlde utbytningen.. Det socialist
iske diktatur vil a v s k a f f e  al 
økonomisk tvang og utet.“

„Socialdemokratiet bygger paa 
industriarbeiderne. Vi faar tilslut
ning ogsaa fra andre stænder, men 
kjiemetroipipeme, de som v i kan sto
le paa i farens Og alvorets stumi, 
er industriarbeiderne. Og det er 
sterke tnopiper. H vis a l l e  ind a- 
striarbeidere i dette land var soci
alister, kunde vi g'jennemføre soci
alismen straks, selv om de øvri
ge stænder var imot os. Det feoai- 
mer av, at industriarbtndeme spiiller 
en saa overordentlig vigtig rolle 
i pinoduktronslivet.

Nu — i det cieblik industri- 
aifeiderne proklamerte kapitalis-



mens avskaffelse, begik de natur
ligvis et juridisk, forfatningsmæs- 
s ig  Overgrep. T i l  e n  b e g y n 
d e l s e  m a a t t e  d e t  b l i  e t  
m i n d r e t a l s s t y r e  o g  p^aa 
■ sæt  o g  v i s  e t  t y r a n n i .  Men 
alle de stænder, htvis interesser fak
tisk falder sammen med iadustriar- 
beidernes, vilde meget hurtig  ak- 
-cepltere og støtte den ny© tils tand .“

Det er nødvendig, at landsmø
tet kjender dette hr. Scheflos ræ
sonnement. Det staar i „Arbsi- 
det“ som et forsvar for hans eget 
fbrslag om pirincipiel tilslutning 
til militærstreiken.

H an erkjender, at den k a n  le
de ois ut i mindretalsstyret og dik
taturet — men det v il ogsaa kun
ne si b o r g e r k r i g e n .  T i et 
d iktatur finder følkel sig  ikke g'od- 
Villig  i — det hiar vi da set nu i 
F inland, selv ikke et socialistislj 
diktatur finder det sig i.

J eg  skal forøvrig komme nær- 
miere ind paa hr. Scheflos forslag 
senere.

Diet er vistnok saa, at sociaLie- 
niokratiet er motstander av det nn- 
værende klassesamfund og derfor 
ogsaa mot flere av de lo'-v'e, S'Oiii 
hiolder dette klassesamfund opipe. 
Særlig er vi motstandere av alle 
klasselove. A llikevel er der intet 
parti, som saa sterkt har appellert 
netOp' til lovene og villet søke be
skyttelse htos dem baade naar det 
g ja ld t partiet og naar det g ja ld t den 
enkelte. Socialismen bygger p,aa 
deiiiokratiet. Uten demokrati kan 
socialismen ikke gjennemføres. Men 
demokrati betyr lov og orden, saa- 
ledes som folkets virkelige flertal 
vil ha det. Denne demokratiets 
forutsætning hiævder vi ogsaa i vor 
■organisation. Men nu vil man ha 
knæsat det princip, at et m i n 
d r e t a l  meid ulovlige midler skal 
diktere flertallet sin vilje. Fbor-

staar man ikke hivor det fører han ? 
H vilken skade det netop! vil volde 
vort eget arbeide ? H vis vi som 
mindretal vil forsøke at terrorisere 
flertallet ved ulovlige midler, ska- 
pier vi jo netop præcedenser for, at 
de samme midler vil bli anvendt 
av vorø motstandere, naar vi kom
mer i flertal og faar flertallets ret 
til at vedta de love, som vi for
langer alle skal lyde.

A t utfiøire rnilitærtjeineste og av
tjene vemepiligten er paalagt alle 
borgere gjennem landets love. At 
ne-gte at avtjene denne pligt, alt- 
saa at gjero militærstreik, er der- 
ibr det samme som at gjøre oprør 
mot lovene. Den altoverveiende 
del av arbeiderklassen er sikkerlig  
likesom det norske folk i det hele 
av den opifatning at man saavidt 
mulig skal være lojal overfor gjæl- 
dende lov og so'm regel indenfot 
lovens ramme ved de midler den 
læiggier folket i hiænderne søke .u 
ormaa de ændringer i samfundet 
j'Om man kræver gjennemført. Saa 
længe fbrholdet er dette, vilde man 
ved organisationsmæssig at beslut
te iverksættelse av militær sti’eik, 
før militærvæsienet er besluttet lov
lig  oplhævet, utøve en samvittig- 
h’ctstvang overfor anderledes tæn
kende, som fra et socialistisk syns- 
plunlit er helt ft>rkastelig og dtiis te
delig. Militærstreiken stajxr jo 
paa grund av sin absoilute ulovlig- 
htet i en helt anden stilling end 
den almindelige arbeidsnedlæggel- 
se; den er nemlig efter vOr opfat
ning en hlelt lov lig  aktion, selv 'jm 
den rettes mot statsmagterne. Ar
beiderpartiets militærprogram fop- 
iits.æitter da oigsaa, at det norske ?o- 
cialdemoikrati kun ptaa parlamen
tarisk maate skal søke at avskaffe 
militarismen, det vil si naar det 
kan besluttes av et lovlig  flertal. 
iSaar Tranmæl sier, at \TOrt anti-
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militæie program maa fore til mi- 
litærstreik, som ligger paa samme 
linje, og naar han angripier mig, 
fbrdi jeg hiar svigtet mit standpiunld; 
fra 1915, saa v il jeg opilyse, at i 
indstillingHn til sidste landsmøte er- 
klærles det uttrykkelig, a t det er 
ved fblkeflertallets ret at vi vil av
skaffe militarismen. At si at no
get andet er u tta lt eller bar været 
Jjorutsætningioia er at forvrænge 
sandheten.

Naar jeg saa bestemt uttaler tnig 
rnot militærstreiken er det ogsaa u t 
fia  den sikre overbevisning, at nii- 
litærvæsenet k a n  avskafi'es ad 
parlamentarisk vei. Resultatet av 
de sidste valg  viser jo, at arbei
derpartiet mod sterke skridt mar- 
sj'ijier hen mot at bli flertalspartiet 
i landet. U tviklingen i den ret
ning gaar saa raskt at enhver maa 
indse at vi hurtigere vil naa til 
løsningen av militærspiørsmaalet 
gjennem lovgivningsm a^en end 
gjennem militærstreiker, som literi 
eller ingen tilslutning vil faa, ja, 
som endog kan hddra til at oke mot
standen, styrke reaktionen og piaa 
■ii;n maat© fbrsinke avgjørelsen. 
S k u l d e  d e t  i n d t r æ f f e ,  a t  
m a g t h a v e r n e  i k k e  v i l d e  
„ n e d l æ g g e  v a a b n e n e “, n a a r  
d e t  v a r  b e s l u t t e t  a v  s t a t s 
m a g t e r n e ,  v i l d e  d e t  v æ r e  
f u l d t  b e r e t t i g e t  a t  e r k l æ 
r e  m i 1 i t  æ r s t r e i k  o g  a n 
d e n  s t r e i k  f o r  a t  s k a f f e
r e s p e k t  f o r  b e s l u t n i n g e n ,  
r nen  m i l i t æ r s t r e i k e n  v i l 
d e  d a  v æ r e  f u l d t  l o v l i g o  g 
i n g e n  k u n d e  f o r f ø l g e s  e l 
l e r  s t r a f f e s  f o r  a t  h a  d e l 
t a t  i d e n .  En militærstreik mot 
flertallet av folket vilde ikke ba
re væJe urigtig, men ogsaa unyt
tig  og hoabløs. Den vilde kiui 
volde os skade. Det bevæbnede 
flertal vilde ha magten Og briike

den, og deit ubevæbnede mindretal 
maatte bukke under. Det er ogsaa 
den ting at mørke sig, nemlig al 
en streik bør iverksættes av dem,. 
¥Om skal delta i den. Om arbei- 
derpiartiet skulde beslutte m ilitæ r- 
streik, saa vilde det kun være et 
fa atal av medlemmerne som blev 
nødt til at iverksætte streiken; de 
fleste av dem som skulde stieike 
vilde staa utenfbr organisatir>nerne 
og utenfor dem, som besluttet den. 
Skulde der besluttes en militær
stre ik maatte det ske av de verne- 
pligtige selv. Men at faa dem 
sammen fbr at gjore det vil for 
tiden væie umulig. Man maa og
saa huske paa, at en betragtelig del, 
vistnok det store flertal, av lan
dets vem epiigtige manddom endn'u 
f-r tilhiængere av militærvæsenel, og 
disse vilde ikke følge en militær- 
streikparole. Hvorledes man der- 
fbr betragter saken vil en militær- 
streik være dømt til at m islykkes 
som aktion mot militarismen. Den 
kan kun lykkes naar den stottt'r 
sig paa et flertal blandt de ver- 
nepligtige og blandt folket, men 
naar der endelig er et saadant fler
tal v il den ogsaa være overflø'.lig.

Den personlige militærnegtelse 
staar i en helt anden stilling  end 
den organiserte militærstreik. A t 
den enkelte ut fra en dyp person
lig overbevisning motsætter sig at 
gjiøre militærtjeneste fortjener den 
største sympati og respekt fra alle.. 
Arbeiderpartiet har da ogsaa tat sig 
av og støttet de individuelle mili- 
tæmegtere, som pøa grund av sin 
overbevisning er blit ofre for magt
havernes forfølgelser. Ogsaa i 
lovgivningsmagten holder der paa 
at indarbeide sig en mer human op
fatning av den individuelle m ili- 
tæmegter. H ittil har man desvær
re merket litet til det.; men arbei
derpartiet har optat arbeidet for en
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liblt ut human 'behandling av dis
se medborgere, og dette arbeide 
maa florts ættes med al kraft til dot 
ott gjiennemført.

Elfer den stilling fagkongressen 
hiai indtat til militærstreiken, har 
mindretallet ændret sit forslag, saa 
at det nu lyder;

„Landsmøtet uttaler sin tils lu t
ning til det arbeide, søm jiaagaar 
fbr at avskaffe militærvæsenet ved 
militær- eller vemiøplgitssti-eik.

Da spørsmaalet imidlertid i før
ste række angaar de vem ejiigtige 
selv, vil man anbefale oprettelse 
av søldaterfbreminger eller soldater- 
raad.“

Men ogsaa i denne form an- 
giaar fbrslaget fagorganisationen. J'i 
det vil i stor utstræ tning bli diens 
medlemmer, som der skal opereres 
rned, og med den ibrbindelse som 
der er mellem p ^ ie t  og landsor
ganisationen vil den direkte kanne 
blandes opi i militærstreiken. 'Men 
iagkongressen har forkastet mili- 
tærstreiken, og Set skulde derfor 
v;ære det eneste fornuftige at og- 
saa partiet gjOrde det. Det gaar ik
ke an, at disse to organisatvoncr 
kommer til at arbeide mot hinanden 
i en saa vigtig sak.

Partiet kan ikke i en saadan 
affære engagere sig uben at lide 
nederlag og skade. Mindretallet er 
■jo ogsaa klar over, at militærstrei- 
ken ikke kan lykkes, hfvis vi ikke 
taar gjenneonført sociaKsmen. Min
dretallet sier saaledes i sin ind
stilling:

„Det er utelukket, at e t k:apri- 
talistisk styret land godvillig vil 
gaa til av væbning." Det ei anta
gelig rigtig. En anden militær- 
stneiktilhænger sier i ;;Klasse- 
kampien“ ; at militarismen ikke kan 
avskaffes før det socialistiske sam
fund er gjennemf«rt.

Jeg er ikke saa sikker paa om

det er rig'tig. Jeg  tror nok at der 
kan være mulighleter ftor at avrusle 
Olgsaa under et borgerlig samf^unds- 
styre, bare demokratiet blii- gjen- 
nemført. Alen de som mener at 
det er umulig under det kapilalist- 
iske samfund at avskaffe militaris- 
mign, maa ialf'ald da si at hjovedveg- 
ten maa lægges piaa selve den sio- 
cialistiske agitatoin, aktionen maa, 
fiørst og fremst rettes paa at ind
føre socialismen. Det vilde være en 
HTind logik.

Mindretallet synes at tio, a t fler
tallet har gjOirt en indrømmelse til 
det ved at gaa med paa at der bør 
erklæres generalstreik fbr at hin
dre krigs'utbmd.

Men dette er jo et helt andet 
spjøismaal. For det første forutsæU 
ter en saadan aktion niot kiigen 
inliematiotnal gjensidighet for de 
nærmest interesserte land. Et en
kelt lands fagai-ganisation kan ik̂ -' 
ke beslutte, at den under alle oni- 
stæindigheter skal erklære general
streik fbr at hindre krig, uanset 
hrvorledes situationen er, uanset 
hvad arbeiderne gjør i det land 
sOim eventuelt paafører os krig.

Den organiserte norske arbeider- 
bevægielse har git sit bifald til ge
neralstreik miot krigen, saaledes som 
Keir Hardie og Vaillant foreslog 
den.

Jeg  er av den opjfatning, at det
te standplunkt er det rigtige og a t 
det betegner hvad der floir ø'ieblik- 
ket maa stræbes hen niot, nemlig 
at samle arbeiderklassen i alle land 
til direkte aktion mot krigen. Pior 
nærværende kan der vel fra et li- 
tet nøitralt lands arbeidere ikke gjø
res noget i retning av at faa ar
beiderne i alle land til at erklære 
generalstreik mot den nuværende, 
krig. Men det bør være vor opn- 
gav© i den nye internationale, som 
g'ienoplstaar efter krigen, at arbeiié

4
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itar at deimie gir sin tilslutning i 
bindende fbrm til Vaillants og Har- 
dies fbrslag. Grundtanken i det
te fbrslag er at generalstreiken, ak
tionen, skal være gjensidig og 
iverksættes av arbeiderne i alle 
land som staar foran en overliisen- 
gende fare for at komme i krig, 
enten det nu er siom angrijer eller 
sotn angrepet. Det er ogsaa sik
kert nok, at en saadan aktion vil 
ha fblkenes store masser med sig 
og finde almindelig tilslutning. Det 
er bare sørgelig, at organisationer
ne ikke var klommet saa langt i in
ternational forstaaelse før krigen, 
at de hadde kunnet vedta en saa
dan beslutning og sat den ut i li
vet da verdenskrigen utbrø-t. ile - 
giet vilde da hia set anderledes ut 
end nu.

Enidelig har vi hr. Soheflos 
forslag. Det er ignunden det mer- 
Ekeligste av alle. I  formen er det 
uekyldig og akceptabelt for hvem 
som helst. Men naar vi ser nøiere 
paa det og ser hvorledes hr. Scheflo 
ha r begrundet det, ja  saa b iir jeg 
m er end betænkelig. Det er det 
luroisikeste og farligste forslag av 
alle, i  det tvinges nemlig miUtær- 
stneikiein ind ijjartie t gjennem en 
bakdør. — Elorslaget lyder:

«Efter a t landsorganiisationens 
kongres har forkastet forslaget om 
m ilitæ rstreik og efter at der er 
dannet egne foreninger for de 
vernepligtige, finder landem^øtet 
at en samlet organisationsmæssig 
optræden i denne sak fra  hoved
organisationernes side ikke læn
ger foreliggesr.

Dog vil landsmøtet uttale at 
målitærBtreiken er fuldt overens
stemmende med de socialistiske 
principper. Arbeiderklassen kan 
derfor ikke fraskrive sig retten til 
at benytte dette middel i kampen 
fo r sin frigjørelse.»

Der er for det første det at 
merke ved forslaget, at det i stil- 
het og al ubemerkethet anerkjen- 
der S'oldaterforeningerne, som er 
dannet for at iverksætte militær- 
istreik. U ttrykket «efterat der er 
dannet egne foreninger for de 
vernepligtige», betyr nemlig a t vi 
skal anerkjende disse og støtte 
dem, naar de erklærer militær- 
etreik.

Forslaget sier saaledes akkurat 
det samme som det andet m indre
tals. Dette bevises jo ogsaa ved 
at dette akcepterer det subsidiært.

Saa er det sidete del av forsla
get som sier, at militærstreiken er 
fu ld t overensstemmende med de so
cialistiske principper. Hvorfor 
Scheflo har villet ha denne u tta 
lelse oplyser han i «Arbeidet» den 
25. mars. Fordi jeg paa fagkon- 
gross'en uttalte, sier han, at m ili
tærstreiken var i strid med de so
cialistiske principper er det nød
vendig at slaia fast, at saa ikke er 
tilfældet.

N u mine ord paa kongresisen 
fald t nu ikke rig tig  slik, hvad hr. 
Scheflo kan forvisse sig om ved at 
se efter i referaterne. Jeg  sa; 
<!■ Militærstreile støttet av faglig  
aktion er et udemohratisk ug 
uparlamentarisk middel og er der
for i strid med socialdemokratiels 
grundopfatning og politiske prin
cipper.^

Der er en betydelig forskjel, 
men jeg skal ikke strides om ord. 
Jeg  vil bare paapeke, at der ikke 
kan nævnes en eneste socialdemo
kratisk autoritet, jeg taler ikke 
om hel- og balvsocialistieke anarki
ster, som ikke holder fast ved det 
grundprincip, at demokratiet er 
og maa være den livsluft som so
cialismen lever og aander i og at 
der kun  kan gripes til andre m ii- 
le* naar demokratiet er i fare.
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Men det «fiocialistie.ke» princip 
i militærstreiken spiller in^en nV  
le for mig. Der er meget ogeaa i 
anarikisternes lære eom er «priii- 
cipielt socialistisk».

Hovedisakein er hvad hr. Scheflo 
vil ha faetslaat ved at faa mili
tærstreiken anerkjendt som væren
de i sociialistisk principiel orden 
og det har han lag t tydelig for da
gen i sine før nævnte artikler i 
«Arbeidet».

Baade militærstreiken og sol- 
dia terforeningerne skal anerkjen- 
des som rigtige og støttes av par
tiet moralsk og økonomisk naar de 
«ættes i verk.

Dot er hensigten og det bør 
landsmøtet være opmerksom paa. 
U t fra  denne partiets principieVie 
epkjendelse av m ilitærstreiken 
forbeholder hr. Scheflo sig og&aa 
at træde i skranken for mindre
talsstyret og diktaturet — bare 
det er «socialistisk».

«Arbeidet»s artikel av 12. 
mar.'  ̂ som forevarer og begrunder 
hr. Schefloe forslag, er ikke at ta 
feil av i saa henseende.

Scihefloe forslag betyr intet 
m indre end at lure hele m ilitær
streiken ind paa os med alle dene 
uoverskuelige konsekvenser.

Jeg kan derfor likesaia lite an
befale hr. Scheflos forslag som 
Tranmæls og Greppe. Det vil fø
re os op i de samme viderværdig- 
heter.

Jeg vil saa indtrængende jsg 
kan lægge forsamlingen paa h jer
te  at den nøie overtænker hvad 
man her er i begrep med at føre 
partiet op i.

Bl ir partiet engager t i mili- 
tærstreikagifcationen vil det snart 
bli splittet og ødelagt, vor preste 
vil bli beslaglagt, vore unge mad- 
lemmer utsat for forfølgelse uten 
at vi vilde være sterke nok til -it

beskytte dem. Det er vor pligt, 
foir alle os eom ser hvilke kata
strofer dette vil føre baade parti?>t 
og landet op i at gjøre hvad vi 
kan for at avverge det.

E t stort ansvarlig politisk p:ir- 
ti, som vil beholde sin position, sin 
magt og indflydelse og n.aa hen til 
flertalemagten i landet, kan ikke 
andet end stemme for flertallets 
forslag i denne sak.

Man maa være opmerksom paa 
at militarismen utrj^dder man ik
ke ved revolutioner. D ertil stikker 
den altfor dypt og har altfor sterkt 
tak over sindene. M ilitarismen 
er ikke bare et panser, som det ka
pitalistiske samfund har iført sig 
til sin egen beskyttelse. Nei, for- 
svaxstanken ligger dypt i den 
menneskelige natur og man utryd
der ikke forsvarsvæsenet før man 
har lykkedes a t revolutionere sin 
dene og løse militarismen ut av 
folkenes hjerter. Men det er i høi 
grad et opdragelses og oplysnings- 
epørsmaal.

Der er ogsaa en anden fare 
ved militærstreiken. Jeg  pekte 
paa den paa fagkongressen. F aren  
er den at den vil bringe os op i en 
my mlilitorlilstme. Ivieiflasøøtiteillsiein, aiv 
m ilitærstreik vil nemlig bli møtt 
med væbnet magt av dem som er 
mot den, og de strekende maa da. 
cgeaa gripe til vaaben for at fors 7a 
re sig. Dermed er man oppe i bor
gerkrigen. H eller ikke overfor 
'uitlllamldtit, fo r at o<pniaia Æreld, hiar 
m ilitærstreiken vist sig heldig. 
Det ser vi i Uusland. Bolsohevi- 
kerne gjorde m ilitærstreik paa sin 
fron t — resultatet ser vi nu. Idag 
indeholder aviserne et telegram 
fra  Petrograd telegrambyraa som 
oplyser, at bolschevikkrigsminist'-r 
Trotsky skriver følgende i «Isvo- 
stia»;

«Overfor de farer som sovjet-
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republikken er uteat for er i a j  
eneste vei ti] frel&e at finde i 
h aa rd t arbeide og revolutionær di
sciplin. 1 difiife tragiske dage maa 
enihver borger bli arbeider og sol
dat. I løpet av kort tid træder for
slaget om alm indelig  obligatori-^k 
m ilitæ r utdannelee i k ra ft. Sov- 
je treg je ringen  \̂ il overdra til er
fa rn e  in struk tø rer at sætte enhver 
borger i alle byer og landsbyer 
istand til ved furste oprop at re'^e 
sig  til forsvar for fædrelandet 
med raaben i haand. Den trag i
ske situation i Rusland som ver- 
diemsiriøveme vil konsfæste paa im 
perialism ens kors, vil paaby alle 
hæderlige m ilitæ re specialister at 
de ikke har ret til a t haide sig  bor
te f ra  arbeidet. Der vil bli g it 
dem alle midler til at stille sine 
k ræ fte r  og kundskaper til raadig- 
het for organisationem av fædre
landets farsvar.»

H er ser man hvad bolsohevi- 
kernes m ilitæ rstreik  har ført til i 
Rusiland. der skal nu indføret« al
m indelig  vernepligt igjen. Og 
saaledes vil det kunne gaa ogsaa 
andre steder, hvis man g rip e r  t i 
denne letsindighet. Men fordi mi- 
litæ rstre iken er et antiparlam en- 
tardiak, et miaisiseakititcaisiniididieil, isikal 
vi nu ubetinget anerkjende dea. 
Det er en uhyrlighet.

Zimm erwa ld .

E r  det ut fra en aapent og li
kefrem  u tta lt  opfatn ing  om 'ie 
u tenom parlam entariske og revolu
tionære midlers fortræffelighof, 
a t  m inoriteten vil ha anerk jen .lt 
og besluttet m ilitæ rstreiken, er 
det samme tilfældet for dens op
fa tn in g  m. h. t. Zimmerwald.

Jeg  skal paavit^e det nærm ere:
Den egentlige aarsak til avu<jl- 

deLen av den første Zimmerwald- 
konferanse var saavid t jeg  hiar

kunnet konstatere den ting, at de 
italienske og schweiziske social
ister ikke hadde kunnet faa istand 
en konferanse av det bestaaende 
internationale byraa, saaledes so;n 
foruteat i kongresbeslutningen i 
Basel 1912. Skuffet herover tD.k 
italienerne og endel schweiziske 
partifæller, understøttet av russi
ske revolutionære emignanter, ini
tiativet til indkaldelse av en in ter
national socialistkonferanse i Zim
merwald i Schweiz. Der sendtos 
indbydelse til en række partier om 
a t la sig repræsentere og der var 
tale her i Skandinavien om hvor
vidt man skulde sende repræs-sn- 
tanter. Saavidt jeg vet naadde ik
ke nogen indbydelse til det norske 
arbeiderparti, men til det danske 
parti kom der vist indbydelse.

F r a  Skandinavien møtte to 
svenske repræ sentanter for io t 
svenske ungdomsfO'rbund, der og
saa hadde fu ldm agt til a t  repræ 
sentere det norske ungdom sfor
bund.

Konferansen i Zimmerwald 
som fandt sted i september 191.5 
vedtok et manifest, sô m danner be
gyndelsen og grundlaget for Zim- 
merwaldbevægelsen. M anifestet 
indeholder intet opsigtsvækkende. 
Det skulde da være, at her forme
des vel egentlig først kravet om 
fred uten anneksioner og uten 
krigsskadeserstatninger og at det 
indprentet nødvendigheten av at 
holde klassekampen gaaende ogsaa 
under krigen og at socialdemokra
tiet ikke burde slutte nogen borg- 
fred.

Dette var sæ tninger, som alle 
socialdemokrater m aatte  være eni
ge i. De øvrige u ttalelser i Zim
merwald, m anifestet var alm inde
lige  socialistiske betragtningeir 
over krigen og fredsslutningen. 
Bl. a. hævdedes meget s terk t, at
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folkenes selvbesteanmelÉiesret maa-- 
te være en urokkelig grundsæt
ning ved ordningen av de natio
nale forhold.

Naar det csaa ofte er blit fre'n- 
hævet, at Det norske arbeiderparl i 
har g it »in tiM utning til Zimmer- 
walds linje, fordi det bar uttalt 
sin tilslutning til principperne i 
manifestet, saa er det en tilsnikel
se. Zimmer-waMs aktionslinje var 
ikke bekjendt for partiet da Jet 
uttalte sin tilslutning til almia- 
delige og selvfølgelige socialisti
ske principper.

Det fremgaar tydelig av Ro
bert Grinamfi bok om Zimrnervs^a] ] 
os Kienta!, at den revolutionære 
masseaktione lin je ikke var fore- 
slaat i Zimmerwald.

Paa  Zimmerwald-konferansen 
nedsattes en kommisaion, som ekiij- 
de lede bevægelsen. Berner-kom
missionen, med den bekjendte Ro
bert Grimm som leder.

I  en rundskrivelse i februg.r 
1916 antyder kommissionen en me  ̂
xe agressiv optræden ved at bry*® 
borgfreden og organisere prolera- 
riatets motstand mot k r i^ n .  Og 
for at denne radikalisering s.v 
progriammet skulde faa større magt 
bak sig, indkaldtes den andtri 
Z im m erw alikonferanæ i Kiental 
april 1916.

Paa denne konferanse sattes 
baade parlamentarismen og mas^?.- 
ahtionen paa dagsordenen, og der
med begyndte det at bli tydelige
re, hvad Zimmerwaldisterne egent
lig  gik og bar paa i sit hjerte. 
Det var masseahtionen.

Imiidlertid rak Kientalkonfe- 
ransen ikke at behandle hverken 
parlamentarismen eller masseak
tionen. Den nøiet sig med at 
skjælde k raftig  ut det internatio
nale socialistbyraa i H aag og ved

ta et nyt manifest, Kiental-m av-  
festet.

Heller ikke Kientalmanifestet 
er synderlig radikalt. Det gjen
tar de gamle sandheter fra Zim- 
merwald-manifestet. I visse hen
seender er dette manifest ogsaa 
nofeaa høiresociali«tisk, ialfald i 
forhold til det som idag ør Zim- 
merwaldieternee løsen. Som det 
eneste middel til at forhindre krig, 
erklærer Kientalisterne, har m.an 
bare: «erobringen av den politi
ske magt og avt<kaffelse av den ka
pitalistiske eiendom ved de arbei
dende klasser.» H er tales der alt- 
eaa om den parlamentariske erote
ring av den politiske magt sorn 
det vigtigste middel til at hindre 
krig. Man var ikke den g a rg  
kommet saavidt at man vilde erob
re magten ved kup og diktatur, slik 
som det nu skal være.

Kientalmanifestet er ellers iji- 
teressant nok. Vi kan godt gi og- 
saa det vor tilslutning.

Men allikevel er det fra  Kieu- 
tal, at schismaet i Internationalen 
begynder at gjøre sig gjældende. 
Mens Zimmerwaldkonferansen tii 
en vise grad skulde være et forsok 
paa at gjenreise den gamle inter
national, reieer man i Kiental et 
voldsomt angrep paa det interna- 
tionjale byraa i Haag.

I  Kiental erklærte man sig da 
ogsaa, ifølge Grimm, mot den tan 
ke, som har været den bærende for 
Stockholmskonferansen, nemlig at 
frem tvinge en forstaaelsesfred paa 
grundlag av folkenes og nationer- 
Tiee selvbestemmelsesret.

Kientalis'temes standpunkt har 
under diskussionerne været at fre 
den skulde fremtvingets ved en be
slutsom kamp mot krigen fra  ar
beiderklassens side, maseeaition.

Denne opfatning, som ikke f is  
uttryk i selve Kientalmanifestet,
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er det som biir den skillende eei’.e- 
re, idet den føres videre end til ha
re at gjælde aktionen mot krigeTi. 
Den gjælder aktionen for socialis
men og militærvæsenete avekafiel- 
se i alle land.

Denne principielle uenighet 
mieid os om maaten la't dmldr 
føne sociiallliisimian paa var det 
sikkerlig som gjorde, at den 
nye Zimmerwaldkonimission ved
tok i'kke at ville ba noget 
samarbeide om freden med den 
hollandek-skandinaviske komite i 
Stockholm.

Der foreligger nu et par offi
cielle programerklæringer fra  
Zimmerwaldorganisa tionen som 
viser, at den nu sætter den revolu
tionære masseaktion sam nr. 1. 
Disse programmer eller m ani
fester vedtoges paa den tredje 
Zimmerwaldkonferanee, som holi- 
tes i Stockholm fra  5.— 12. sep
tember 1917.

Av et referat, som findes i det 
svenske ungBocialistblad «Storm- 
klockan» den 13. oktober ifjor f ra 
konferansen, frem gaar det at 
zimmerwaldisterne har opstillet 
masseahtionen som sit fornemste 
middel. Og det meddeles desuten 
at der foreligger «alle garantier 
for, at de synspunkter og prak ti
ske forholdsregler og ekridt, som 
er ta t med hensyn til masseaktio
nen biir tat med samme iver av 
zimmerwaldtilhængerne i alle 
land og av alle fraktioner».

A v  dette frem gaar det k lart og 
tydelig, at Zimmerwaldkonfena.i- 
sen nu har besluttet den revolu
tionære masiseaktion og at partist, 
hvis vi nu melder os ind i Zim- 
merwald, maa være med paa den
ne aktion ogeaa for vort lands ve l- 
kommende.

Dette frem gaar ogsaa av det

manifest, som den tredje Zimmer- 
waldkonferanse vedtok.

I  maniifætet heter det ikke 
bare, at freden kun  kan naaes ved 
en avgjøremde masseaktion. ISTei, 
efter at ha nævnt de enkelte reis- 
:nin!ger hdist og her heter det i m,a- 
nii'asteit; «Gjennem enkeltkaimipe, 
som ppoletiarei'ne i de andre land© 
ikke vøt niQiget om, kan diet ømslke- 
de maal ikike naaes. Timen  er 
kommen for begyndelsen av den 
store fælles kamp i alle lande for 
freden og folkenes befrielse gjen- 
nem det socialistiske proletariat. 
Midlet dertil er den fælles inter- 
natio^nale m-assestreik.»

Videre heter det;
«Arbeidere og arbeidersker! 

Virik for den internationale prole- 
tariislke maissastrei.k i hvert verk- 
iSted og hver hytte. Kamipen biir 
lani}̂  og besværliig. De herskende 
Maisiser vil ifoke vike for et slag. 
Men jo vansikeli'gere kampen bl ir 
jo mere energiisk miaa den føres.»

Kontferanii5en opfordrer ogeaa 
arbeiderne i alle lande at silutte 
sig til den russiske revolution. «Vi 
ber eder ikke om s'ympatiuttalel- 
®er. vi kalder eder til kamp. Gaa 
ut paa galterne og la fabrikkerne 
istaa. Øv edens tryk med alle mid- 
lier.»

Main ser her, at Ziimmerwald 
gaar langt videre emd vi her i Nor
ge synes, at vi kunde gaa, dia 
vilde være med paa en internatio- 
inal sitrøik for at hindre k rig  og 
'krxgsutbrud. Det er selive social- 
ismenis gjenneimførelse i h\'ert en
kelt liand, som Zimmerwalid vil 
sætte iigjennem ved en national og 
initier-natiianal masisestreiik. Og ik
ke bare det. Zimmerwald gaar vi
dere. Det vil ikke opta denne 
masseaktion gjennem de aner- 
kjend'te fagli,ge og politiske orga- 
inisationer som ar^beiderne har 
iskajpt sig i alle land. ISTei, der
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fiikal skaffes særskilte orwaner. I  
m anifestet fra  den 3. Ziroimer- 
walidlkonferanee heter det saaledes:

«Dan overalt arbeider- og sol- 
daterraad som organer for eders 
kamp.»

Hvor denne nye revoiLutionære 
bakrtiiik fører hen vil enihiver foT- 
etaia. ZiimmerwiaildåBteriie lægger 
dia heller iiklke akjiul paja, at det er 
bolscihjøviikemes metoder fra  Sus- 
liand 0 ,0 ' F inland siam de vil faa 
arlbeiiderme tiil at akcerpitere.

J>a, hivis man sikal tro «Storm- 
iklocikian», er det d'en 3. Zimmer- 
waldkonferanse aom har foriaTile“ 
dii^^ bo'lschevik'rewliutionen i 
Rusland ojr revioluitionen i F in- 
liand.

Den 17. november skriver nem
lig Z. Høgilmnd følgende i «Storm- 
kloekan»;

«Ungiafår samtidiisrt med abt 
den tredje Zimmersvaldlkonferen- 
senis manifeist, vans piub'liceranide 
hit'tiille måjst uppekjutais på ffrund 
lav viasa hinder av tekmisk-politisk 
natmr men som sedan flera veckor 
varit kant i Eyisisland och Fitn- 
la'nd, nu g'år over den ovri^a vårl- 
den med sin flammande appell till 
imiaisisorna alt ffjen'om dm  interna- 
iionell-u mass-strdjJcens handling 
resia mot krifjets og fcapiitalis- 
imenjs forharjande maJkter, ko‘tn- 
m er från  Petrognaid den overvål- 
dig.ande underrattelisen om att 
Kerenis'ki-regimen stortats och a.tt 
maikten overtiagitis av Arbetar- ooh 
isiolidatråden, vilikais m ajoritet och 
ledning består av-bolischeviiki-soci- 
alidemok rater. I>et år med amdra 
ord proletariatets diktatur, som 
dårmed invi,gies i Eyiaslamd.»

D.a Høglnnid er en ajv Zimmer- 
waldlbøvEBfijalisenis ledere, har han 
aaaituflifivis god rede paa hvad han 
sier. Det paastaaes, og det er 
vist ri.gtig, at det er Zimmerw:ald- 
ibeslntoingerne i Stockholm som

foranlediget streiken i Tyskland 
og Øis’terrike. Det var et giodt til
tak, men det endte med fiaako. 
Der sikil nemlig noget andet til 
end manifester for at en saadan 
aiktion skal lyk/kes. Aktionen maa 
ha almindelig tilisliutning hos de 
store masser, og de maa vite, at 
den iiverkisætteis ogisaa av arbeider
ne i de fiendtlige lande. Massen 
av de tyislke arbeidere vil selvfølge
lig  i-klke gjøre streik, hviis ikke 
arbeiderne i det land Tyisikland 
kjæm per m;ed oigisaa g.iør det. Og 
det er eelvføligelig. Men ziimimer- 
waldiisterne opfordTer til aktioner 
uten hensyn hertil, oig det er det 
menimglsiliøse. Det finske siooial- 
idemokrati silnttet sig til Zimmer- 
waW ifjoT sommer — nu sitaar 
F in land  op i en revolution, hvi.s 
'uhygge og beiklagelige følger iikke 
bare for den finisakie arbeiderklas
se, men kaniske for hele Norden, 
•som vi nu ser.

Jeg  skal ikke kamme ind paa 
den finiske røTOlution. M eninger
ne om den er meget delte ogisaa 
her i landet. E fte r hvad der er 
oplysit var der ogsaa delte menim- 
ger inden diet fimske sooialdemo- 
k ra ti; men under enhver omistæn- 
dighet villde det være anjsvarstøst 
under de nuværende forhold, om 
arbeiderne i et nøitralt land, eani 
f. eks. Norge, sikulde følge en Zim- 
merwald-parole om en revolutio
nær maisiseaktion med imdførelisen 
av eit proletariatets dikta.tiur som 
det nsermesite maal.

Jeg  har al respekt baade for 
finnem e og bolschevikerne, end- 
isikjønit resrultaterne av deres virk
somhet er alt andet end opm:unt- 
■rende. Men for niorsike forhold 
psaser disse metoder ikke, og fler- 
talleit. arv de noirtsike arbeidere vil 
o,.gisaa vite at betakke sig for dii'sise 
mebod*er siom gjennem Ziimmer- 
wald sikal iindiførøB i alle lamde.
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Z immer waldkommisisiioiien ei'
b lit boleeh'øvikreo^jerittfferLS inter- 
Uiationale affitationsor^an, oiff døt 
er en offentlig hemmelig^het, at 
den uindenstøttes av den ruissiste 
rie,sf.ierin,a:. Man v;il si, at det ikke 
kan være noget urik tig  i at motta 
ipen,ger fra  en saa renlivet social- 
ietiak og revolutionær regjering 
laam Lenins. Men jeg er ikke a.v 
den apfiatnimg. Socialdemoikrater 
<kan ikke anbeide med fremmede 
regjeringens penger, og Det nor
ske arheideriparti kan derfor kel
ler ikke ha noget med Zimimer- 
W'a.ld at gjøre.

At vore hjemlige zimmerwai- 
dere er fu ld t opimerksiom paa hvad 
det her gjælder, har vi flere tyde
lige beviser paia. Det er revolu- 
ition de vil.

I  «Klæ/sekampen» nr. 48 ifjor 
ifbrherlåge? .--aaledes bolisahøvisfrnen 
isom Z immerw ald-in/fcer-niaitio n alen s 
lejerne. Med den oprigtighet som 
a iti dhaT været egen for hr. Olau» -̂ 
isen — det skal han ha min aner- 
kjendelee for — har han likefrem 
islaat til lyd fOr revolutionær op
træden efter boljsohevikisk mønster 
ogisaa i Norge. I  nr. 51 i «Klas- 
isekamipen» ifjor tordner han k raf
t ig  mot «laderne i Folketis hus», 
fordi de i)kke vil lage revoliutiomær 
kaim;p; i et fbregaaende nr. taler 
Ihan i forinielig vellystig eketai'=e 
O’/er det blod gom maa flyte i Rus
land før den njnø soci'alisitiiske re- 
■gjerimgsimagt er befæstet — ja  
«Klasisekaimpen» mener for ful(Jt 
alvor, at der kan være tale om 
foirimelig at utrydde over'klaiseen i 
de krigiførende lande, soim Bern
hard Shaw sipøkende har talt om, 
for at bane vei for revolutionen.

Men denne blodunderløpne agi
tation kan aldrig faa tilslutning 
bliandit de norske arbeidere. De 
har altfor KUind dømmekraft, alt- 
■fior stor reailitetssans til det.

Det anføres gjerne, at vi ik
ke kan etaja i en organisation, alt- 
®aa den giamle Injtemational, som 
har forbindelise rned de tysike «høi- 
resocialisiter» — Seheidemanms 
parti. De har jo «forraadt» soei- 
aliismen og arbeiderne, de er «kei- 
iserens leiasivende» og meigetmere. 
—  Jeg er ikke tilhænger av de ty
ske flertalisisocialistens politik. 
Twertiimot. Og faa har angrepet 
d'em sikarpere end jeg. Men for
holdet er jo døt', at skal vi ha for
bindelse med de tyske arheidere, 
den overveiende del aiv deim, og 
det vil vi, saa kan det kiun sike 
ved først og fremist at ha forbiiii- 
delise med Soheidemann’S parti. E n 
ten man liker at høre det eller ei, 
PÆia staar flertall et av de tysike ar
beidere der. Det har ogsiaa de sid
ste siupplerinigBvalg i Tyisld'and 
vist. Det fremhæives saa ofte, at 
Haiasøpartiet i Tyskland staar i 
Zinrnierwald, og at det er en saa- 
dan garanti for at ZinMuerw-ald er 
iden eneste rigtige imternational. 
Men man giammer, at Haasepar- 
tiet aldelee iilcke sitaar paa det bol- 
schevikiislke program som Zimmer- 
wald gjiør, mød m'asisealktion og 
d ik ta tu r og den sliagis.

(Egede Nissen aivbryter: Men
Haiasegnuippen har und©risikrevet 
den tredje Zimmerwaldkonferan- 
ees ra/anifester.)

Vidn^es fortsæ tter: Ja, det vet 
jeg. Men det er belkjendt nok, at 
H'aase og Kautsiky offentlig har 
tat awtand fra  den bolsohevikiiske 
/taktik, bl. a. i «Leipziger Voliks- 
zeitung». M.an vil svare og si, at 
det her ikke er tale om bolécherviis- 
me; det er ikke dlem de vil ha ind
fø rt de som vil til Zimmerwald. 
Men jeg maa i den anledning 
minde om hvad hr. Ola uissen aa 
igaai- unider ddbatten om indbydel- 
isien til Zimmerwald. Kampen staar 
sa han, om bolschavisme kontra
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den hifctil førte sociialldiamiakratiisilve 
reform- flaffforeumgøpolitilk.
0 ^  Olaxissaa har ret i det, H aa 
3uar ærlig fra  saia som det er. 
Kaimpen her mellam as staar mel
lem bol3chev:i8me 0 |g syniddJcaliisme 
p-aa den ene side o,ej socialdiemo- 
inatiak politiiik p.aa den ,aniden.

Arbeiderraadene.

F ra  Zimmerwiajld er det a^?saa, 
■at parolen om åannelise av anbei- 
ideniaad er ^aat ut. At denme ar
beide rraadsibevBeigelse ^ Ir u ttryk  
for den siamme antiparlam entar- 
isike opfatoimg med maaseajktioneu 
isøm miag'ilmiiddel, det bar længe 
'i-æpøt tyidelig. Straike man her 
beffymdifce at arbeide for dannelse 
a)v arbeiiderraad uttaltes det, ajt 
de skulde være «revolutionære 
<aitmatiianear^ainer» sona skulde til
rive sijs; magten i saimtfiundet. At 
arbeiderraadene er helt antiiparla- 
mentørdislke frem ^aar til owrflod 
av det mianifesit, som K ristiania 
arbeiderr'aad utsendite for ny li 
med indibydeJise til arbeiderraade- 
ries landfilkoinferanse, og som har 
fiaat tilslu tn ing fra  en rækike ar- 
ibeidernaaid aver hele landeit.

E fte r at ha g jort rede for for- 
ekjeiEiige kraiv, som arbeiderraade- 
'ne har stillet, beter det i det 
:nøevTite manifest;

«Disse krav som i det væsentlig
ste ogsda er reist av de faglige og 
politiske hovedorganisationer, kan 
vi ikke vente gjennemført ved 
•parlamentariske midler, men hare 
ved en revolutionær masseaktion 
av hele det arbeidende folk , om 
ikke statsmagterne godvillig vil 
høie sig for folkets vHje.^y

Det beter videre i manåfestet:
«Arbeiderraadsbevægelsens maal 

er dannelsen av et helt selvstændig 
suverænt aktionsorgan, der er fæl
lesorgan for alle faglige og poli

tiske organisationer og hele det 
arbeidende folk.»

Sidiøn dette manifest ubsendtes 
b a r den store landskonferanse av 
arbeiderraadene fundet -sted. Pro
grammet fra  denne viser, at be- 
væ^elisen er gaat helt over i syn
dikalismen og antisocialismen.

I  programmet beter det saale- 
diøs bl. a .:

<(En saadan situation (isom den 
luuiværeade) qjør det nødvendig 
for arbeiderraadene som repræsen
tant for hele den arbeidende klas
se at overta kontrollen av indu
strien ,landbruket, fiskerierne, 
transportvæsenet og omsætningen 
— likesom hele den sociale og ad
ministrative forvaltning biir at 
lægge i raadenes hænder.»

Dette er den reneste antieooial- 
isme og siynid'ilkalisime. Ti social- 
demoifcriatiet har aldrig villet, at 
ikun en enkelt kliaæe av follket, 
selv om denne klasise er arbeider
ne. alene skulde overta samfundi.^- 
magten gjennem organer utenfor 
de samf'indinmaissige institutioner. 
Det er en ny og mere snever form 
for synidikalisme end selv synd'i- 
fcaliisterne h ittil har prælket, som 
ber giøre? "ifpLr'iende.

Ogsaa arbeiderraadene? lands- 
fkonferanee erklærte sig for anti- 
parlamentariamen. I  taktikspørs- 
maalet vedtok den nemlig følgen
de:

«For det tilfælde, at dyrtids
kravene ikke indrømm,es inden en 
rimelig frist, vil konferansen an
befale at der iverksættes en poli
tisk missestreik.»

Altstaa, ved hjælp av masisestrei
te n  skal den syndiikal i stiske sam- 
fundeordning gjennemføree. H er 
er der ikke tale om no,get «baade- 
og», som Tranmæil taler om — her 
er hare taile om naiassesitreiken.

Lamdigkoniferansen bar ogsiaa 
injdlsat den nye «eovjet-regjering»,
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idet den walffte en laiiidiakomite 
■en centTiaLkoanite, som skal føre 
dens bøgliutoiin-^ êi- ut i li.vet. Cen
tr  alikomitieen bøstiaair av d’hrr. S. 
Simenisen, Osoar L. Ottersen, S, 
Svendsen, N. Hopstad og f ra  
Jolmsson. Det er 30de og bra 
imenniøsker, men tror de virkelig, 
•at de vil maig’te at overta fcootrol- 
Ten over indtaisitirien, lamdlbruiket, 
Æiakerierne, tnanisportvæsienet og 
o^msætningen samt overta hele deu 
iS 'O ciale  og admi'nis'brative forval t- 
■ningl Nei, jeg tænker, at de lar 
den «.aik lig,ge, jeg.

l\Ien al denne usans er i fuJjd 
0'verensi9tamimelf?e med boliæhevis- 
men og zimmerwaldisimien, som 
er motetandere av den sociialdemo- 
kratisike og pariajmentariske frem- 
gangslinje.

Da boliscihevi.kerne opløste den 
revolutionære nationalifonaamling, 
isom var valgt 'V’ed alimimdelig stem
meret, erklærte utenriiksminiistec 
T  rotsTcy:

«Den almindelige stemmeret er 
en antihvert indretning.»

«Klasseikampen» som aJkcepte- 
rer hivilikemisombeliPt meningsløi^het 
'bare den kommer fra  bolisoheviiker- 
ne, har nyli'sr u tta lt sig paa sam
me m.aate som Trotis,ky. selvføljwe- 
lig.

BolisohevilkTegjerinigenis ledere 
Kar ogaaa i anledning derep under
trykkelse av ytringflfriilieten er- 
:k’lært. at «ytringsfriheten er hare 
en borgerlig fordom.-»

Jeo’ er pikker r>aa, at «Klass?- 
kaimpen» og hr. OliauHsiøn er enig 
ogsaa i rlette. "For det er god bol- 
isohevisme.

Ja, jeg hiar nu gjennemgaat 
m il i tærstreifcen, Ziimimerw aldis- 
men ag arbeiderraadisibevægelisen 
og paavåst, hvilke principper som 
her er de grundlæggende: det er 
anerle jendelse av den revolv ti onæ
re masseakti-on av forsJcjellig art.

om «nødvendig» indførelse av pro
letariatets dihtatur med anvendel
se av voldsmidler.

H r. Tranmæl sa, at partie t 
faar ikke folkets tillid, fordi det 
ikke anørlkjender denne P'fJitik, 
og -særlig fordi det ikke anerkjen- 
der militæinstrøiken.

Jeg  ber de rapræisemtanter her 
isiam kioimmer ute fra  distrikterne, 
f ra  byørne og bygderne, at ran- 
'=‘ake sine h jerter og spørre sig 
isiølv oim de virOceliig tror, at fo'lket, 
det arbeidende folk, staar paa an- 
tip.arl.amentariamens og volded ik- 
taturetis stamdpumikt. Haanden paa 
ihjertet! E fter at ha set hvad bol- 
soheviam.em og zimmerwaldi^sme» 
har faat istand i Basland o>g F in 
land, troT I  at arbeiderne og fimaa- 
foliket her i landet vil slaa ind paa 
den. samme. Jeig er overbevist o-ni' 
■at det tror I ikke.

Og det, villde være at bedrage 
arbeiderne at forrøke at indbilde 
dem at de kan naa frem til økono

misk og politisk frigjørelise ad dis
se veie som mindretallet vil at vi 
sikal betræde.

Hvad der nii først og fremt^t 
kræves av landsmøtet, det er at 
der nu endelig skapes klarhet i 
disise sporsmaal, at den norske a,r- 
beiderklasise faar grei besked om, 
hvor partiet s>taar, om det vælger 
bolscheviismen ell. soc.dam.kratiet. 
Det er Lkike mindist nødvendig av 
hensyn til partipresisen og særlig 
hovedorganet, at faa klarhet. Det 
maa være é l̂ut med dette, at vi ind
byrdes skal strid&s slik, som vi i 
det gidste hiar gjort. T længden 
kan vi ikke holde ut med dette no
gen av os.

Der har i nogen blade været 
fremholdt, at nu maa jeg ta min 
stilling  under overveielse som re
daktør av hovedo nganet. Ja , maa 
kan være siOdker paa, at bl ir ikke 
resiultatet av forhandlingerne paa
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lamdsimøfcet saaledee som jef>; øn
sker, saa vet nak hvad jeiÔ har 
■at sjøre. Men jeg haaber o^&aa, 
at mine kiolleger i piartipresisen og- 
eaia vil ta bjoinisekiveneen av de be- 
sliutningier scan falder her, bviis de 
ikke blår som de ønsker.

Der kunde sloittelig være en 
hel diøl bemerfcnin-ger at ^jøre til 
uttaleliser av Tranmæl. Men 
skial La dem ligge. Naar han imid
lertid sier, at det vil være at p!’'> 
stitoere partiet ikke at anerkjende 
militæristreiiken, saa er jeg av dan 
opfatning, at intet vil prostituere 
og ødelægge partiet mere end net
op militænstreiken. Derfor bør vi 
ipaa det kraftigste ta avstand baa- 
de fra  militærsitreiken, Zimmer- 
wald og den arbeiiderraadsibevægel- 
®e som ikke vil arbeiide i fonstaa- 
else med organisationen og under 
denis ansvar.

Det er ikke rigtig, som Trati- 
mæl sier, at «Soc.-Døm.» førsit 
skrev mot arbeiderraadene, men 
siden blev nødt til at anerkjemle 
dem med visste forbehold. Sandlifi- 
ten er, at den føns-te artikel «Sæ.- 
Dem.» skrev om arbeiderraadene 
i vinter, anbef:alte disise, hvis de 
arbeidet i forstaaelise med parti og 
fagorganieation. Men da det vi
ste sig, at raadene ikike vilde det, 
.ad;varte jeg mot dem og sikrev, at 
det maatte være en uittrykkel'ig 
Æoratsætning for an.erkjendelse av 
arbeiderraiadøne, at deres program 
O'g taktilk var overens.sstemmende 
med partiets, og at de stillet sig 
lojaLt og ansvarlig overfor organi
sationen.

Jeg ma.a altsaa pa,a det bestem
teste tilra.ade landsmøtot at vedta 
flertallets fons'lae' til nttalelse.

Schef lo:
Redaktør Vidnes beklager e% 

over den polemik som er ført i 
partipresen, og partiets fonmand

stemplet det som uhørt at vi skul
de debattere taktikken for aapne 
døre. Jeg trodde at hr. Chr. H. 
Knudsen hadde god hukommelse,, 
men nu begynder jeg at tvile paa 
det. H an burde dog huske de 
stridigheter i partiet i 1906 som 
førte til a t  Jeppesen blev red akt-ør 
av «Soc.-Dem.». Grunden til at 
vi m.aa diskuttere disse spørsmaal 
er, at flertallet vil opgi den poli
tik og taktik som hittil har været 
gjældende i partiet. For et aar 
siden vilde ingen ha vaaget at 
hævde det standpunkt som nu Lian 
og Vidnes indtar. Ifjo r blev der 
opfordret til en stor aktion for 
dyrtidskravene. Gg det blev siagt 
med tydelige ord at man vilde sæt
te magt bak kravene. Det blev 
endog nævnt «kanontorden», saa 
nogen fredelig streik var det ikke 
tale om. Kravene blev ikke ind
vilget. Men den bebudede kon
gres kom ikke. Det var dette som 
vakte kritik  ute i partipresen og i 
foreningerne. Istedetfor at vise 
foretaaelse av det sterke krav som 
reiste sig for indkaldelsen av en 
dyrtids'kongrøs, blev kravene møtt 
med haan og spot fra  ledernes si
de. Selve den ting a t ledelsen var 
mot generalstreik er ikke det av
gjørende; det er intet at si paa, at 
de vilde stemme mot generalstreik. 
Jeg tror ikke at en revolutionær 
generalstreik overhodet kan iverk- 
sættes ved en kongres, men det 
som var galt, var, at ikke arbeider- 
L. selv fik  bestemme over det. Den 
taktik som ledelsen valgte, vil den 
nu ophøie til et dogme, som skal 
være be^stemmende for al fremtid,, 
og den har fraraadet at gaa til di
rekte aktiorn i tilfælde av at regje
ringen ikke akcepterer de nu stil
lede dyrtidskrav. Men vi kan da 
ikke frasverge os troen paa masee- 
aktion eller retten til at bruke
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d-en. Det er et uholdbart stand
punkt at det ekal være forment a r 
beiderklassen at søke at frigjøre 
siig, hvis vi ikke har flertal i fol
ket. Revolutionen kan h,a til for- 
m aal at skape et flertal, og enhver 
revolution som lykkes, er beretti
get, selv om den begyndes av 10 
mand. Det avgjørende er, hvor
dan den norske arbeiderbevægelse 
vil stille sig til en arbeiderklasse 
som er tvunget ut i revolution. Vi 
liar set, at det norske socialdemo
krati har understøttet sine uten
landske kamerater under revoliu- 
tionære aktioner. Vi spurte ikke 
efter om de svenske arbeidere 
bad de flertal for sin storstreik, og 
«elv om vi forstod, at streikeoi 
miaatte mis-lykkes, søkte vi at hol
de motet oppe hos de svenske ar
beidere og støttet dem saa godt v.i 
kunde. Det er iingen givet at vi
te, naar en saadan streik kan u t
vikle sig til revolutionær masse
aktion. Nogen væsensforskjel er 
der ikke mellem døm. Redaktør 
Vidnes citer te endel artikler i 
«Arbeidet». Jeg tænkte vi skulde 
la polemikken mellem «Soc.-Dem.» 
og «Arbeidet» tale for sig selv — 
at vi skulde la den sak ligge her, 
og kun holde os til de foreliggen
de indstillinger. Vidneis under- 
»!treker demoTcrati. Ja , vi tilhører 
ogsaa demokratiet, men vi synes 
nok, at ho'vedveigten bør lægges paa 
a t vi er et sociaZ-demokrati. Vor 
opgiave er at skape et socialt, et 
økonomisk demokrati, og om vi 
fo r opnaaelse av dette, maa ta 
«temmeretten fra  jobbere og aager- 
karle, er det ikke betænkelig, t in 
der en epoke som i Rusland, hvor 
det kommer til at gjælde liv eller 
død for arbeiderkl asisen og kapi
talistklassen tørster efter blodig 
hevn, er det dog for naivt at be
breide arbeiderne at de fra ta r  de

andre stemmeretten. Hovedopga
ven er at slaa motstanderne ned og 
ta det vaaben fra  overklassen, 
hvormed de behersker os. Det bKr 
ikke greit for arbeiderklassen at 
overta ledelsen; men tiden nær
mer sig, da arbeiderklassen maa 
b'.' den herskende klasse. Slaget 
maa en gang staa, og dia maa vi 
lægge vor krigskunst saadan an, 
at det biir de andre og ikke vi 
som blir de tapende. Hadde man 
valg mellem det ene og det andet, 
parlamentarisme eller nuasseak- 
tion, maatte man opgi parlamen
tarismen ; men et saadiant valg fo
religger ikke. Der gjælder her et 
baade — og. Vi ser da ogsaa at 
det er ingen som har utrettet saa 
meget for valgene som hr. T ran 
mæl. Han er et levende bevis for, 
at parlamentarisme og masseak
tion kan forenes. Der kan ske en 
kombination mellem de to magt
faktorer. Gaar vi til valg som et 
revolutionært klassekampparti, vil 
vi gaa frem ; men vi faar aldrig 
flertal, hvis vi reduceres til at bli 
et søndagsparti. Mit forslag ved
rørende m ilitærstreiken s t i m e r  
overens med det, vi har været vant 
til at betragte som god social
isme.

Olaussen:
Den borgerlige presse har u t

talt haabet om, at landsstyrets 
flertal maa seire paa denne kon
gres. I  borgerpressens øine re
præsenterer flertallet den sunde 
fo rnuft i motsætning til os, som 
slu tter os til mindretallet. D it 
er det altsaa kommet, at Vidnes 
og Jeppesen, som tidligere er for
dømt, ophøies til fornuftens gu 
der i den borgerlige presse. Jeg 
synes det er en tragisk utvikling. 
En historisk og politisk tragedie. 
Enhver er klar over at moteæt-
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ningsforiholdet her er dypere end 
ordene i indstillingerne g ir ut- 
tryk for. Vi kan træ k ie  skillet 
mellem viljen  til handling og den 
iwolutionære fraselogi. Vi har 
bat en gruppe inden vort parti 
som har eksellert i fraselogi, men 
som har savnet viljej. til a t om
sætte ordene i handling. Ogeaa de 
tyske socialister snakket om revo
lutionær masseaktion. Men det 
blev bare snakket. Kaut^ky slut
tet alle sine bøker med en hævdel- 
fce av revolutionens berettigelse og 
nødvendighet; men stiller, ansigt 
til ansigt med virkeligheten blev 
det bare bluff det hele. Derfra 
bkriver det tyske socialdemokratis 
nederlag sig. Det, har overgit sig 
til generalstabens forføining. Det 
er konsekvensen, dypest set, av den 
revolutionære fravselogis falit. 
Flertallet i landseityret har nu ik 
ke lyst til at bruke de sterke ord. 
Men de har forstaat at de har en 
god klang Oig 'die Mterf anjvieinidit i det 
store dyrtidsmanifest. Det var et 
revolutionært oprop. Det var ik
ke sukkerbiter man da ga folket. 
En mand som Lian, som er eaa 
villig til at gi koncessioner til 
stemningen, vil nu ikke vite mere 
av den revolutionær masseaktion. 
Vi sikal vite, a t hvis landsstyre- 
flertallets lin je  seirer idag, har vi 
dermed fastslaat, at Det norske 
arbeiderparti skal være et hare- 
parlamentarisk parti. Da biir vi 
liggende fast paa den undfalden- 
hetene linje, som kjendetegner 
vort parti idag. Men hvordan er 
stillingen idag. Vi ser et proleta
ria t som herjes av dyrtid, vi ser 
■bønder og jobbere feter sig paia 
krisen, og vi ser millionærer vokse 
op som paddehatter. Og saa skul
de døn største klasse i samfundet 
la sig drive godvillig ind i hun
gersdøden! Skal den betragte

sin aktion for tilendebra^ , naar 
vore 19 mand i stortinget har 
faa t sine forslag nedvotert. E r  
det ikke paa tide at heise andre 
signaler? For dem som nu taler 
om demokrati er dette blit et hel
lig dogme, som er grodd fast i 
hjernen. Men det er dog de sam
me mænd som har krænket demo
kratiet indad i vore egne rækker. 
De motsatte sig dyrtidskongres
sen, de moteatte sig at arbeiderne 
selv fik  vælge de midler, som pas
set til tiden og situationen, og det 
viser at de ikke hadde tillid til 
arbeiderklassen. Denslags demo
k ra ti vil jeg betakke mig for. 
N aar vi ser dette og ser Vindes’ 
artikler i «Soc.-Dem.», saa smaker 
det av hykleri at tale om demo
krati. Det er en brist i det ærlige 
sindelag.

Den principielle kjerne er om 
det demokrati vi har idag er en 
nødvendig betingelse for socialis
men — om dette demokrati levner 
os mulighet for at gjennemføre 
socialismen. Det er ikke saa en
kelt at gjennemføre den sociale 
revolution. Om vi seiret ved hø
stens stortingsvalg, tror man der
ved at ha ophævet kapitalisternes 
motstand mot arbeiderklassen? Vi 
ser at borgerskapet har foretat op- 
kjøp av vaaben. Tror man, at det 
g ir sin kamp op? Nei, jeg tror det 
ikke. Og da har vi borgerkri
gen. Vi vilde allikevel komme op 
i den. Det er konsekvensen av den 
videnskabelig opbyggede socialis
me, som er knæsat av Marx og 
F r. Engels. Det er ikke bolsche- 
vikerne i Rusland som har opfun
det arbeiderklassens diktatur. Den 
teoretiske anerkjendelee av arbei
derklassen som eneherre og tyran 
finder vi hos Karl Marx. Det 
d ik tatur som imøtekommer arbei
derklassens interesser er beretti-
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get. Hvorfor skal ikke alle bor
gere faa stemmeret, sier m.an. Nei, 
det kan bli nødvendig at vi i et 
tidsrum  av maaneder og aar maa 
ihoLde O'Verkkseen nede, som man 
nu gjør det i Rusland. Med den 
nuværende valgordning kan vi ik
ke faa flertal ved valgene, og det
te forfitaar ogeaa borgerkltassen, 
hvorfor de vil motsætte sig en ret
færdig valgordning, om nødvendig 
med vaabenmagt. Om man i 
Preussen, hvor man ikke har op- 
naadd at faa almindelig stemme
ret ved politisk aktion, gik over 
t i l  at bruke maseeaktion, vilde det 
utvikle sig til selve den s;x:iale re
volution. Om kampen indledes 
-eom en kamp om det almindelige 
demokrati, vilde den utvikle sig 
til at bli en kamp om socialismen.

Om vi idag tok magten had
de vi ikke nok av intelligente til 
at foreetaa det tekniske leder

skap, vil man si. Men naar vi har 
magten, vil flertallet gi sig over, 
som nu i R usland ; med magten i 
vore hænder kan vi tvinge inge
niørerne f. eks. til at gjøre arbei
de og vi kan tvinge bankerne. Vi 
stiller dem foran valget av at tje 
ne arbeiderne eller at faa sig fra- 
ta t alle levnetemidler. Arbeider
klassen har alle dage været tvun
get til a t  arbeide for sit brød — 
hvorfor eaa ikke stille samme 
krav til overklassen. Saa er Jet 
.{ l̂'ve revolutionen. En revolution 
kan ikke lages paa forhiaand. Men 
vi forutsætter at samfundet gjen- 
nemløper en revolutionær krise i 
alle land og at det er denne som 
vil lede frem til revolution. H er i 
landet stilles vi nu ansigt til an 
s ig t med sultedøden. Det ene lev
netsmiddel forsvinder efter det 
andet — alt som resultat av den 
borgerlige politik. Skal vi saa si 
til 06 selv, at vi skal sulte og dø

og dø og sulte, stole paa valgene 
fra  aar til aar? Eller ska! vi si 
som saa, at vi indkalder hele ar
beiderklassen, gjerne ogsaa de 
uorganiserte og middelklassen til 
en kjæmpemæssig kongres, hvor 
vi gir magthaverne den sidste re- 
»■»pit. Paa denne kongres f ik  vi 
sætte op de krav som er absolut 
nødvendige. Hvis kravene saa ik
ke indvilges, maa vi opsi borger
samfundet huldiskap og troskap og 
bryte alle broer av. Vi faar da
benytte enhver given anledning
til styrte kapitalistsamfundet om
kuld. Kan det bli mere mat for det, 
spør man. Men skulde det ikke 
bli mere mat i det øieblik arbei
derklassen overtok magten — 
hvorfor kjæmper vi da? Om vi 
idag hadde magten, kunde vi 
skaffe mere mat i arbeiderhjem- 
mene. Hvorfor skal overklassen
eitte med lagre, mens arbeider
klassen sulter. Hvorfor skal over
klassen i k raft av sin pengestyrke 
kjøpe op alle varer, mens arbei
derne, som ingen penger har, in
tet faar? Det er jo heler ikke 
bajre iaar vi skal leve, men aarene 
fremover, og derfor er det av be
tydning at arbeiderklassen saa 
snart som mulig overtar magten. 
Vi tar hele folkets produktive 
k raft i vor besiddelse og anvender 
den til foranstaltninger, som net
op skal gi mere mat. Store grup
per av simaabrukere og middel- 
standsifolk er med os, naar det 
biir en historisk nødvendighet at 
gaa til handling. «Lov og orden» 
er et farlig  skraaplan at komme 
ind paa. Vi har nylig set fremsat 
en proposition som ophæver vig
tige retsgarantier —• der skal kun 
ne anvendes fængselsstraf efter 
m ilitær ordre, juryen ophæves, og 
det har været tale om at gjenind- 
føre dødsstraffen. Skal vi re-



«pektere denne «lov og orden» — 
dødsstraffen ogeaa, kanske? Vi 
«kal ikke la os snakke overende av 
den borgerlige presse. Hviad den 
russiske vernehær angaar, har 
bolschevikerne altid hævdet nød- 
vendigiheten av at holde et vem 
mot overklassene overrumplings- 
forsøk — først naar eocialismen er 
pefæstet i alle land kan det m ili
tære vern avskaÆfes.

Hvis nu mindretaleiindstillin- 
gen seirer her, haaber jeg, at de 
andre bøier sig lojalt for de nye 
kjendegjerninger — selv om de 
ikke kan indta de fremekutte stil
linger, .som enkelte indtil nu har 
hiat.

Evje (Åker):
Tranmæl sa igaar, da han an- 

berfialte mig til medlem av valg- 
kiomiteen, at jeg ikke var av hans 
folk. Jeg vet ikke hvorfra han 
hadde det; men det er rig tig , at 
jeg ikke er av hane folk. Men jeg 
^ynes siamtidig at landsstyrefler- 
tallet har optraadt noget for eteilt 
i flere av de epørsmaal det her 
dreier sig om. Saaledes kan jeg 
ikke være med paa at fråkjende 
æ  retten til a t anvende militær- 
<streik. Naar Vidnes, hvis fore
drag jeg ellers i det store og hele 
kan slutte mig til, sa, at Scheflioe 
forslag var farlig , kan j êg ikke 
være enig i det. Jeg  agter at 
stemme for dette Schefloe forslag. 
Det er ikke nødvendig, allermirndst 
nu, at utstede fordømmelse over 
militærstreiken. Det er heller 
ikke rig tig  at ta  principiel av
etand fra  revolutionen. Vi har vel 
nogen hver av ois følt lysten til a t 
gaa til revolution, naar vi har set 
uretfærdigheter begaaes. Men det 
er en alvorlig sak. Og n.aar vi nu 
indbydes til at tilsi partiets støt
te av arbeiJerraadene — at vi skal

forpligte 06 til de aktioner diase 
maatte iverksætte, saa kan jeg ik
ke være enig længer. Jeg synes 
det er ansvarsløs handling, til
trods for at jeg i meget er enig 
med ven.streeocialieterne. At over
drage de vigtigste og mest skjæb- 
nesvangre beslutni'nger til arbei- 
derraadene, hvis frems'te mænd ik
ke tidligere er prøvet i de ledende 
stillinger, det synes jeg ikke gaar 
an. Denne fasteættelse av dagen 
for uroens begyndelse, disse f r i 
ster, de tyder dog ikke paa at de 
er kloke taktikere, disse nye folk, 
som vi skal overgi oe til. Om nu 
militæret biir kaldt under vaaben 
for at ødelægige et opløp, som ar- 
beiderraadene har sat ig-ang efter 
1ste mai? Scheflo uttalte, at det 
ikke er nogen givet at si, naar en 
storstreik gaar over til revolutio
nær masseaktion. Nei, men det 
er heller ingen givet at vite, naar 
en fremmed magt finder det O'p- 
portunt at gripe ind her, som vi 
har set det bli gjort i Finland. 
Vi veit, at der er dem som nok kan 
se sin interesse i at sende bud ef
ter den hjælp. Det er ikke lands- 
styremindretallets teorier jeg tar 
avstand f ra ;  men at vælge det nu
værende tidspunkt for en social 
revolution er a t  gi stene for brød. 
Tranmæl paatar sig et stort an
svar ved at vække disse forhaajb- 
ninger. De som nu lover arbei
derne staa meget ved at de nye 
lin je r  b iir fulgt, har ogeaa git ar
beiderne ret til at kræve disse løf
ter indfriet. Vi forlater de gamle 
prøvede lin jer, som har g jo rt ar
beiderne til den indflydelsesrike 
magt de er idag og vi risikerer at 
den m a ^  valgene kan gi os gaar 
tilspil'de, og da nu de nye mænd 
skal indfri løfterne om de nye 
linjers overlegenhet og deres evne 
t i l  lait gi airibeiildteirikl'aissiens (kamp
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større resultater, er jeg bange for 
at løftet bl'ir for tuagt. Det har 
været tungt at faa arbeiderne 
viakt til foretaaelse og socialistisk 
arbeide, og det har været tungt at 
føre den politiske kamp mat bor
gerpartierne, 6om altid har narret 
arbeiderne. Skal nu .arbeiderklas
sen paany bli narret for at følge 
et fata  morgana ingen vet hvor 
bærer hen ?

Eines (Sandefjord):
Mot bakgrund av Evjes tale 

b iir flertalsindetillingen næsten et 
fo rnuftig  produkt. Hans tale var 
endda mer ulogisk og endda mer 
rotete end den argumentation eom 
føreg i flertaleindstillingen. Jeg 
synes en saia gammel trænet tak 
tiker som Li.an skulde holde sig 
for god til at fremlægge noget 
saa ulogisk som dette. Der tales 
etaid ig om flertallete ret. Om der 
n.u under en given situation blev 
opiarbeidet en stemningsibølge for 
deltagelse i krigen — at der alt- 
saa blev flertal for krigerek ak
tion — skulde vi saa uten videre 
godkjende flertallets ret og ind
stille vor aktion mot krigen? Det 
■gaar ikke an at sverge til flertal
let i tykt og tyndt. I  Rusland er 
det arbeiderraadene som diktatu
ret hviler paa, og i disse raad er 
der almindelig stemmeret. Op
træder en r.aadsrepræ,sentant i fæl- 
I eskomiteen mot raadenee flert-al 
og beslutninger, skiftes han ut. 
Jeg  skulde tro det er et bedre de
mokrati end vort. Skulde vi gjøre 
det samme med stortingest vilde det 
bli mange repræsentanter, som 
m aatte skiftes ut. Flertalsforsla
get betyr intet m indre end en 
fuldstændig avvæbning ar arbei
derklassen. Det fordres, a t ar
beiderklassen paa forhaand skal 
erklære at de ikke vil gaa til mae-

seoktion. Selv om dyrtidekrave- 
■ne ikke biir indvilget, har vi for
kyndt for al verden, at vi ikke vil 
sætte noget ind, og da er det jo 
haabløst a t faa gjennenoført no
get. At si til magthaverne, at vi 
skal binde os til ikke at erklære 
streik! ISTei, jag kan ikke foretaa,. 
at prøvede og erfarne Taktikere 
kan ha grepet saa feil i denne s.ak.

Chr. H. Knudsen:
Siden Det norske arbeidtrpar- 

ti blev et socialistisk parti har det 
aldrig fornegtet revolutionen. Og 
vi fornegter den heller ikke idag. 
Men den zimmerwaldske retn ing 
bygger hare paa revolutionen og 
de utenomparlamentariske midler. 
Den sætter endog op m ilitærdik
taturet, og det er da klart, at Det 
norske arbeiderparti, som er et so
cialdemokratisk og parlam enta
risk parti, ikke kan slutte sig til 
denne retning. Vi bygger paa 
flertallets ret, og er villig til at ta 
revolutionen paa dette grundlage 
em det skulde vise sig nødvendig. 
Vi bygger heller ikke bare paa 
parlamentarism'en. Den dag, vi 
er aterke nok til det, revolutione
rer vi samfundet; men det sker 
ikke ved et mindretal. Tranmæl 
sier, a t mindretallet regner med 
motstandernes magtmidler. Nei, 
det er netop det, de ihJce gjør. 
Gjorde de det, vilde de forstaa, a t 
overklassens magtmidler er over
vældende. Saa sier man, at a r 
beiderraadene ikke har bedt om 
anerkjendelse. Men magten skal 
de ha! Paa  siden av hovedorgani
sationen. Men det er ikke for
svarlig organis'ationsmæseig. Det 
er at gi avkald paa plan og en le
dende linje i arbeiderbevægelsen. 
Man sier, jeg er blit nervøs. Aa 
nei. Jeg har aldrig været nervøs, 
og blir det ikke nu heller. F o r
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jeg vet en ting, og det er, at den 
nye retnings seier biir Pernilles 
korte frøkenfttand. Jeg har været 
oppe i kampe tidligere, saa nervøs 
— nei! Scheflo mente at finde 
en motsætning mellem hvad jeg 
uttalte i min aapning&tale om næ- 
etekj ærligheten og et forslag jeg 
stillet paa et av vore tidligere 
landsmøter. Nei, der er ikke no
get moteætningisforhold. Jeg har 
altid hævdet, a t  socialismen var 
asBstekjærligheten sat i system. 
Det er na&stekjærligheten som har 
drevet os til at bli socialister. N u 
sies det at arbeid-erraadene blev 
nødvendige bl. a. for at faa kvin
derne frem. Men behøves det nye 
organisationer for det? H ar vi ilk- 
ke orgaaieationer nok, hvor kvin
derne kan samles? Arbeiderraa- 
dene kræver potetrationering in
den 6. april — hvad der eventuelt 
paafølger vet vi ikke. Skal vi tro 
de gaar til revolution, hvis vi ikke 
faar potetrationering ? Og hvad 
S-timer&dagen angaar, maa fagor- 
ganisationen veie det spørsmaal, 
og veie det vel, før der gjøres no
get. Tar man 8-timersdagen uten 
videre vil det lede til storlockout, 
og det kan derfor ikke passere, at 
man sætter fagorganisationen 
utenfor. Det vil lede til sikuffel- 
ser og nederlag. Og hvad solda- 
terraadene angaar, maa det erin 
dres, a t de ikke har flertallet i ar
meen paa sin side. Det er an
svarsløs handling at indgi disse 
folk troen paa, at de har større 
magt end de virkelig besidder. Det 
vil kunne føre over vort land de 
største ulykker. Vi  kan ikke ta 
answaret for dette. Og hvis solda- 
terraadene ikke skal gaa til mili
tæraktion — hvis ikke det er me
ningen — hvad skal man saa bru 
ke dem til? Det sies, at vi skal 
bøie 06 loj alt for den nye retning.

Men hvorledes bar den forrige op
position optraadt? Den har gaat 
irregulære veie og dannet organ i- 
satioiner paa siden av de gamle.

Buen:
Den anjarko-socialietiske bevæ

gelse som man nu vil ha knæsat, 
vil føre partiet ind i en blindgate. 
Jeg  haaber det biir anledning til 
at hilise paa dere igjen, naar det 
viser sig, at man ikke ko.mmer 
frem  paa den ved og skal søke til
bake igjen. For Olaussen var alt 
saa greit og oplagt. Bare han fik  
klare braserne, saa skulde det nok 
gaa. Jeg kommer til at tænke paa 
et citat av Herman Weseel; Han 
døde, det er visst, men feberen 
ham forlot. Det vil gaa paa lig 
nende vis med vort parti. Det vil 
ikke dø rigtignok, men marsjen 
ind i denne blindgate vil sætte os 
Æilbalke. « I  en tid isom denine sieis 
ider siaa ofte. Men mu tror jeg u t
trykket kan brukes med beretti
gelse. I  en tid som denne er der 
stor fare for at de smaa nation sr 
kan bli en kasteball for de stores 
planer. Og under den situation 
kan meget av det bli kvalt, som vi 
bar arbeidet op, og det vil sætte os 
tilbake for lange tider fremover. 
Findes det noget menneske, som 
snakker om idealer i denae tid, 
stod det forleden i «Ny Tid^-. Jeg 
skal heller ikke snakke om idealer
ne; men det er dog allikevel disse 
som holder os sammen som et so
cialdemokratisk parti. Det blev 
spurt her hvor vi skulde ta pen
gene fra  for at gjennemføre de so
ciale foranstaltninger. Pengene er 
ikike det avgjørende. Ingen paa
krævet reform behøver at strande, 
fordi man ikke har penge til at 
gjennemføre den. Men nu er det 
maten, varerne, det gjælder Uten 
m at kan heller ikke Olauseen 1m>1-

5
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de det gaaende. Det er idag det 
g jæ lie r  at skaffe mat. Der s es, 
a t  det er letsindig at bruke ft.^rke 
ord. Det er aoget i det. Vi bør 
være ædruelige i vore uttryk. Men 
naar en uttalel&e av mig er onert 
av mindretallet som uttryk f  jr at 
ogipaa jeg anbefalte de nye ’Ti'd 
ler, saa forholder det sig nok Ikke 
saa. Hvad jeg sa ved denue bti- 
iedning i stortinget var, at uf-.a'* 
sulten driver, er oprøret e"" t̂ ĉ v 
følgelig ting. Enhver vil xu'^ne 
UTiderskrive det. Men derfra og 
til a t anbefale revolution og ;p 
rør er der et langt sprang. Mjno 
uttalelser faldt i en debat om vo
re tilførsler og vareomsætni'ig. Jeg 
pekte da paa nødvendight'ter. av 
at forberede sig paa at nacito de 
kommende vanskeligheter. Hvis 
indførslerne stoppet blev det nød
vendig at lægge al k raft i arbei
det her hjemme for at øka landets 
forraad av levnetsmidler. Hvis 
det ikke sk ed de vilde suUen melde 
sig, og naar sulten driver er op
røret en selvfølgelig ting. Men me
re mat biir der ikke av det. Mas- 
reaktion paa det nuværende tids
punkt vil selvsagt føre til mot- 
træk. Men forutsæt nu at masse
aktionen lykkedes. Forutsæt og- 
saa at der blev flere hænder til 
ny ttig  arbeide. Blev det mere mat 
for det nu? Ta skibene — noget 
m er end de beskedne smuler som 
vi nu faar ved de sitores barm hjer
tighet vilde vi reise forgjæves ef
ter. Og skulde vi bruke op vore 
nuværende beholdninger ved at 
indvilge større rationer paa et tids
punkt, da de kunde være nødven
dig at gaa til avknapning, og vi 
saa om ikke længe stod overfor del 
faktum , at der intet var igjen, da 
tror jeg ikke Tranmæl og Olaus- 
sen blev de feirede helte længer.

Militærstreiken maa vi se i lys

av den nuværende situation. Jeg 
g ir mig sytten om det principielt 
rigtige eller urigtige. Kunde jeg 
ved en målitærstreik feie m ilitar
ismen væk, var det intet princip i 
det for mig. Men vi bør være nøk
terne. Det er sundt at minde om 
det paany. En indblanding fra  
andre magter behøves ikke være 
langt borte under saadanne for- 
-hold. Og naar vi ser til F inland 
er det let at tæake sig at den re
volutionære operette vilde ende 
som en sørgelig tragedie.

Vor parlamentariske stilling 
biir uholdbar, hvis de u te n o m p a r 
lamentariske midler skal være de 
avgjørende og bestemmende. Hvem 
kan sitte i stortinget og arbeide 
naar retningen er den, at man skal 
spytte paa det parlamentariske ar
beide, ignorere det — si, at maa 
ikke respekterer stortingets av
gjørelser. Finder man mandfolk 
som vil overta hvervet som stor
tingsmand under de omstændig- 
het^?

N aar der er oparbeidei en 
krigsstemning er det for sent at 
lave revolution, sies der. I  denne 
forbindelse er det paa sin plads 
at minde om, at man ikke bør un
dervurdere den parlamentariske 
aktion. Jeg tænker socialdemo
kraternes deltagelse i utenriksko
miteen og stortinget har været og 
er av betydning under disse for
hold. I  denne tid skal det ganske 
smaa begiivenheter til for at dreie 
landet ind paa en anden linje — 
og da betyr det saa meget, at vi 
har et ord med i laget. Jeg  som 
staar paa faldrepet og ikke tilsig
ter at faa nye æresetillinger kan 
si dette. Partiets arbeide bør lig
ge paa det parlamentarisike felt. 
Og man bør samle sig om stor
tingsvalget. I  «Ny Tid» er det 
skrevet, at stortingisvalgeit stadig
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faar miriidre og mindre at bety. 
Det er de utenomparlamentariske 
.midler som er de avgjørende. 
Hvorledes man paa denne maate 
skal kunne indby folket til at del
ta i valgene, forstaar jeg ikke. 
Dette baade — og er en my&ablan- 
de som der intet blir ut av. Det 
er og'saa liten logik i at fordre av- 
væbning, naar man taler om at 
anvende vaaben selv. Der skal 
altsaa byttes roller. K rig  vil man 
ikke ha, men borgerkrig. Selv 
om det var oplagt, at de svenske 
arbeidere vilde rende hodet mot 
væggen under sin storétreik, had
de de vor sympati og støtte, sa 
Scheflo. Men vi bør dog se os for, 
før vi selv render hodet mot væg
gen. Det gjælder dog at undgaa 
den katastrofe.

Alfr. Madsen:
Ved verdenskrigene utbrud 

brast den gamle Internationale. 
Det viste sig, at den socialistiske 
livsanskuelse ikke hadde dype nok 
røtter i menneskenes sind. Der
for er det socialistiske oplysnings- 
arbeide av væsentlig betydning. 
Og den oplysning, som den social
istiske handling g ir, er det som 
sætter sig fast i menneskesindet. 
Jeppesen sa i sin tale i Cirkus, at 
socialismen var menneskehetens 
etiske idealer i virksomhet. Det 
er saa, og vi bør trække den fulde 
konsekvens herav. Socialismen 
bygger paa erkjendelsen av, at der 
er to klasser i samfundet, som er i 
en stadig kamp — en kamp, som 
kun kan ende med, at socialismen 
erobrer magten i samfundslivet. 
Den revolutionære masseaktion er 
det sterkeste uttryk for de tusen 
viljers etiske erkjendelse. Den 
repræsenterer høidepunktet av 
klassekampen, som er socialismens 
vassentligste indhold. Man for-

negter socialismen, hvis man for- 
negter klassekampen. Kampen 
staar her mellem dem som staar 
pa^ klassekampens grund, og dem 
som fornegter klass^am pen.

Man vil ikke fraskrive sig ret
ten til masseaktion og revolution, 
sier flertallet. Hvis man berøvet 
folkeflertallet stemmeretten, vilde 
Lian staa op og forkynde revolu
tionen; men tar man fra  folket 
brødet, som er vigtigere end stem
meretten, da vil han ingen masse
aktion gjøre. Hadde vi hat en 
klok ledelse, saa hadde den truffet 
sine forholdsregler i betids og lagt 
roret om. Arbeiderklassen vil 
staa samlet. Gjennem sit klasse- 
instinkt vil arbeiderne finde hin
anden, enten aktionen sker ved 
sioldaterraadene eller paa anden 
maate.

Wereide, (S tavanger):
Det er ikke et fremtidspro- 

gram vi diskuterer her idag. 
Det er et situationsprogram, 
og fra  det synspunkt bør diskus
sionen ogsaa føres. Kan det nyt
te at gaa til masseaktion og revolt 
idag for at faa mer mat og billi
gere mat? Det er dette spørsmaal 
landsstyrets flertal har besvaret 
med nei. Situationen indbyder 
ikke til denslags, men den burde 
derimo't tilsi arbeiderne at lægge 
al sin evne og al sin kraft i arbei
det for kommende valg. Stemme
retten er dog det fundamentale 
for vort parti. Det er flertallet i 
folket vi vil vinde og bygge paa. 
Hvilke midler har vi til at seire 
ved en revolution? H ar vi kano
ner, kuler og krudt? Nei. H ar 
vi folkets flertal med os? Nei. 
Den som ikke ønsker at ligge lik i 
gaterne, befolke fængslerne eller 
se vort parti lemlæstet og ødelagt 
for lange tider, kan derfor ikke bi-
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dra til denslags eventyr. Arbei- 
derraadenes program er at pro
duktionen og oroeætningen skal 
ligge i deree hænder. Men jeg 
trodde dog at socialismen krævet 
samfundets overtagelse av produk
tionen. Nu skal samfundet sættes 
ut av spillet.

Den nye retning har levet høit 
paa at ekjælde ut ledelsen i Foi- 
kebs hus, og partiredaktørerne ut 
over landet har ligget under for 
trykket av «Klaiseekampen». Vi 
har snart ikke et eneste organ so’.a 
kan sies at være partiorgan.

Det var ved handling den so
cialistiske oplysning skulde med
deles, sa Madsen. Ved borgerkrig 
skal folk faa oplysning om social
ismen. Jeg vil be Gud bevare 
mig for denslags oplysning. Det 
ser ut til, at den sunde fornuft 
staar likesaa lavt i kurs idag som 
den russiske rubel.

Voland, (Trondhjem):
Naiar maai ser (paa ior|gaind- 

Bia/tiionisleldelisienis s'tiiliag til idyr- 
tidsaktiionen ifjor, faar man det ind
tryk, at de beslutninger som blev 
fattet om kravenes gjenn-emførelse 
ikke var alvorlig ment. Grundon 
til at ledelsen indstillet aktionen 
var den, sies det, at statstjenesfec*- 
mændene og underordnede handels
stand ikke vilde være med. Men 
det er vel første gang man h:\r 
overlatt til andre organisationer at 
bc-stemme over fremgangsmaaten for 
vor opitrædien. Dyrtidsaktionen 
ifjor blev en fiasko. De 84 mil- 
lijoner er intet resiultat av denne 
dyrtidsaktion; millionerne var sik
kert blit bevilget allikevel. De 
andre og aten tvil vigtigste krav 
blev avvist. Rigtignok fik vi en 
pirisreguleringskommission, men re
sultaterne av dens arbeide er stigen
de priser, saa arbeidernes kaar er

slettere idag end da kommissionen 
begyndte sin virksomhet. Organi
sationsledelsen har ikke villet sæt
te noget ind paa at faa arbeider
nes krav indvilget. Det er ikke 
nok at sætte opj en lang ønskeliste. 
Vi maa sætte hele vor magt bak. 
Vidnes sier, at revolutionen kan bli 
nødvendig. Ja, men ingensinde 
biir vel en revolution mere paa
krævet end netopi nu.

Holthe, (Drøbak):
Olaiuiseeoi tølte om idien re- 

Molutionæne fraselogi, men den har 
vel aldrig feiret større orgier end 
i „Klassekampen". Det er ikke 
sielve indstillingernes konklusion 
som er avgjørende eller som dan
ner det pirincipielle skille. Det er 
aanden og retningen det kommer 
an paa og den begrundelse, min
dretallet gir. Arbeiderraadene kræ
ver hiele den sociale og administra
tive fbrvaltning, og det er den sam
me tanke som gaar igjen i min
dretallets piræmisser. Selve de dyr
tidskrav arbeideiraadene stiller opj 
er ikke andre end de organisations
ledelsen har krævet. Men nu vil 
man, at vi her skal florpiligte os 
til den taktik, arbeiderraadene fin
der paa at anvende. De truer med 
ikke at ville respektere rationerin
gen, hvis der ikke biir indført po- 
teti'ationering inden 6. april. No
get mer umodent har jeg aldrig set. 
Hvad vil de saa gjør© efter 6. 
apiril? Enten biir det fiasko, el
ler det biir opiløp og revolution 
og fiasko da ogsaa. Disse bestemte 
datoer gaar igjen i 8-timerskravet 
ogsaa. Hvad vi har kjæmpiet far 
gjennem mange aar og som vi nu 
kan øine gjennemførelsen av, skal 
arbeiderne ta med sabotage, streik 
og revolution!

Det er ikke tale om at frata 
nogen retten til revolution. Ingen
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kan frata niagen en saadan ret. En
hver har ret til at gjøre revolution 
og kan bli tvunget til det; men 
spiøTsmaalet er orti det er rigtig, be
rettiget og ftarsvarlig at gjøre det 
iidaig oig oim døt tjieaer vor aalk. 
Tianmæl bsevdet, at man ikke har 
fbrlatt avvæbningslinjen, men 
Olaussen sier, at revolutionen ikke 
kan gjennemføres uten med de ster
keste magtinidler. Det er klart a t det
te avhiænger av overklassens mot
stand. Det nytter ikke at 
^jiøre irwioiliuitioii ivield at være 
ipaasiiv. Main maa nioik gaa an- 
gre;pBvis tilverks. Nu sier mindre
tallet, at det skal skaffe æ  mag
ten ved at negte at ta mot vaaben. 
Kan nogøn forstaa logikken i det? 
Hvordan skal det vel lykkes .it 
itilikjæimipe sig maigltanj naar mam 
paa fioirlhaanid vil awiæbm© isdg?

Det sioim skilleir mellem det gam
le og det nye er, at de sidstnæv' d -  

te hiar viljen til handling, mens 
de aadre bare driver med snak. sies 
der. Jeg  synes dog snakket er ve] 
saa godt rejrætsenteit inden den nye 
retning, qg de kan takke de gamle, 
som ved lidelse og arbeide har bi- 
drat til at den pMlitiske utvikling 
er saa langt fremskreden som deu 
er idag, fbr at de kan tale som 
de gjø'r. Hvis der var blit hOldt 
en tale mot bolschevikstyret i Rus
land som den Olaussen boldt idag, 
vilde han bli jrluttet i Peter Paal- 
fæstningen.

Hvis mindretallet nu faar fler
tal, vil de bli stillet overfor at ind
fri de store veksler de hiar utstedt 
•— eller de maa farts agittei i det gam
le spor. Hvis de ikke mener noget 
med sdniø stiore ond, — er Idet bare 
fraiaer, d'a vil skiulfifelpen melde isig 
saa sterkt, at de nye mæad biir 
kastet overbord. Men hvis de vil 
gjennemføre sit pirogram, render de 
hodet mot vægge'n. Hvis det lyk 

kes at „ta magten“ som det hetar, 
v il de ikkte kunme beholde den. 
Man skal agitere fbr socialismen 
ved h ^ d lin g , sies der. De iløve 
skal væikkes. Men naar nu revolu- 
tionsdiktaturet har delt u t hvad 
der er av fbrraad og alt er spist 
opi — da vil arbeiderne spøirre; 
hvorfbr er det ikke blit bedre? Uro
en vil melde sig, og da maa dik
taturet ty til tvang overfor sine 
egne klassefæller. Ingeniørerne 
skal tvinges til at arbeide. Det 
er dog litet tiltalende det. De an
dre har rigtignok tvunget os, men 
socialistisk er det ikke. Den nye 
retning vil ikke fbrstaaes av fol
kets flertal. De som før var slo- 
ve, men som nu er begyndt at tæn
ke socialistisk som fø'lge av sam
fundssocialismens fiemskridt, vQ 
ikke ftorstaa de nye veie.

Simensen, (K ristiania):
Der talee her eonn stod vi 

ovienfor ispørismiaalet oim lajt p ro 
klamere den sociale revolution. Det 
biir nok ikkie et ordinært lands
møte som kommer til at proklamere 
revolutionen. Repræsentanterne er 
ikke kommet sammen i den anled
ning, men før at forme et aktions- 
pinagram for vore dyrtidskrav. Det 
er ikke bare ©n uttalelse man skal 
faa mied sig hjem. Man haaber at 
der skal skrides til handling. Der 
er s n a k k e t  nok om det. Vi 
raiste krav ifjoir, og med den væl
dige tilslutning kravene fik, kun
de der utrettes store ting. Men in
tet blev gjOrt. Man vilde ikke ta 
bonsetvensen av de store ord. 
Man vilde ikke ta ansvaret. Under 
dyrtidsdemonstrationen i Kristiania 
ifjor bom der en piostkjører op til 
demonstrationsledelsen og spiurte, 
om organisationen vilde ta ansva- 
iiet fbr at de blev hijemme. ' Man
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benviste til landsorganisatiom-n, 
men heller ikke der kunde man ta 
ansvaret. Naar man sa.al«dps ikk« 
kan regTie j-aa nogen st«tte er det 
klart, at en aktion ikke kan lyk 
kes.

Ved den maate, hwrj-aa orga
nisationsledelsen har gaat frem, har 
den taj-(t kontakten meii den brede 
arbeid«>rklasse. Naar man nu jnaa- 
ny reiser disse stoire krav, er del 
klart, at man atter tænker jn a  liv̂ ’or- 
dan de skal gjennemføres. Lian sa 
at kraven© var omsendt til alle for
eninger og at de hiadde faat almin
delig tilslutning. Ja, men man tar 
ikke disse ønskelister saa hiøitide- 
lig længer. I  flere tilfælder er flor- 
©ningernes svar avgit fø.a følgende 
maate: Kravene er bra — g'jeii-

nemfør dem! Der hiar aldrig væ- 
iiet dissens om kravene, men det 
er gjennemførelsen det gjælder onn. 
Man kan ikke avspises med en ut
talelse her. Der bør gives bestem
te direktiver ftar en fremgangslin- 
je, som kan lede til kravenes gjen- 
nemføiielse. Og derfor maa man 
hilse de nye aktiomsorganer vel
kommen. Flertallet vil gjøre par
tiet til et avbleket parlamentarisk 
piarti og kanske som i Danmark 
søke at gjennomføre socialismen ved 
hijælpi av de borgerlige partier. 
Hvor har Evje døt fra, al vi skal 
fbranstalte opjløp 2. mai? Hans ut
talelse om arbeiderradenie er 
saa meget merkeligere, som 
han har tat initiativet til dan
nelse av arbeiderraad i Aker. Hvis 
ikke kravene gjemnemføres — saa 
sker der noget. Ja , det sier vi, 
og det er heri skillet mellem os og 
de andre bestaar. Flertallet sier 
ogsaa: hrvis ikke — men der sker 
ikke noiget.

Puntervold:
Vi som holder paa gjimlekara 

og deres linje, vilde være feige, 
hvis vi ikke slog et slag for cle 
pirincipper og de formaal, som har 
fj'ldt 03 m'od begeistring, og gav 
efter fbtr den østenvind, s^m nu 
blaaser. Jeg  har tillatt mig at be
tegne den nye retning som utslag 
av konjunktui'piolitik. Og det fasU 
holder jeg. Jeg  mener nemlig, at 
idet vi her inidlbyidieis t i l  at vedta 
efter det saakaldte mindretals iox- 
slag, er at bære arbeiderbe v a '̂gel- 
sens krai’tfaktor ut av dette hus 
og paa v©i til graven. Mindre
tallet hilser arbeiderraadene øg sol- 
daterraadene med glæde. Ja, vi 
var med ved dannelse av arbeider
raadene mange av os gamle. Vi 
tnodde at de var et opikomme ne- 
dienfra og ikke frugten av en bt- 
visst agitation mcxl støtte i i'ag- 
opipositionen. Vi trodde arbeider- 
raadenes opgave skulde være at 
h'jsBilpis til med at kontrolere over
holdelsen av pirovianteringsraade- 
nes beslutninger m. v. og komme 
med x-aeer og forslag til stø'tte for 
vor repræsentation i ko^mnuine cg 
stat. Men hvad sker? Istedot 
skynder man sig at holde en kon
feranse straks faran dette landsmø^ 
te og vedtar beslutninger, hvori det 
hieter, at den hele sociale og admi
nistrative fbrvaltning skal lægges 
i raadenes hiæmder. De utpekes som 
replræsentant fbr hele den arbeiden
de klasse og skal overta kontrol
len av industrien, land’bruket, fiske
rierne, transppirtvæsenet og omsæt
ningen. Hvis dette er al\-or — 
og vi har jo nylig  hørt arbeider- 
raadenes flormand si, at nu skal 
der ske noget — saa betyr det, 
at de faglige og politiske organisa- 
tioner som hittil har ta t de store 
tak skal desavoueres. Jeg  kan ik
ke være med paa at hilse de or-
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ganer med glæde, som slaar t^ua 
under os selv. I  disse uttalelser i 
arbeiderraadenes ftoirmaal møter yi 
den syndikalistiske linje.

Vi finder i mindretallets be
grundelse dette stadig tilbakeven
dende ømske om at se massei-ne i 
bevægelse. Vi vilde all© være med 
piaa masserne i bevægelse, men fiar 
et flormaal og program som ikke 
er Ibr idag, men som fører hen til 
a.rbeiderklassens befrielse. Skal vi 
la beslutningsmyndigheten gaa o ver 
til nogen i øieblikket valgte arliei- 
derraad ? Hos os er en plolitisk 
revolution ikke aktuel. Vi har ia- 
tet zarismens diktatur a t slaa over
ende. Floir os gjælder det at modne 
OB selv og gjør© det mulig for ar
beiderne at gripie den økonomiske 
leidelse. Og hier er den faglige Dg 
politiske bevæigelse en nødvendig 
sJsoIe.. Vi kan da ikke realiser© 
den økonomiske revolution ved at la 
uorganiserte folk ind i arbeider- 
raadene og si, at der har vi repræ
sentanter flor arbeiderklassen, mens 
vi kaster de gamle prøvede mæad 
overbord og tilsidesætter de gamle 
organisationer. Bolschovismens 
største fare er at den har saa faa 
av de intelligente med sig, sa ny
lig en russer i et foredrag. De 
gamle og pirøvede — de som er 
skolert i det praktiskte socialistiske 
arbeide fra dag til dag — trænger 
vi. G-leimlnaer vi døt, vil hele vor 
ibøwæigeli&e liøipo luit i  samdieit i diet Éie- 
blik vi skal ta ledelsen og ansvaret 
i samfundslivet. Den økonotniske 
nyordning sker ikke ved det nøds- 
arhieide bolschevismen sætter igang, 
den sker ikke ved at produkter og 
raastoffe deles ut. Vi maa øke den 
piroduktive kraft. Vi skal sætte be
drifter igang og bygge op;. Det er 
den økonomiske ledelse vi skal ha, 
den bedste bedriftsledelse maa vi 
skaffe os, for at vi ikkfe skal bli

nendt ned, naar konkurransen mel
der sig efter krigen.

Det sies, at de nye linjer egent
lig er de gamle. Men de ææde 
hlerrer er ikke enige om det. Mens 
Scheflo paastaar, at det nye sta.ar 
piaa gammel grund, sier Ola.issen, 
at det er nye signaler, og at kam
pien nu staar mellem bolschevisrnea 
og det gamle socialdemokrati. Vi 
som holder paa dê t gamle social
demokrati er ikkte færdig til at lig 
ge paa maven ftw det som sker i 
Eusland. Og naar Schieflo sa, at 

enhver revolution som lykkes t>r 
berettiget, saa gjør vi vel i at av
vente resultatet av den ulykkeli
ge kampi sum Eusland er kommet 
opi i. Vi tilsigter den økonomiske 
iieviolutionering av samfundet, og 
den fremmer vi i vort arbeide dag 
fbr dag. De siom t a l e r  saa me
get om den, vil ikke komm© til at 
gjennemføre den.

Til de som nu ynkes Jepij^esen 
Oig Knudsen og sier at de er i uover
ensstemmelse m.ed sit tidligere ar
beide, kan jeg si med Ibsen til sin 
ven revolutionstaleren: De sier jeg 
er blit konservativ — jeg er hvad 
jeg var mit hele liv.

Emil Stang:
Jeg  hiadde aldrig trodd jeg sicul- 

de opileve den dag, da Det nj:>rske 
arbeidei-piarti for fuldt alv>r disku
terte, om det skulde gi avkald piaa 
den sociale revolution og kjærape 
sin kampi ved parlamentariske mid
ler alene, kun, støttet av fa.gl,ig aktio a 
for at opinaa den almindejigc og li
ke stemmeret. Fra jeg i sin tid 
gik ind i arbeiderpartiet har jeg 
gaat ut fra, at Det norske arbeider
parti har været et revolutionært 
parti, ikke bare politisk men og- 
saa, socialt.

Karl Marx selv har erklært den 
revolutionære klassekamp, den soci-
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ale neviDlution o g  har reist slag- 
ordøt: piroletariatets diktatur, som 
nu hlolder f|aa at U i forkjætret.

'Saa. sent som i mai 1917 skrev 
oentralstyret og laadsiDTganisatloEwn 
i sit dyrtids'oplrop:

„Viser det sig firemdeles, at rc- 
gljeringen ikke er villig tU at frera- 
Itegge noget tilttedsstillende fbr- 
slag og at det lilir nødvendig at 
gripe til s t e r k e r e  midler, skal 
en a r b e i  d e r  ko  n g r e  s indkal
des."

Og videre':
„Denne kongres skal beslutte 

om den videre aktion mot dyrti
den — eventuelt g e n e r a l 
s t r e i k . "

Hvad er dette andet end en re- 
violutionær masse,'iktion for at op|naa 
raaal, som ikke kan naaes ad par
lamentarisk vei. Dette er helt i 
plakt m'sd vort partis hiele stilling 
og js'g florstaar ikke, hvad der har 
b ra ^  landsstyrets flertal t il  nu a t 
ville forandre vor gamle, vellcjend- 
te taktik.

T il at fbrberede „den videre ak
tion mot dyrtiden"' skulde der ef
ter oplropet vælges arbeidsfeomitC'er 
og centralstyrer, og sekretariatet 
lægger meget rigtig til, at der for 
at opinaa et positivt resultat maa 
en „f o 1 k e r e  i s n  i n  g“ til. „Der
for," hieter det, „avbænger alt av 
de steidlige arbfeidsfcomiteiers initia
tiv og virkekraft."

Diet er saa sandt siom det er 
sagt. Vi h'ar ogsaa faat stodligei 
komiteer som sikkerlig hverken 
mangler „initiativ eller arbeias- 
kraft". Vi hiar faat arbeidierraa- 
dene, som tilmed har dannet en 
centralorganisation. Hvad mere 
kan æntralstyret og sekretariatet 
forlange for at kunne forberede sin 
„generalstreik" for at kunne ut
øve de sterkere midler? Hvorfor 
viker man nu tilbake?

Dten 29. mai 1917 skildnet „Sio- 
cial-Diømokraten" redakti meU den 
mægtige virkning metalarbeideirnes 
tog gjorde og hivor det varslet om 
fremtiden, netop fordi det ikke var 
arrangert av „de oplviglende ledere" 
som borgerpinessen ynder at kalde 
dem, men av arbeiderne selv uten 
ordre fra oven. Redaktionen kald
te i denne artikel d©monstrati'>ns- 
dlaigen 6. jiuni & r eit «varise]iEis<kOT,d 
imiød løist tenuidt» og apforidret aille 
ansvarlige mænd og kvinder til at 
„sætte magt bak kravene og brufce 
die midler, som er nødvendige, 
naar det viser sig at alle andre veie 
er stængt ©Iler stænges av storting 
og regjering."

Det var redaktionens mening 
dengang. Hvad er det da som nu 
hiar ændret redaktionens holdning 
og frembragt den vinglepplitik, 
som nu ivaar hlar endt i f  j^megtel- 
sen av masseaktionen m'Ot dyrtids- 
piolitikken og fo^rnegtelse av ar- 
beiderraadene, de lokale komiteer 
mied „initiativ og handlekraft."

Er diet virkelig saa, at central
styret og redaktionen viker tilba- 
kfe nsu da det viser sig, at de ha 
ster storm, hvoT de saadde viud, 
at bevægelsen er blit saa sterk, at 
den er vokset dem selv over 1d o <- 

det, at det hele bare var demon
stration uten alvor, agitation med 
de kjendte socialistiske fraser, som 
de tar i sig igjen, naar de mer
ker at de „ansvarlige mænd og 
kvinder „staar rede til at sætte 
magt bak kravene." Eller er det 
bare dette, at de nu ser, at bevæ
gelsen giir dem ut av hiænderne og 
søker nye organisationsfoirmer, 

skapt av øieblikkets behiov. Or
ganisationsformer, som lægger mag
ten over fra lederne til massen, fra 
dem siom er vant til at diktere 
streiker til dem som skal utføre 
dem og lide under dem — og som
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derfor ogsaa bør bestemme om dem ? 
Er det denne nye form for vir
kelig demokrati de frygter disse 
hiemer, som nu fører demokratiet 
i sit skioldmerke ?

Men vi kaa la fare de jisykolo- 
giskie spiørsmaal, som uvilkaarlig 
stiller sig for os og ta fat 
selve sakens realitet: vort pjartis 
taktik under den foreliggende situa
tion.

Den fbreligigende situation er 
denne, at vi na staar op|pe i en tid, 
som mere enid nogensinde skriker 
efter den socialistiske samfunds
ordning, men at vi biir regjert av 

et fjarti, som med en tredjedel av 
vælgerne har to tredjedels flertal 
i stortinget — et flertal som igjen 
beherskes av kapitalistiske sauin- 
teresser. At vi hiar en valgord
ning, som gjør det umulig for os at 
opmaa flertal i stortinget, selv ocn 
vi har flieirtal i folket, fordi stem
meretten er saa ulike fordelt mel
lem de forskjellige byer og land
distrikter. At borgerf:artierne i 
kraft av sine penger, sine aviser 
og av megen indgrodd fordom er 
istand til at fastholde store væl
germasser, som naturlig tilhører os. 
Den foreliggende situation er alt- 
saa deome, at vi ad parlamentarisk 
vei ikke klan naa frem til at gjen- 
niemføre selv vore spiakfærdige dyr- 
tidskrav, langt mindre den social
istiske samfundsstat.

3kal vi saa følge centralstyrets 
opirop av 1917 og anvende de ster
kere midler vi maatte eie, eller skal 
vi følge landsstyrets forslag av 
1918 at forkaste de samme ster- 
kisre midler. At dette sidste nu er 
landsstyrets flertals mening frem- 
igajaT tyldelii^ av diets foraliag. Den 
mq^en. lanalk fnam 0|^ tilbake kan 
iklke foranidre diette enlkle fialktum.

At en revolutionær masseaktion 
strider mot d© socialistiske ppincip-

pler tror jeg ikke mange vil finde; 
men dette pirincipielle syn er det 
efter foRslaget og dets skriftlige og 
mundtlige præmisser, som flertallet 
byggier paa.

Biuen er den eneste som klart 
har sagt, at han ikke har imot den 
r<.;volutionære aktion i sig selv, 
naar den bare lykkes.

SpiøTsmaalet om en revolutionær 
aktion nu vi,l lykktes eller ikke, 
foreligger ikke til behandling. Min
dretallet foreslaar’ ikke, a,t lands
møtet skal dekretere en masseaktion 
eller umiddelbart akcep,tere en mas
seaktion, begyndt av soldaterraade- 
ne, men bare at de skal erkjende 
sin ret til at aapfn© masseaktion el
ler støtte en saadan. Forsaavidt 
staar vi hier overfbr en rent aka
demisk avgjørelse.

Jeg vil allikevel antyde, li'Vad 
jeg mener med en massealdion, og 
dens maal. Jeg mener at arbeiderne 
bør anvende streik og sabotage mot 
regjeringen, eller at de bør følge 
artieiderraadenes forslag at bryte 
rationeringen. Jeg mener ogsaa, at 
arbeiideme bør ta anvisningen i 
sin haand og p|aa den maaten frata 
bedrifteme deres øiesten; retten til 
at lede og fordele arbeidet. Jeg 
mener at de bør bruke ethvert tjen
lig middel til at tvinge det be- 
staaende samfund over i det social
istiske.

Naar denne aktion bør begynde 
og h^^ordan den bør gripies an, er 
det ikke vor sak at bedømme. Det 
er ogsaa splørsmaal, som jeg heller 
vil diskuttere med arbeidexraade- 
ne, som i dette er langt kyndige
re end baade jeg og mange av for- 
s'amlingenis miejdlømirojeir.

Aktioneons maal maa være at 
opnaa vore krav gjemnemført saa 
langt som mulig — hvor langt 
kan vi ikkfe idag forutsi. Kan
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den lede til en politisk revolution, 
som bringer regij-ering-srnagLem i vo
re feænder, vil det vasire mig ©n 
glæde. Kan den lede til en soci
al revolution, som bringer sam
fundets rigdomskilder i vore jbæin- 
der, v il vi være inde i det so
cialistiske samfHand. Selv om vi 
arbeider med dagens bebov, kan 
vi ikke tape denne muligliiet av 
sigte.

Jeg  kommer nu ind piaa fler
tallets pirincipielle standpunkt, som 
er nyt av aaret, som er et piaa- 
skestandpiunkt — vilde Jeppesen oi 
hvis han stod piaa mindretallets si
de. Dette at de revolutionære mid
ler kun maa brukes for at opaiaa 
et virkelig ilertalsstyre, ikke for at 
fremtrån^e sin v ilje moit et folike- 
flierta-l'.!

Jeg er opimerksiom p,aa, at fler
tallet ikke mener at maa tte ha fler
tal i stortinget, men et flertal i 
folket. Et stortingsflertal mot et 
folkeflertal er udemokratisk, sier 
man. Jeg skuld© nu ha lyst til at 
spiørre hr. Vidnes og de andxe, hvad 
de vilde gjøre, bvis de stod i sam
me lykkelige stilling som venstre, 
med grundlovsflertal i stortinget og 
mindretal i folket. Vilde de da straks 
forandre valgordningen og utskrive 
nye valg flor at flertallet kunde 
komme til sin ret, eller vilde de 
som venstre anvende mindretallets 
diktatur og g'jCTinemføre socialis
men? Jeg tror det sidste. Jeg  
haaber det i alfald.

Men vi vet at noget slikt kan 
ikke hænide. Vi vet at volgordnin- 
gen lægger uoverstigelige hindrin
ger for at faa flertallet, selv om v i 
er i flertal. Vi vet ogsaa at de 
borgerlige aldrig fr iv illig  gir os en 
retfærdig valgordning. 5aa læn
ge de kan vil de herske ved min
dretallets diktatur, støttet av pen
gernes upiarlamentariske kampmid

ler. Vi maa altsaa ind i masse
aktionen for at fremme den politiske 
revolution — en gang maa vi det.. 
Men da vil det være daarskapi ikke 
at gjennemføre den sociale revo
lution med det samme, naar vi en
gang hadde folket piaa benene. Vi 

kunde da ikke nøie os med en 
valgordning, og saa gaa piarlamen- 
tarismiens møis'ommelige vei, s>ni 
allik ew l ikke fører frem til av
skaffelse av den private eiendoms- 
net og indførelse av sjcialismen 
uten den samlede arbeidermasses- 
mægtige bistand — uten vedkom- 
m.ende masseaktion.

Efter min mening kan vi ikke 
naa frem uten revolutijnær masse
aktion enten v i har flertal eller 
ikke. Og ilertallet kan vi ikke- 
naa, før masseaktionen har gjMt 
sin gjerning.

Vi kan derfor ikke regne med 
vælgerflertallet, for dets stemnhi- 
iger er altdd ervingieinlde, men vj, maa 
regne med at vi har de mennesker 
med os, hivis eksistens er avhæn- 
g ig  av vor seier. Vi behøver ikke 
at regne med et flertal av opitæ̂ l- 
lede meningsfæller; men jeg er klar 
over at ingen revo'lutionær aktion 
vil lykkes f'uldfcommen uten at vi 
har den store mængde av falket 
m'ød os, naar en sterk og maalbe- 
visst arbeidermasse hflr gjeunem- 
ført sine planer. Om detLe idag er 
tilfældet, behøver ikke dette iands- 
mote at avgjøre. Det v il vise sig, 
naar aktionen begynder, hivor la n ^  
den vil naa, om den vil lede blot 
til en ændret holdning hos stats
magterne eller til en politisk el
ler endog social revolution. Men 
forsøkes bør den.

Hvad partiet nu har at gjøre 
er bare at fastholde sit piiogram 
som revolutionært klassekamppox- 
ti og være med paa arbeidernes 
kamp mot det borgerlige samfund.
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Skal vi være med eller mot vore 
egne fblk, det er det alene, som 
sjørsmaalet idag gjælder.

Flertallets folk har med megen 
avsky tat avstand f'ra Karl Marx’s 
firoletariatets diktatur og borgi;r- 
krig blods’utgydelse. Jeg  er 
imot begge dele og jeg mener, at 
ingen av delene behøver at bli nød
vendig, hvis mindretallets linje føl
ges. Begge dele er nemlig bare en 
følge av at kapitalistklassen sæt
ter magt mot magt — det vil si 
at den sætter militæret mot arbei

derne.
Men det er det som er s jldater- 

raadenes store tanke, at de vil 
nøitralisere krigsmagten, gjøre den 
avmægtig- i det avgjøi’ende øie- 
blik, hindre at den kan brukcs i 
klassekampjen. Derfor gaar soldii- 
tenraaidemas virlkHoiniheit i vinkelig- 
hieten ut pjaa at hindre den blodig© 
nevolution og skape ro til at ordne 
samfundet indtil man ved nye valg 
efter ny valgordning kan komme 
tilbake til ordnede forhold. Det 
er mulig, at vi ikke kan naa frem 
uten i overgangstiden at bruke 
mindretallets diktatur og andre 
magtmidler, som overklassen nu er 
alene om. Vi bør isaafald ikke 
ivikiø tillbake for ideim. Men 'Vii bør 
av al magt seke at bevare den indre 
ro. Skulde deitte ikkle la sig gjø
re helt ut — skulde der allikevel 
bli borgerkrig — saa er det ihvert- 
fald ikke vor skyld.

Jeg  har opiholdt mig saa længe 
ved dette, fordi der her i salen har 
bf-rsket megen uklarhet om masse
aktionens maal og midler.

Hvad mindretallet nu indbyr os 
til er ikke at diskutere saadaii ak
tion, end mindre at gaa til revolu
tion imorgen, men at erkjende os 
som et revolutionært parti, og de 
nystifliode situationsarganer, arbei-

derraadeoe og soldaterraadene, sô m' 
nyttige midler i klassekampen.

Vraa:
Der tales om ungdom og alder

dom her i salen. Jeg  hører til dø 
gamle, og jeg har kjæmpet m an
gen glad kamp sammen med 
lederne. Jeg  h.aT elsket dem meJ 
en stor kjærlighet. Da jeg kom 
hit idag var det med stor sorg. 
Der er opstå at et sikille. Jeg try
nes :!et forøvrig er noget kunstig 
lc.get. Det er ikke realiteternb 
som skiller her. Den nye retning 
er vokeet til eu magt. Arbeid'ir- 
raad er dannet med vældig tilslut
ning. Og de kræver handling. 
Det burde man jo være glad for. 
Men naar de marsjerer frem, 
staar lederne paa sin taburet og 
sier; Men herregud, kommer de
re da! Det man skulde hilse vel
kommen som et utslag av arbeider- 
klaiseens vilje og handlingslyst^ 
skyver man fra sig.

Vor stortingsfraktion har 
glemt mange ting. De glemte 
at ta op sin egen indstilling i 
brændeelisspørs-maalet. De glemt« 
ogsaa at ta op forslaget om statens 
eneimport av kul. De lot Gunnar 
Knudsen skal te og val te som han 
vilde med veden, og m aksim alpr’- 
eerne brytes dag efter dag, uten at 
stortingsgruppen lar høre fra  sig.

Det berømmelige dyrtidsmani-' 
fest ifjor samlet arbeiderklassen. 
Arbeiderne var færdig. Men 3̂ 
delsen var ikke færdig. Og ee'ie- 
re har vi set høiskandalerne og po- 
tetskandalerne uten at høre en 
røst hæve sig i etortinget. Dyrli- 
den biir væ.rreog værre; men m il;  
under dyrtiden ser vi dog, at fa
brikkerne kan tjene optil 200 pi'.t. 
Hvad gjør man egentlig? JOj 
man tar avstand fra  arbeiderr<>A- 
dene. N aar nogen meldte sig fo.*
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a t  gjøre ærlig arbeide, tok riLati 
avstand i preiseeartikler, som vil 
gaa som valgartiMer i «Aften- 
poeten» og «Tidens Tegin».

Jeg har ikke billiget syndiktl- 
isme og sabotage. Ikke fordi jeg 
er ræd kapitalisterne, men focdi 
jeg mener at sabotage er farlig  f  j r  
oe .selv. Vi ta r  skade paa vor sjæl 
av det. Men naar nu kapitalister
ne benytter alle mulige knep, maa 
vi møte dem. Arbeiderraade-ic 
skal kontrollere. De s.kal sætte 
vakt i butikkerne. Og er der sna 
en snytenistrup som fordobler pri
serne, saa la han da faa føle myo
sernes uvilje.

Militærstreik er ikke demo
kratisk, sier man nu. F ra  jeg be 
gyndte i socialdemokratiet har jeg 
hatet militær væsen et av hele min 
sjæl. Og eaa skulde man ik ’ce 
gjøre noget for a t bli det kvit!
Men aktionen maa forberedas
godt. Det maa ikke bli en saadari
vanvittig ordning som med strei
ken mot voldgiftsloven. Enteu 
faar man slaas ordentlig el'ler hol
de sig hjemme. Åt streike for 
høiere løn, det er i sin orden; m^n 
naar det gjælder den hellige mili
tarisme, da vil man ikke. Da er 
man ræd samvittighetspresset.
Men utøves der ikke samvittigheta- 
tyranni ved alle s tre ike r!

Borgerne har beslaglagt vari- 
ben for eig — hvorfor har ikke 
stortingsgruppen interpellert ooa 
det! Disse vaabenopkjøp er en
forhaanelee mot folket. Jeg  ei 
nødt til at stemme for mindretal
lets forslag. Om det seirer, ja  saa 
har det livets ret, og vi faar arbe',- 
de videre sammen.

Magnus Nilssen:
Det er unødvendig at føre de;i- 

ne procedyre om det reelle indhold 
^v flertallets og mindretallets ind 

stilling. Dette er ikke en situa
tion av idag eller igaar. M indre
tallets indstilling repræsenterer 
opfatninger og midler som i man
ge aar har søkt at gjøre sig gjæl- 
dende mot det som hittil har vær-JT 
vort program og vore fremgangs- 
linjer. Det er anarkosocialis;men, 
syndikalismen og den rene ant.i- 
plainlamenitarilame som forener siiig i 
id'øn mye indtnåiiigjlSriu er idet tf.aiktiisike 
forhold det, at denne retning, som 
hittil har gjort sig sterkest gjæ.l- 
dende inden fagorganisationeu, 
ikke har faat tilslutning paa fag- 
organisationens kongres. Og det 
maa vi være klar over, at general
streik, sabotage og obstruktion er 
ting som berører fagorganisatio
nen først og fremst. Det er ikko 
Det norske arbeiderparti som kaa 
sætte den slags ting iverk, undø”- 
støtte dem eller beslutte, at de fag 
organiserte arbeidere skal gaa ut 
i kamp. Landsorganisationens 
kongras har saa sent som if jor høst 
vedtat beslutning om, at den ikke 
kan anerkjende disse veie — har 
vi da anledning til paa dette 
landsmøte at opfordre til handlin
ger, som fagorganisationen har 
advaret mot og som i første ræk
ke angaar fagorganisationen? H it 
til har den politiske og faglige be
vægelse været en enhet; men vi 
bør være opmerkeom paa, at den
ne enhet bryter vi, hvis flertals- 
indstillingen biir nedvotert idag.

Nu hører vi denne procedure 
om, at flertallet under enhver om- 
stændighet vil fraskrive arbeider
ne retten til a t gaa til streik og 
andre utenomparlamentariske ak
tioner. Hvem har sagt det? Vi 
har da set, at vi hittil har hat 
mange store streiker, som blev sat 
i verk, naar situationen krævet 
det. De har været av betydning 
fjor de apeoidlle fonm!aia;l de tdk sig-
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te paa. 0'^ ©r 'd)et diklke under den  
ffamle retniing alt diisisie ai-tioner 
er aait iiveiik? D et kan da ikke  
være nogen som tror at det nlor- 
isike socialldemdkrati fom egter  det 
revioliutdonaare princdrp. Selviaa.git 
v il vi revx).l|utdonøre de ’besta!aien,'de 
tfor̂ JiioW.

A;rbedd©rne sitaar niu l>erie(d!t tid 
maetjealktion. og  ravioliution, isdes 
der. Miain bør ikke tade siaia len 
'Om -det. Arlbeidenraaidane er m)iin- 
dretiallefis 'beviser pala, att tiden til 
imagseaiktiion er imde. M'øn disise 
ajribeiderraaid er damn'St piaja fbr- 
skjelili.sje præmniasler. Niu bar raa- 
dets forim‘an(d ta lt —  de eom før  
bekj^æimpet centralliisiatiomen bar  
n u val.“?t en centraJikaniite irued 
tønnet foinma,n/d —  og  fonmiamden 
(sier, at farlslkjellen melil>eiin det 
,gam le 0 |g ,niyie er, at niu v il der 'Slke 
n/Qget. D en  isioon .lever faar isie. Men 
maar nra aribeidierraajdene besteim- 
nuer alktSion for  at dør «fcail ^ e  nio- 
get, bøT de ogsiaa overveie, om det 
6om slker v il, være t i l  gagtn for ar- 
beidier'kiliassen. TrOr 'man, tat do 
orfianiiserte arbeidler© v il  r ive  fflg 
løs fra  die .giamle organisiatiomer 
for at begi siig ut paa eventyr?

D et er ganske fearaikteriisitislk 
at Viraa er kam m et inid paa denne 
lin je . M en ban bad raadene tælle 
paa knapipene, og  det tæinikar j'6!g 
nok de m aa gjøre. Waar dte saa 
b,a:r sdttet p̂ aia komtoTet og  tæMet 
■paia kna^piperine eller  gaat t i l  afk- 
tiøn , siaa b lir  der liikk© en sikive 
m ere brød fo r  det. D et ©r m'at- 
spørsm aalet eom er aktuelt, og  det 
er jo ogeaa det 6om bar skapt ar- 
beiderraadene. Men m ere m at in 
den landet faar vi ikke før til bø
sten. V i kan sætte ind hvilken  
administratioin vi v il —  vi kan  
ikke sætte poteter og eaa korn paa 
vinterføre, og beller ikke bøete. 
Før mor jord og tiden tilla ter det, 
faar vi beller ikke større forraad.

M an bør gjøre s ig  op en m ening  
om hvad en m asseaktion, eom lø
per ut i en revolution, v il føre tiL  
D a koimner de sletteste e lem en 
ter frem . D e v il ogsaa være med. 
Og de er ikke vant til at under- 
midne s/iig lieldiellise og  p l’ain. TJ'tsikei- 
elser, elendighet og ulykker vil 
bli fø lgen  rundt om kring i landet. 
D er blev igaar sa g t noget om 
idalerne. D et som har saaret m ig  
sterkest er, at de som nu arbeider 
frem  den nye retn in g , i  saa sørge
l ig  grad synes at ha g lem t det 
ideelle, det gode ved socialism en. 
D e tørre og kolde m aterialistiske  
betragtninger har sikapt en aand 
og  tone, siom sifiaar fjennit fra  den 
gam le idée/lle isioeial'istisike bevæ- 
gelise. Træcniger i(kk© ungdiøimimien 
idiiisisie idealer læmigier? m aa
være en opg;ave at reis© dem  paa 
fo te  i^ jen .

Friis:
1 sin stillin g  til de interna

tionale florbindelser og  utenriksjio- 
litiske forhold har ledelsen vær<ft 
vaklende og  usikker. „3ocial-De- 
mokraten“s holdning har vaklet 
paa samme vis. Vidnes skrev i 
december om bolschevikernes revo
lution at den var et ftemstøt f  ir fre

den. I januar skrev han, at bol- 
sehevikstyret var en tro gjengivel- 
te av zarismen, fbr saa i fe- 
liTuar at fremhæve, at det 
var et uundgaaelig led i den 
revolutionære u tvik ling i Rusland. 
Dette bar da ogsaa maattet skare  
usikkerhet i partiet. Stillingen t il  
Zimmerwald karakteriseres ved den 
samme holdningsløshet. Ledelsen 
vet fra først a v  ikke hvilken stil
lin g  den skal ta til Zimmerwald, 
men vakler frem og tilbake, for 
saa tilslut at skyte s ig  ind under, 
at de ikke kan slutte s ig  til det 
manifiest som blev vedtat paa kan-
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rgiiessen i Stockhlolm, hvor partiet 
var indbudt uten at det dog mot
tok indbydelsen.

Hvad vilde saa disse bevæ
gelser som uttrykkes ved frem
medordene bwlsehevisme og Zim- 
merv/ald — disse ord, sorn vækker 
saadan strid i vort parti. Vidiies 
sier, at det er masseaktionen og de 
utenompiar] amen tariske midler vi 
.m̂ øter i disse bevspgelser, og at 
dette skal være avgjørende for, at 
vi ikke kan slutte os til dem. Men 
da vi var vidne til den tyske og 
østerrikske masseaktion — disse 
store streiker, som ZimmerwaLd 
stod bak — syntes vi da ikke at 
de kom med jublende forhaabnin- 
gor. Skrev ikke ogsaa „S>c.-Dem.“ 
det og indrømmet vi ikke alle, at 
der var større ftedsbaab i dette 
end f. eks. i den bollandsk-skan- 
dinaviske komites arbeide?

De repræsentanter siom kom sam
men i Zimmerwald i 1915 for at 
bygge op em international fbrbin- 
dels© mellem landenes arbeidere, 
bladde ikke tanke pøa at sprænge 
dien gamle international. De hand
let i troskapi mot dennes proigram, 
i troskapi mot Stuttgart-resolutio- 
nen, som netop, opfordrer til re
volutionær masseaktion mot krigen. 
Det er denne linje Zimmerwald bar 
villet følge. Den vil levendegjøre 
den gamle internationals program.

De utenomparlamentariske mid
ler er forutsætningen for at vi gjen- 
nem parlamentarismen kan opnaa 

noget. Magnus Nilssen har ret i, 
at dette har vi altid i det store og 
biele været enige om; men 
nu  er der kommet noget 
n y t til, som man er ræd for — 
„nyrailitarismen“ som „Soc.-Dem.“ 
bar kaldt det. Man er æng
stelig for at der skal an
vendes vaaben i klassekam
pen. Det kan være at der inden

ung'dommens rækker er foregaat en 
strømkæntring i opfatningen av 
disse ting. Og var det i og for sig 
noget rart i, om den ungdom, som 
er tilfly tt vor bevægelse i disse 
fire krigsaar, tar noget baandfa- 
stere paa idealerne end vi gjorde, 
da vi var unge? Men ikke tror jeg 
at de derfor er blit besat av nogen 
blodtørstig trang til at dræpe,.

I soldaterraadene ser jeg noget 
av en kombination av vort gamle 
folkevæbningsprogram og avvæb- 
i! ingen. De kan bli et vigtig or
gan for bærens demokratiske selv
styre, en garanti for, at hæren ik 
ke skal brukes i indre stridigheter. 
Vi har ført vor antimilit.iristiske 
a,gitation i mange aar og særlig 
blandt ungdommen, og vi har og- 
s;ia villet faa tak i soldaterne i 
uniform. Nu er det blit en stor 
bevægelse av det. Og saa skulde 
vi kanske si, at nu svigter vi døre. 
J e g  er fuldt paa det rene med, 
at vi som ikke længer staar i de mi
litære rækker paatar os et ansvar 
ved at gi vor tilslutning til soida- 
terraadene; men jeg har ræson nert 
alvorlig over disse ting og fundet 
ut, at det vilde være endnu uheldi
gere av os at slipipe soldaterraade
ne ut av hænderne paa os. Det
norske arbeiderparti bar en mio-
ralsk autoritet over dette lands ung
dom, en autoritet, som det pligter 
at ta vare paa. N aar sol
daterraadene faar vort p a r
tis støtte, har de ogsaa faat 
et stø'rre ansvar over sig  og vil 
florstaa at handle derefter. Det 
'*'.lir da ikke en løsagtig bevægel
se, men en bevægelse mød maa! og 
jnening.

Hvordan krigens utfald end biir 
— eiler den kommer en revolu
tionær periode, hvor socialismen 
maa kjæmpes frem gjennem bor
gerkrig. Ikke nationalistiske kam-
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pe, men klassekampe. Klassemot- 
■sættoiniffen er bliit atørre end. før, 
og det er vel ingen av os som 
tior, at overklassen gir slipi paa 
sit bytte uten motstand. Alen for 
df“n kamp S'om kommer og som maa 
komme er det nødvendig at ha orga
ner, som kan føre kampen i de 
■organiserte former vi alle onsker 
at den skal føres i.

Gausdal:
Ved at frøre paa denne detmt i'aar 

man indtryk av, at den nye retning 
ser den fiende, som skal bekjeem- 
fies, inden vort eget parti. IsbeiJet- 
fbr at vende vaabneme mot kapital
ismen, rettes de mot vore egne 
inænd. Har vi raad til at sløse 
kræfterne bort paa dpt? Der er 
holdt mange agitatoriske taler her; 
men jeg trodde dog at det var en 
filaMijg driøftelse v i trænigte, oig 
ikke agitation. Der tales om hand
ling og direkte aktion. Ordene er 
ikke farlige. Men hvordan skal 
diss ê handlinger utfores ? Sodal- 
ismen kan ikke gjennemføres uten 
tnorgerkrig, sier Olaussen. Men en 
borgerkrig nu, vilde den bedre de 
økonomiske forhold? Om vi dræp-

halvparten av befolkningen blev 
der vel kanske mere mat for dem 
som blev tilbake, men eet er da vel 
ikke det vi stræber henimot? Man 
maa regne med den norske folke
karakter. 3kal vi ha tanko paa 
at faa folkets store flertiil med os, 
blir det ikke i borgerkrigens tegn.

Einar Li:
Tranmæl hævdet, at hvis man 

ikke hadde hat revolutionen i 
F'rankri.ke, vilde feudalismen ikke 
været avskaffet. I  Norge har vi 
ikke hat revolution, men vi har 
dog ikke feudalisme. En revolu
tion hjar for vort vedkommeaxde ik
ke været nødvendig for at avskaf

fe feudalismen. Det var underlig 
at børe Olaussens omtale av Kaut- 
sky. Han hadde intet tilovers for 
ham længer. Kautsky som tidligere 
er hiævet til skyerne i motsætning 
til Bømstein <̂jom Olaussen tidli- 
giere hiar spyttet paa. Scheflo vi
ker ikke tilbake for at ta stem
meretten i*ra vore motstanders, og 
under Olaussens diktatur skulde de 
andre lide og sulte, og Peter Paul 
skulde true. Jeg  har aldrig vist, 
at Peter Paul var en gnindpille i 
den socialistiske stat eller at det 
var en opgave for os at indskræn
ke stemmeretten.

Det er tydelig, at der findes en 
syndikalistisk retning inden vort 
parti, og vi bor derfor ta disse 
trespiørsmaal op til overveielse: »let 
organisationsmæssige, det taktiske 
og det principielle. Hvad den or
ganisationsmæssige side vod saken 
angaar, bar vi altsaa faat arbeider- 
raadene. Men ingen kan piaastaa, at 
de organisationer, vi tidligere hadde 
ikke kunde fylde disse opjgaver. 
Dipr er jo dannet stedlige sarnor- 
ganisationer, og der var ingen or
ganisationsmæssig grund til at dan
ne arbeiderraad ved siden av sam- 
organisationeme. Og hivorf’or dan- 
liie soldaterforeninger, naar ung
domslagene kan utføre akkurat den 
samme mission? De nye organisa
tions f o r m e r  skaper ingen sam- 
i'undsrevolution, og det gaar da ik- 
iie an at vi her med glæde skal 
hilse de organisationer velfco^mmen, 
som gir sytten i Det norske arbei- 
oerparti og fagorganisationen. Og 
for at faa husmødre med er det ik
ke nødvendig at oprette arbeider
raad. Husmødrene kan bli med i 
de socialdemokratiske foreninger. 
Nu vil Tranmæl sætte kvinderne 
organisationsmæssig i en særstil
ling. Min kone kan bli med i et arbei
derraad men ikke jeg. Og dog er
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jeg en likesaa god socialdeinokrat 
som min bone.

Saa er det taktikken. Hvis man 
ikke faar 8-timersdagen skal man 
ta den. Hvorfior skal man nu altid 
apje efter utlandet. F«r 15 aar si
den besluttet de franske syndikal
ister at gjøre noget lignende. Men 
det endte med en fiasko. De ene
ste som vandt noget paa det var 
typograferne, men de gik forhand
lingens vei. Og saa skal vi ab
solut gjøre den samme dumiiet ap' 
igjien. Man faar ikke stille fjr 
store krav til solidariteten. Na er 
revolutionen blit en nødvendighet 
fbr socialismens gjennemførelse, si
es der. Tidligere var det den soci- 
altistiske fremtidsstat man diskut- 
lerte om. Da var det den S'Om skul
de utpekes i fuldt færdig stand. 
Vi kom til det resultat, a t ingvn 
kunde forutse, hvordan fremtidssta- 
iic=n kom til at se ut. Den lot sig 
'kkie bygge opi teoretisk i fuldt fær
dig stand. Og likesaalitt kan vi 
si naar og hvordan vi aaar over i 
det socialistiske samfund. Det sies 
at det store slag engang vil staa_. 
Jeg  er ikke sikker pjaa det. Ut
viklingen kan gaa for sig pp.a den 
maate, at det blir vanskelig at slaa 
en strek og si: der er det kapital
istiske samfund, som vi forlater, 
og der er det socialistiske, som vi 
gaar ind i. Vandervelde sier, at i 
det kapitalistiske samftiud er pri- 
vatkapjitalismen den domminerende 
og samfundskapatalismen dien un- 
derkgne. Men under en socialist
isk ordning vil samfundskapdtalis- 
men bli den dominerende og privat- 
kapitalismen den underlegne. Vi 
har idag et privatkapitalistisk sam
fund og samfundskapitalen er ikke 
steik; men den styrkes fVa dag til 
flag — den lægger mer og mer av 
privatkapitalismen under sig indtil 
den blir den dominerende. I  flugt

hiermed gaar ogsaa kommunernes 
arbeide. Med de smaa tiltak i den 
rigtige retning giir vi litt efter litt 
ind i socialismen.

Fbr bedømmelsen av den pirin- 
cipdelle side ved spørsmaalet om de 
to retninger er det nødvendig at 
ta for sig arbeiderraadenes ptpograra 
Eaadene vil overta den sociale og 
administrative forvaltning og over
ta kontrollen av industrien m. v. 
Jeig vover at paastaa, at dette er 
den rendyrkede syndikalisme. So
cialisme er det ikke at utelukke 
andre, som ikke er kroppsarbeide
re. En kropjS,arbeider er ikke mer 
berettiget som socialist end mig.

Jeg  er selv militæmegter — 
kanske den eneste i denne sal — 
men jeg har aldrig anbefalt mili- 
tærstreik. Jeg  er fbrnøiet naar man 
lespiekterer den enkeltes overbevis
ning. Det er ikke ved militærstreik 
at militarismen skal avskaffes, men 
ved det antimilitaristiske arbeide 
paa den parlamentariske linje. De 
som ikke staar i rullerne, de som 
er kassert, bør være ]itt forsigtige 
rriød at opfordre til militærstreik. 
Den dag vi har flertallet blandt siol- 
d aterne har vi ogsaa magt til at 
gjennemføre avrustning ad parla
mentarisk vei.

Arvid G. Hansen:
1 det store dyrtidsmanifest av 

ifior het det, at arbeiderne burde 
være forberedt paa alt ■— den aap- 
ne samfundskrig kunde komme •— 
men naar Olaussen talte ut fra det 
samme grundsyn blev han tildelt 
(rTi korreks av dirigenten. Det ser 
aftsaa ut til, at det ikke er hvad 
der sies, det kommer an paa; men 
hjve-m som sier det.

Flertallet har git ganske t)e- 
tragtelige koncessioner til mindre
tallets standptunkt. Det vil ikke 
fraskrive sig retten til revolution
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linder tvaagssituationer, men der- 
m«l har ogsaa flertallet slaat bene- 
no under sin egen konklussion. Det 
er ikk© tale om at gjøre revolTitioai 
imorgen. Det bestemmer vi jkke 
Ler. Buen har uttalt, at naar sui
ten driver er revolution en selvføl
gelig ting. J a , det er saa. Mea 
om nu sulten kommer til at drive 
arbeiderklassen paa denne maate er 
de't da rigtig  av os at late den i 
stikken ? Det vilde jo være flor- 
ræderisk. Man maa væire beredt 
til at ta revolutionen, hvis den kom
mer og piaa det tidspunkt den kom

mer. I  realiteten tar flertallet p rin 
cipiel avstand fra de utenompar
lamentariske midler. „3oc.-Dem.“ 
hiar tat avstand f!ra generalstreik, 
Zimmerwald, masseaktion og revo
lution — dem har tat avstand fra 
alt mellem himmel og jord. 3p»- 
rene skræmmer. Det er Branting 
opi og ned. Og det er dette «■ora 
gjør at flertalsindstillingien maa 
slaaes ned med stort flertal.

Naar der tages avstand fra Zim
merwald, saa tar man ugsaa av 
stand tra  de tidligere internationa
le kongresser. Nu da man staar 
overfor et g’jennembrud fornegter 
man internationalen, hvis pirogram 
Zimmerwald har tat op. og ført ut 
i livet.

Diet forholder sig ikke saa, at 
arbeiderraadene her i landet er 
dannet bare av den grund at Rus
land har slike arbeiderraad. Og- 
saa i 1905 var der arbeiderraad i 
Husland; men vi fik dem ikke her, 
fordi der da ikke var behiov for 
uiem i Norge.

Det henvises til at slreiken i 
Tyskland blev slaat neid. Hvorfor 
hlev den det? Jo , fordi Sdneide- 
mann-gruppen er i flertal og har 
lagt bølgedæmper paa masserne for 
at hindre em effektiv Utfoldelse av

kræfterne. Det er denslags bølge- 
dæmpere vi maa bolde os fra livt;t.

Røe, (K ristian su n d ):

Flenta^llet h a r  Iblæisit disse 
spøiri3m.a'al qp t i l  mioiget fo r 
færdelig stort. Er den væbnede 
magt et middel for den nye rsl- 
s in g ?  Je g  tror det ikke. Jeg  for 
mit vedkommende er em motetander 
av  vold. Militarismen rnaa løses i 
fblfcets sind, og her har soldater- 
raadene en stor opgave. „Klasse
kam pen” er ikke den nj'-e retnings 
organ; det er „N y T id“ ; men jeg 
har kjøpit „Klassekampen" gjen- 
nem mange aar og sætter pris paa 
den vækker den har været for ung
dommen. Flertallet av arbeidsrne 
i den landsdel jeg tilhører, er p|aa 
■den nye retnings side, og jeg stem- 
iTter derfor trøstig for mindretallets 
indstilling.

Jeppesen:
Man har ret i, at dette skille 

ikke er av idag. Der har længe 
tksistert en retning inden vor biv 
væ'gelse, som rigtignok formelt kan 
hia underordnet sig vore beslutnin
ger, men som aldrig hiar staat helt 
og fuldt paa Det norske arbeider
partis grund. Vi møtte dem først 
I ungdomsforbundet og den fortsatte 
i Ti'ondhjem med en liten smule 
dynamit i borehiixlleme. Og nu 
skal altsaa den nye retnings pirin- 
cipper utnyttes i større maalesibok.

Naar der tales om vor tilslut
ning til de utenlandske organisatio
ner, saa bør ett hensyn være av
gjørende; Vi erklærer det samar
beide, som kan forsvares indenfor 
rammen av vort eiget partis pro^ 
gram og taktik.

Disse internationale spiørsmaal 
er blandet sammen med dyrtids- 
spørsmaalene, og vor taktik og pro
gram for aar fremover er blandet

6
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Scimroen nned situationskravene. 
Herved er motsætningt'rne tilsfid
set unødig.

Hvad det nu gjælder er ikke 
jrincip^et masseaktion eller niili- 
tæistDcik. Spiørsniaalet er om en 
masseaktion faa det nuværende 
tidsfiunkt er forsvarlig og vil tje
ne til at bedre Btillingen fbr arb?i- 
derne. Mindretallet mener det er 
forsvarlig, men flertallet hævder, 
at disse midler ikke er tjenlige for 
dyrtidsarbøidet. La os bare utnylte 

den nuværende gjæring, saa g-aar 
det nok, sier mindretallet med Tran
mæl i sfidsien. Og han spar om 
ikke vi gamle er glad over at se 
denne gjæring. Nei, det er vi ik
ke. Vi nærer ikke denne glæde, 
fordi vi vet, at gjæringen ikke er 
noget resultat av et filanmæssig so
cialistisk arbeide. Den bunder ik
ke i forstaaelse cg selverkjendel- 
se. Hadde den det g'jort, but'de 
vi opelske den; men en stemnings- 
bolge, som kan anstifte ulykkei, 
er det faxlig at underst&tte. Det 
ei farlig at kokettere med med re
volutionen.

E t av de meet typiske ntvslag 
av denne stemning er dannelsen 
av arbeiderraadene. De gamle or
ganisationer var ikke gode nok. 
Der dannet- nye organer paa sidea 
av de gamle, som man mener bør 
spille en underordnet rolle heref
ter. At bike disse nye organisa
tioner med glæde er ikke noget an
det end at tilraade arbeiderne at 
forraade sit parti. Man skal un
derstøtte den parlamentariske ak
tion, beter det. Som om vi nu stod 
magteslase i saa henseende. Har 
vi ikke vor fagbevægelse og vor 
presse — kan vi vel skape en ster
kere form for understøttelse av det 
parlamentariske arbeide. Denne 
magtfaktor er skapt gjennem ea

menneskealders arbeide, og der gi
ves ingen bedre.

Borgerkrig faar vi, selv om 
socialisterne faar flertal i stortin 
get, sa Olaussen. Det tror jeg ik
ke. Jeg tror aldrig den situaiion 
vil opstaa, at de andre partier vil 
inotsætte sig et parlamentarisk 
flertal og søke det styrtet ved en 
borgerkrig. Faren for at vi skal 
komme ind i en ulykkelig situa
tion møter os ikke av indenland
ske magtfaktorer.

At vi skal indføre socialismen 
ved et 14 dages diktatur er barne- 
snak. Vi m.aa nok regne med den 
motstand som møter os utenfor 
landets grænser. Vi er ikke et 
økonomisk uavhængig land. De 

av statsgjælden er paa uten
landske hænder. SLaar vi saa en 
strek over vore renteforpligtelser 
ved direkte aktion, vilde det mø
tes ved at stormagterne negter os 
alle tilførsler og vi blev sultet 
ihjel. Man snakker om at vike 
tilbake. Ja , jeg viker — ikke av 
hensyn til mig selv, men av hen
syn ti] den norske arbeiderklasse. 
Jeg ser de ulykker som vil følge, 
hvis man bygger sit arbeide op 
paa løse stemninger. At opmun
tre og tilskynde ungdommen til 
handlinger, som de selv ikke øiner 
rækkevidden av og som vil nedkal- 
de ulykker over dem selv, er umo
ralsk og forbrydersk

Fru Johnsson (Kristiania):
Naar jeg stemmer for mindre

tallets forslag er det i tryg forvis
ning om, at jeg har størsteparten 
av Kristianias arbeiderkvinder 
med mig. Arbeiderkvinderne fø
ler bedst tidens vanskelighet og 
de kræver at noget maa gjøres. Da 
dyrtidskonferansen ikke blev sam
menkaldt ifjor, mistet ledelsen 
kontakten med arbeiderkvinderne.
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De blev misfornøiet og tap te troea 
paa at ledelsen vilde yde arbeider- 
hjemmene den støtte de hadde krav 
paa. Man foreøker nu a t  skræm
me med revolution; men ékal fo r 
holdene utviklee som nu og situa
tionen stadig  bli værre, vil det væ
re arbeiderkvinderne som frem 
mer revolutionen, istedetfor at 
bemme den.

C. Øien (K ristian ia):

De nye har ikke patent paa ra 
dikalismen. Det er en tilsnikelse, 
naar det fremstilles saadan, at de 
gam le er konservative og de andre 
radikale. Vi h a r  altid arbeidet 
paa den radikale  linje, og vi hen
holder oe til Det norske arbeider
partis principielle program. Vor 
tak tik  indretter vi overensstem
mende med den socialistiske lære 
og liv. Vi regner med realite ter
ne, og bygger paa dem i vor virk
somhet for dagen og for det arbei
de, som peker ind i fremtiden. 
Det er disse realite ter som til en
hver tid skal gi arbeiderne k la r 
het over hvad de har at 
gjøre. Men fordi vi regner 
med realite terne bygger vi heller 
ikke paa det organisationsuvillige 
dødkjøt; vi lægger ingen vegt paa 
de ind iffe ren te ; vi bygger paa det 
gode materiale som foreligger i 
de prøvede fagforeninger og poli
tiske organisationer.

N aar vi fa a r  flertallet i det 
norske folk, men man negter ue 
flertallet i nationalforsamlingen, 
da er tiden inde til at lave revo
lution. En saadan revolution, 
drevet frem Ved at flertalle t i det 
norske folk hadde forstavelse av 
socialismen og ønsket den, vilde 
ingen socialdemokrat motsætte sig, 
om den blev nødvendig. Men dan 
revolution, som er bygget paa be

grepsfo rv irr ing  og k o n ju n k tu rg a l 
skap, bl ir blænd verk.

Jeg  vil si et ord til dem, so-m 
er kommet ned til os f ra  overklas
sen og som nu fører det revolutio
nære S'prog iblandt os —  de som 
har kundskap og lærdom. Vil dere 
gaa foran og bli nedstukket føre:? 
E ller vil dere være generaler og 
ekyve de andre foran dere? Jeg  
har altid forsvaret, at vi sk u lie  
motta overklassens folk iblandt os 
og b ruke dem som tillidsmænd; 
men dere maa undskylde mig dere 
som er rundet av andet blod end 
arbeiderne, at jeg nu har faa t  mis
tillid, til dere. Min tro paa dere 
er blit rokket i uhyggelig g ra J .  
Jeg  tænker og føler som en fa tt ig  
haandverker, men paa den gal
skap, dere nu vil anstifte  har jeg 
nu ingen tro. Landets store arbei
derklasse er mot disse vilde pla
ner, og vi har ingen tillid til Si- 
mensens irregulære organisatio
ner, paa g rund  av det stof de er 
bygget op av.

Langhelle (K r is t ia n ia ) ;
Ingen kan paastaa, at det ma

nifest som blev utsendt av K r is t i 
ania arbeiderraad s tr ider mot S'V 
cialismen. Arbeiderraadene er 
bygget op paa klassekampens 
g rund , og klassekampen er social
ismens kjerne. Jeppesen, som al
tid har forkyndt revolutionen i s’- 
ne digte, tar  nu avstand. H an  er 
b lit  bekymret for den utenland
ske kapital. F le rta lle t vil føre os 
ind i en parlam entarisk  sækkega
te; men den fleskekrok biter vi ik 
ke paa idag. Arbeiderraadene har 
paa forskjellige steder i vort land 
allerede u tre tte t meget godt, og 
hvad vil par tie t  g jø re  om der a l
lerede opstå ar militærstreik  i som
mer. N aar  den blir en kjends- 
g je rn in g  nytter det ikke a t ta av-
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etand. Na^ir jeg hører flertallets 
taler her paa møtet minder de mig 
om rottrfangeren fra Hameleu, 
som spillet paa fløite.

Tønder:
Regjeringens dyrtidsflyndør er 

saa talrike som sand paa havets 
bred. Men vi faar her ikke høre 
noget om det og om den opgave 
som venter o p  ved valgene, da det 
gjælder at b«ieire Gunnar Knud
sen. Istedet hører vi diese stadi
ge anklager mot ledeben. 
hvæsser sine pile og putter dem i 
gift og kjører op med det grove
ste akyss mot ledelsen. Det ser r t  
til at dette opgjøret er det vigtig 
ste og ikke kampen utad.

Den parlamentariske linje er 
den sekundære i mindretallets for
slag, mens den revolutionære ør 
den principale. Men man bu.'•de 
•dog ha lært Htt av Finland. I 
Tromsø amt er der flertal av fo- 
ciali.'<ter. Vi har flertal i amtstin
get og sitter s.aaledes med ansva
ret. Det som kan gjøres vei de 
lokale organer, biir gjort. Det er 
naturlig  at folk der vil avvise den 
revolutionære tanke og istedet læg
ge hovedvegten paa at erobre stor
tingsflertallet. M.an vil uttale sin 
glæde over arbeiderraadene, m-en 
jeg synes man skulde uttale sin 
sorg over at man glemmer kampen 
utad for de indre stridigheter.

Magnus Karlsson (Stavanger):
Det v.ar en frase det som blev 

uttalt i det store dy^tidsmanif=^^■.t 
ifjor, og det hevner sig. Men for
bitrelsen over hvad som skodde 
ifjor bør dog ikke drive os til hvil- 
kensomhelst yderlighet, naar det 
bare gaar ledelsen imot.

Det er situationen idag Unds- 
møtet skal behandle, og spørsmaa- 
let er om det er forsvarlig at frem

me dyrtids’kravene ved igancrsæt- 
telse av revolutionær maeseaktiou. 
Eevolutionsenakket fra  mindretal- 
let er fraser. At drive oprørsagi
tation fører til arbeiderklassens 
selvmord. Det gaar ikke an at sæt
te disse ideer ut i livet, og lugeii 
kommer nok til at gjøre det beller.

Det sies at arbeiderraadene 
kommer til at tilføie vor bevægel- 
st større s ty rke ; men arbeiJ.^rraa- 
dene bestaar jo av vore gamle 
medlemmer, de vi allerede har at 
regne med, med tillæg av Je uor
ganiserte. Det er altsaa ved disrc 
uorganiserte at styrken skal kom
me. De, som ikke har ville.': ofre 
medlemskontingent til fagfor- 
euingerne, skal ofre livet 1 kam
pen for arbeiderklassens frigjørcl- 
se! Tro de, de som vil. Df orga
ner vi har er sterkere og mer 
handledygtige end de ;iye. Men 
eaken er, .at de nye dannes for at 
fremme en rent syndikalisiiik op
fatning, som er i strid  m el social
demokratiets principper. De dan
nes altsaa ikke for at tilføre det 
socialdemokratiske arbeida større 
styrke. Og biir mindretalsforsla
get vedtat, vil det forkludre o.g 
forsinke vort arbeide i mange aar.

Fru Ty næs:
Naar fru  Johnsson uttalta, at 

hun hadde flertallet av kTiuderne 
med sig, vil j.jg minde om, at K ri 
stiania kvindeforeninger ikke ti.ir 
uttalt sig for mindretallet? for
slag. De har valgt repræsentanter 
til arbeiderraadene, det er saa; 
men det var før raadenes progi’am 
forelaa. Kvinderne vildsse, hvad 
raadene hadde f;ire, og naar de na 
faar s© paa hvilken linje d= arbei
der, tænker jeg nok de finder, at 
de ikke hører hjemme i arbsider- 
raadene. Jeg vet nok, at f ru  John
son har agitert, men at hun kan
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ha faat sat sig i forbiaielse med 
alle kvinder i landet og vite at b tn  
har dem alle bak sig, det faretaar 
jeg dog ikke. Det indtryK jog har 
faat av kvinderne er det inotfeaTte 
av fru Johnsone. Og jeg vil uu 
si et kvindelig ord he''f':ft. For 
kvinderne er det matspøi'?maalet 
som er det vigtigste nu. Men biir 
der møre mat ved at gaa til revo
lutionær maseeaktion ? Aa nei, 
det gjør det nok ikke. Ed revo
lution bringer ikke mere mat paa 
bordet idag. Men hvorfor kjæm- 
per vi da? spurte Olauwea. Ja , 
jeg kan stille det samme =pør.=- 
maal. Hvorfor kjæmpe denne 
kamp for revolution, naar det er 
paa det rene, at den saa langtfra 
vil bringe mere mat, at don tvert,- 
imot vil øke nøden, øke rotet 015 
planløsheten? Der er store pri
vate lagre, sier man. Men den 
foretagne optælling at de
store lagre ikke er til?*̂ êJe. Der 
kan være nogen som bi i r  atukkct 
noget unda; men det for^^aa- dog 
saa litet. Hvis man nu under et 
arbeiderdiktatur delte ut beJiold- 
ningerne og fik litt  starre ratio
ner de første par dage, avad vilde 
ske, naar disse rationer \?ar spist 
op og der ikke var mer? Tror de
re saa husmødrene ikke vilde føie 
sig narret og forstaa, at det tiadde 
været bedre at økonomisere mtd 
forraadene? Kvinderne har en 
stor interesse, og det er at skjer
me hjemmene sine, men det sker 
ikke ved en revolution, ti den vil 
ramme hjemmene like 1 hjertet. 
Vi har almindelig stemmeret og 
behøver ikke at gaa til voldshand
linger for a t omforme samfundet.

Ludv. Hansen (Kristiania): 
Den nuværende krivisituation 

og vinden fra  øst har bragt maa- 
ge til at tænke paa rei^olutiou og

diktatur. Diese svirre ide rygier 
og formodninger har bragt man
ge ut av balanse. Det er ikke mu
lig for nogen at si hv>.'dan for
holdene i Rusland vil n 'n k le  sig, 
og det er meget for tidl’g at ta 
forholdene der til nuønstor for vor 
optræden her i landet. Tagen vA  
hvad den store og brede arbeider
klasse i Rusland føler og tror.

Arbeiderraadenes fo rnand  reg 
ner at alle Kristianias figforenin- 
ger er med i raadene; men det er 
ikke en eneste en av disse forenin
ger som har tat standpunkt til 
arbeiderraadenes program. Det 
gaar derfor heller ikke an at reg
ne fagforeningerne her til indtægt 
for disse nye linjer.

Det er ikke en strid om ord 
det her er tale om. Vi kan ikks 
anerkjende, a t  det er arbeidar- 
grupperne, syndikater, som sikal 
overta produktion og omsJbtning. 
Vi holder paa den socialistiske 
linje og hævder samfundiUs ledel
se og kontrol.

Simensen gjorde et numæer av 
at landsorganisationen ikke vilde 
ta ansvaret for at postki'^rerne 
blev borte fra  sit arbeide. Mea 
de som gaar til handling, uiaa Ja 
selv ta ansvaret for sin opr.rædan. 
Det maa andre gjøre, og det fik  
ogsaa postkjørerne gjøre.

De sterke ord bør vi væie litr, 
forsigtige med. Vi er ikke ’ænger 
bare et agitationsparti. Vi skal 
nu være med at styre samfiinders 
anliggender. Men er der brukt 
fiterke ord fra  ledelsen, saa har de 
andre ikke tat munden mindre 
fuld. Disse store ord fra  mindre
tallet vil efterlate en flaa smak i 
munden. Om de seirer he? v'il de 
ikke kunne gaa et skridt videre 
end den gamle ledelse har g jjr t .

Nu tales der endog om den par
lamentariske aktions betydn’ng
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fra  mindretallets side. Men det 
fremherskende i oppositionens agi
tation har dog netop været at taie 
nedsættende om storting'^arbeidpt.

Olaussen vil tvinge ingeniører
ne ti] at arbeide. Men har han 
glemt at der er noget ^orn hetør 
sabotage? Oppositionen liar jo 
g jort eabbotagen til en av sine vig
tigste programposter og forkyndt 
læren sent og tidlig. OlaiLssens 
tvang biir nok møtt med de sam
me midler.

Aldrig har vi hat større utsig- 
ter for en parlamentarisk seier end 
n u ; men seirer mindretallet Letyr 
det store tap for bevægelsen i m an 
ge a.ar fremover.

Skjaanes (Hammerfest):
Spøramaalet om revolution jdag 

foreligger ikke. Men vi ser at 
revolutionen er en uundgaaelig- 
het, og derfor maa vi forbd-o.lf! os 
paa den i tide. Vi vil ikke knæ
sætte et mindretalsdiktatar. T ran 
mæl uttalte det tydelig nok, da 
han sa, at ingen kan bygge paa et 
mindretalsdiktatur. Ved de uten
omparlamentariske midler skal 
der øves paatryk paa myndighe- 
terne, uten at vi derved forsøm
mer arbeidet i stortinget og i kom
munerne. Vi ser da ogsaa, at det 
kommunale arbeide i Troudhiiiic, 
6om ledæ av den nye retnings 
mænd, har en fremgang so.i'. nep
pe noget andet steds i landet. Kapi
talisterne vil ikke godvillig gi fra  
sig sin eiendomsret, og skal det 
lykkes at føre vore ideer ut i li 
vet, maa vi derfor sætte magt bak 
ord.

Ousland:
Der skulde jo være enstemmig

het om de opstillede dyrtids-krav. 
Vi kræver, at alle hovedartikler 
skal registreres, saa samfundet

faar det fulde herredømme over 
dem, og videre at alt salg av for- 
nødeiihetsartikler skal ske gjen- 
nem provianteringsraadene. Vi 
stiller altsaa det bestemte krav, at 
produktion og omsætnimg skal 
sættes under samfundets kontrol. 
Disse krav lægger vi frem pa.a 
samfundets bord og fordrer stor
tingets godkjendelse av dem. Men 
samtidig som mindretallet erklæ
rer sig enig heri, kræver de, at ar- 
beiderrandene skal overta kontrol
len og den administrative forvalt
ning. Disse krav læggas frem for 
samfundet samtidig. I det ene 
øieblik kræves samfundets overta
gelse av kontrollen og ledelsen, i 
nsaste øieblik kræver man den 
samme myndig^het lagt over paa 
arbeiderraadene. Med god grund 
vil da statsmagterne kunne spOT- 
re: Hvad mener disse mennesker 
— de kan da ikke mene baade — 
og i samme øiehlih!

Det maa være samfundet som 
skal overta kontrollen. Hvordan 
dette skal ordnes i detalj og hvil
ken rolle arbeideronganisationen 
skal ha i dette arbeide er en ting 
for sig; men paa denne hovedlin
je har vi ment at der b.ør bygges 
av et socialdemokratisk parti. 
Den dualisme som er tilstede i vor 
bevægelse, bør ikke fortsætte; vi 
maa søke at vælge en linje i den 
samfundspolitik vi vil følge.

Olaussen fremhævet, at det ik
ke bare var kropsarbeiderne man 
skulde ha med i den sociale revo
lution, men smaabønder, fiskere 
og store dele av middelstanden. 
Men har vi alle dem med oe, da 
har vi jo ogsaa folkeflertallet paa 
vor side og dermed magten. Da 
vil folkets vilje til socialistis'k 
handling faa u ttryk gjennem sam
fundets organer, og ingen kan 
negte os magten. Kapitalisterne
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vil ikke godvillig opgi sine privi
legier, sier m a n ; men under revo
lution skal magten tages i en evei 
drei! Hvis vi hadde folkeflertal
let bak os gad jeg ee den kapi- 
taliétklasse eô m ikke vilde bøie 
sig for vore beslutnrnger og som 
ikke lot sig ekspropriere av sam
fundet. Det er tale om vaabnenes 
magt; men hæren bestaar ikke av 
private garder. Det er alminde
lig vernepligt. Det er staten som 
har kommandoen over hæren og 
kontrollen med hær og flaate, og 
den kontrol har vi, naar vi er i 
flertal. Hvor skulde saa kapi- 
talistklaseen faa de store armeer 
fra  til at motsætte sig folkefler
tallet? Nei, det er dog ,at male 
fanden paa væggen. Det, som 
mindretallet mener er uopnaaelig 
ad parlamentarisk vei, g.aar som 
fot i hose ved en revolution. Da 
skal alt fjøie sig smukt ind i hin
anden. Det er en merkelig logik. 
Det maa da være værre .at ta mag
ten mot end med flertallet. Den
ne forblindede logik bunder i det 
syn, enkelte har, at al utvikling 
maa foregaa katastrofalt, som det 
heter. Men utviklingen foregaar 
paa to maater. Vi har den orga
niske utvikling ogsaa, og her hos 
os staar vi foran fuldbyrdelsen av 
denne organiske utvikling frem 
mot socialismen — skal vi da væl
ge katastrofen som den eneste vei? 
N aar vi ser hvordan vort folk 
skiller sig i grupper, naar vi vet, 
at de egentlige arbeidere ikke er 
i flertal og at av 300,000 arbeide
re kun de 94,000 er organisert, da 
bør vi forstaa, at katastrofen kan 
bli farlig.

Steinnes (Rjukan):
Jeg synes man opkonstruerer 

et unaturlig  skille. Istedetfor at 
række hverandre broderhaanden

for a t styrkes i kampen, skaper vi 
motsætninger som ikke behøvet at 
dklsisteire. Vi isitaar foran valgene, 
og borgerpartierne bør ikke faa 
den glæde at se vort parti oprevet 
og splittet. Det maatte gaa an at 
finde et kompromis som samlet 
alle. Hvis ikke maa jeg stemme 
for flertallets forslag.

Sverre Iversen:
Det er landsmøtets opgave at 

angi retningen for hvorledes 
fremmarsjen skal være og gi tyde
lig besked om, hvad der er aktuelt 
for dagen. Flertallets indstilling 
sier hvad vi kan kræve og hvad vi 
skal sætte bak kravene — den gir 
en realitet, noget a t  bygge paa. 
Mindretallet taler om den revolu
tionære aktionskraft og beskylder 
os andre for fraseologi. Men jeg 
har det bestemte indtryk, at er 
det nogen som har dyrket fraseo
logien, saa er det mindretallets 
mænd. De forkynder en mer di
rekte handling og sverger til re
volutionen som et masseaktions
middel. Bare nu ikke de store og 
fete ord spiser dem selv op. At 
en revolution ikke kan skaffe me
re mat er alle klar over. Ved 
stansning av bedrifts- og arbeids
livet vil muligheterne for at skaf
fe mat forringes. Men saa gjæl- 
der det om at skape revolutionen 
før maten er slut: Hvem skal
saa lage den historien? Man sier 
det er en bevægelse, som stiger op 
fra folkedjupet; men nogen maa 
vel tænde fakkelen. E r  det vore 
revolutionære akademikere som 
skal gjøre det, eller er det arbei- 
derraadene? Og er det videre a/- 
beiflerraadene som skal indta de 
ledende stillinger i staten? Den 
tilslutning artveiderraadene har 
faat ut over landet er imidlertid 
git paa et ganske andet grundlag.
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Vi bør derfor ik te  hypnotisere os 
eelv.

Tranmæl eøkte ikke a t forkla
re hvilket grundlag han bygget 
paa foT anvendelse av masseak- 
tion. Vi har intet flertal ,at byg
ge paa, og vi har fagorganisatio
nen raot os paa denne linje. Vi 
skal vogte oe vel for a t ville knæ
sætte mindretalsetyretfi ret. Det 
er tyranni, enten det utøves av ar
beiderne eller overklassen.

Selvfølgelig vil ingen fornegte 
retten til revolution, men da maa 
grundlaget for den ligge saadan 
an, at den føres frem ved selve 
folkeflertallets ret.

Arbeiderraadenes program for
tæller, at de skal overta kontrollen 
med produktion og omsætning. 
Men det strider mot a lt det vi hit
til har forkyndt som socialisme. 
Skal dette program befølges sker 
der altsaa en omlægning av mag
ten i vor bevægelse fra  Det norske 
arbeiderparti og landsorganisatio
nen og over paa de lokale arbeider- 
raad, som er bygget paa det føde
rative princip. Det betyr opløs
n ing av organisationen som lands- 
enhet — det er den rene syndikal
isme. Det er her skillet ligger, og 
naar de principielle uoverensstem
melser er saa store, tror jeg ikke 
paa muligheten av et kompromis.

Henriksen (Bergen):
Det er ikke her tale om at be

slutte revolution eller massestreik 
om en uke eller maaned. Min
dretallet har bestemt tilbakevist 
paastanden derom. Det er en 
haandsrækning til arbciderraade- 
ne man vil. Man vil samarbeide 
med dem. Derfor maatte det gaa 
au at dæmpe denne bitterhet og 
ophidselse, og man burde ved at 
vise litt velvilje fra  begge kanter 
fiøke at komme til enighet.

Oksvik (Molde);
Jeg mener det er heldig i difi- 

S'e s'pørsmaal at la forstanden mer 
end følelserne raade. Skedde det, 
vilde vi undgaa at gjøre dumhe
ter. At drive arbeiderne ut i re
volutionær masseaktion nu, vilde 
være a t rende hodet mot væggen.

For at finde forklaringen paa 
det som nu sker, maa vi søke for
bindelse mellem aarsak og virk
ning. Det hadde utartet til a t bli 
et stort rot i partiet. Ved opposi
tionens sterke kritik og skrik  om 
ledelsens uduelighet, har ledelsen 
lat sig drive til at gi oppositionen 
den ene koncession efter den an
den. Man har søkt at forlike det 
uforlikelige, indtil man nu staar 
her med en syndikalistisk fløi som 
kanske er i flertal paa møtet.

Hvis mindretallet nu fik  mag
ten og de søkte at gjennemføre 
den revolution, de taler om, vilde 
den tid snart komme, da fatene 
var tomme, og det vilde ende som 
det altid gjør under saadanne om- 
stændigheter: man vilde kaste fa
tene i hodet paa hverandre. Vi 
har ingen sand grund at bygge en 
revolution paa. Vi har intet fler
tal bak os. Vi maa ræsonnere ut 
fra  forholdene som de er idag og 
ut fra  vort kjendskap til det nor
ske folkesamfund. Vi vil da f in 
de, at der er store dele av arbei
derklassen utover landsibygdeme 
som ikke tilhører os og som un
der en revolutionær opstand vil
de bli arbeiderklassens bødler.

Emil Stang mente, at venstre 
utøvet m indretalsdiktatur idag, 
fordi de ikke hadde flertal i fol
ket. Men vi ser dog borgerpar- 
tierne som en enhet, og tilsammen 
har borgerpartierne flertal i fol
ket. Vi er i mindretal. Men vi 
kan erobre flertallet. Det ligger 
indenfor muligh:tens grænse.
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Scheflo er i det mindete en ær
lig mand — og ærlige folk træffer 
man ikke paa ulle gatehjørner i 
denne tid. H an sa, at han vax til
hænger av et midlertidig mindre
talsstyre. Midlertidig! Men hvor 
længe? Han vilde ogsaa fra ta  
overklassen etemmeret, og hvis 
10 mand greiet at lage revo
lution, saa var den berettiget. Ja, 
er det rigtig, kan vi likesaa godt 
gi op vort politiske arbeide først 
som sidst. Skal 10 mand her og 
10 mand der ha ret til at gjøre 
som de vil for at se om det lykkes, 
og anerkjender vi den ret — ja 
da brister selve forutsætningerne 
foT menneskehetens samarbeide. 
.Teg synes disse revolutionstalere 
har grund til at ræddes over sin 
egen lære. Det hænder jo, som be- 
kjendt, at revolutionen æter sine 
egne barn. Selv om man ved et 
kup kunde tilrane sig magten, bør 
vi vite, at et samfund ikke kan 
administreres, og utbygges ved 
næveretten.

Sverre Krogh (Bergen):
Jeg har altid ment, at arbei- 

dertbevæge.^ens opgave var at op
hæve enhver utbytning av arbei
derne. Vi har ikke spurt om 
flertallet er med os, naar vi har 
etillet vore lønskrav. Vi har ikke 
bedt arbeiderne vente med at gaa 
til kamp foT sime kipajv iinidtil over 
hlailviparlten ajv lamidietls ibefoIkniii)g 
■viar Irøisarlbeiidére loig d Baimimie klais- 
se som idean. Vi istiller a t .netifænddg- 
hetskrav, og vi spar ikke om vi har 
flertal til at gjennemføre det el- 
l ; r  ikke. Hvad det er om at gjøre 
er, om arbeiderne har m,agt til a t 
bryte sine lænker og ophæve ut
bytningen.

E t mindretal kan være istand 
til at kuldkaste et magtsystem;

men det er ikke i alle tilfælder 
s,agt, at dette mindretal kan be
holde sin magt. Vi har se<t eks
empler paa det. E t det nogen ut- 
sigt til at vi her i landet kan for
ankre denne arbeiderklassens 
magtstilling som maa komme? Vi 
maa da se paa klassedelingen. Og 
lA'-i vil æ , at fiislkere og amaialbpulke- 
re og store dele av middelstanden 
vil bli frig jo rt ved en revolution, 
og derved bl ir de knyttet til det 
socialistiske samfund og biir in- 
terassert i at bevare dets magt. 
Og vi vilde dermed ha skapt et 
flertal.

Mindretallet ser likesaa klart 
som flertallet, at vi ga,ar en hun
gersnød imøte. Skal vi da indta 
det forsakel&ens standpunkt, at 
det gjæl'der at sulte os igjennem 
saa godt vi kan? Og &e paa at 
bønder og storborgere har runde
lig? Aa nei, vi taaler nok ikke at 
vente i saadanne situationer. For
di vi ikke kan vente og se, er det 
at der er dannet arbeiderraad — 
ikke for at skyve partiet og fag
organisationen tilside, men for at 
samarbeide med dem. Det er en 
bydende nødvendighet at de op
stillede dyrtidskrav imøtekommes. 
Skal ikke arbeiderue drives ut i 
revolution maa imøtekommes. 
Og for netop at motarbeide opløp 
og uorden er det at vi maa lede ar
beiderklassens kræfter ind i prak
tiske aktionfeorganer. Vi ønsker 
ikke at overklajssen skal anrette 
blodbad paa arbeiderne, og derfor 
vil vi trænge ind i militærvæse
net. Soldaterraadenes opgave er

hindre en blodig nedskytning 
av arbeiderne.

Hvad vi nu skal gjøre er at 
fas'tslaa den gamle kjendegjer- 
ning, at arbeiderpartiet er et re
volutionært klassekampparti.



Rich. Hansen:
Vi vil ikke revolution nu, sier 

mindretallet. Kun naar den er 
uundraaelig. -Ta, da tar vi den 
alle sammen. Jeg synes vi bør 
læjjffe mexke til den hilsen Vorov- 
.“̂ky bragte. H an ea, at revolutio
nen ikke kan Ivkka-? før den gjen- 
nemføres internationalt. Gjælder 
det for Eusland, sa,a gjælder det 
vel ogsaa for os. Derfo-r synes 
jeg det ikke or værd at snakke 
mer om revolution. Ikke om po- 
tetrevolution heller.

IIvad der nu foreligger er en 
omigaaende bevægelse fra  fag- 
opwsitioners -ide. Helsyiidikal- 
isterne og halvsj-ndikalisterne mø
tes nu i mindretallets indstilling. 
Hvad de ikke har opnaadd at faa 
trumfet ip'iennem pa.a fagkongres
sen skal lykkes her. Men jeg tror 
ikke den tanr? oprør.=.soIdat Olaue- 
sei. stiller sig først i geledderne, 
naar det skal dure løs. H an biir 
aldrig noget andet end en klin 
gende bjelde. At folk som Olaus- 
sen kan optræde som de gjør er 
forklarlig; men at gamle folk som 
Vraa tror at de blir unge ved at 
slaa om sig med revolutionsfra
ser, det forstaar jeg ikke. Vraa 
anlJe^fa'^^ forøv. !.<r, at man tællet 
paa knapp-irne, og det tror jeg j 
et fornuftig raad.

''Tindretallet kan ikke t.a skyt- 
terlags'bevægelsen i 80-aarene til 
indtægt for sig. Foriholdet var 
den gang, at venstre sat inde med 
den parlamentariske magt. De 
hadde to tredjedels flertal, men 
stod i opposition til kongemagten, 
som -tittet siff paa det afcsolute 
veto. Det var dette forhold som 
giorde at venstre sløifet bataljons- 
samlingerne og oprettet skytter
lag; men alt dette gjorde de i 
k raft av sit parlamentariske fler
tal.

Ruud (Kristiania );
Naar fagforeningerne i K ri

st: '.nia har valgt repræsentanter 
til arbeiderraadene, er det under' 
forutsætning av, at de store spørs- 
ma,als avgjørelse overlates hoved
organisationerne. Det program, 
som arbeiderraadene nu har ut
sendt, er ikke behandlet i forenin
gerne, og det gaar derfor ikke .an
at si, at fagbevægelsen i K ristia 
nia staar bak arbeiderraadene og 
iiar forpligtet sig overfor dem. 
Hertil kommer jo ogsaa, at mili- 
tær,-treiken blev nedvotert paa s i a 

ste fagkongres, og derfor kan man, 
end mindre regne med fagbevæ
gelsens ubetingede støtte. i l a n  
kan være rolig for at fagbevægel
sen vil ha et ord med i laget, naar- 
det gjæ'lder de aktioner, man vil 
iverk-'jatte.

Stang trodde, at arbeiderraade
ne vilde bli ledet av fornuftige 
mænd, saa man Ikke gik i vandet. 
Men de mænd, som har opagitert 
denne stemning for de nye linjer,, 
ser vi ikke i arbeiderraadenes le
delse — hverken Soheflo, Tran- 
mæl, Buli eller Stang. De vil ik
ke selv staa i spidsen for den be
vægelse de sætter i kok —■ de tør 
ikke gaa ind i arbeiderraadene» 
ledelse.

Alvestad (Aalesund):
Mindretallet gjør sig i sin be

grundelse skyld i de værste over
drivelser. De sier, at der ikke 
findes den politiske forbrydelse 
som, naar den først er begaat, ik
ke senere vil bli godkjendt. Det 
er et l^»t grundlag at bygge paa. 
E n  forbrydelse som verdenskri
gen f. eks. vil aldrig bli tilgit el
ler godkjendt av folket.

01au.s&en trodde, at en revolu
tion vilde bringe mer mat i lan
det. Det er naiv os barnsliff tale.
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Kan jordbruket yde mer os; kan 
fiskerierne gi større avkastning? 
Vil en revolution gjøre jorden 
mer frugtbar Oig veiret mer dri
vende? Vil den kunne beherske 
naturen?

Samuelsen (Bergen);
Vi, som tilhører den gamle 

retning, har aldrig sagt, at vi 
skulde vente med at O'pihæve ut
bytningen indtil flertallet av be
folkningen var blit et liønsprole- 
tariat. Socialdemokratiet samler 
fler og fler ogsaa utenfor det 
egentlige lønsprolet.ariats række-, 
og den tid er ikke fjern, da fler
tallet i nationen forstaar, at so
cialismen er en nødvendighet.

Vraa sa, at det ikke var reali
teter som skilte flertallets og min
dretallets indstilling. Hvis man 
tar  for sig mindretallets forslag 
til konklusion og tar ut det om 
arbeiderraadene synes forskjellen 
ikke at være saa stor; men vi maa 
jo se præmisser og konklusion i 
sammenhæng med den diskussion 
som er ført her paa møtet. Vi 
m,a.a videre erindre hele den nye 
retnings fortid og agitionsmaate. 
Det har aldrig manglet paa sam
arbeide fr.a ledelsens side, og det 
'kan være, at vi for husfredens 
skyld har gaat længer end i tak
tisk henseende heldig for partiet i 
en viss given situation. Det viser 
sig nu, at mindretallet har syndi
kalister inden sin midte og at den 
retning, de repræsenterer, betyr 
et brud med den hittil befulgte 
taktik i vort parti.

At vi erklærte generalstreik 
mot voldgiftsloven var noget gan
ske andet end ved et mindreftals- 
diktatur at ta samfundsmagten, 
som Soheflo sa. Sahefflo mente og
saa, at vi ikke skulde angripe 
dem som gjør revolution, selv om

det viser sig at revolutionen var 
en dumhet. Men vi maa dog ha 
lov til paa forhaand at fraraade 
den, naar vi er overbevist om, «t 
den vil være til skade for arbei
derne i øieblikket. og skade os for 
kortere eller længere tid frem
over.

Hvad arbeiderraadene angaar 
har Tranmæl i et foredrag i 
Drammen fornylig uttalt, at ar
beiderraadene bør utvikles til at 
opta baade den faglige og politi
ske organisation. Den faglige og 
politiske bevægelse, vi hittil har 
bygget paa, skal altsaa omkalfat
res og tyngdepunktet læggas hos 
aribeiderraadene. En saadan ut
vikling kan jeg ikke være med 
paa. ISTaar jeg stemmer med fler
tallet, er jeg i den nøieste overens
stemmelse med Bergens arbeider
parti.

Nordvik (S. Salten) 
replicerte til Tønder og nævnte 
forskjellige eksempler paa, at 
masseaktionen ofte med held had
de været anvendt av fiskerne for 
at faa visse krav indvilgeit. Jep 
pesen, som tidligere hadde skrevet 
glødende revolutionsdigte, op- 
tri:, ' nu som en karikatur av" 
sig selv.

Thomassen (Stavanger):
Det er sagt ved flere valg, at 

vi maatte forberede os paa den 
store kamp som skulde komme. 
Nu ligger forholdene tilrette for 
en saadan kamp. Verdenskrigen 
har skapt de nødvendige forutsæt- 
ninger. Stillingen kan naarsom- 
helst bli den, at arbeiderne i de 
øvrige land reiser sig for at gjen- 
nemføre socialismen, og da maa 
den norske arbeiderklasse ogsaa 
reise sig. Vi maa ikke glide til
bake til at bli et reformvenlig
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venstreparti, som er ræd de store 
opgaver. Hvis vi i tk e  under den 
nuværende situation med dyrti- 
dens tryk kan gjøre noget, saa 
faar vi aldrig gjort noget, og gad 
vite om ikke det egentlig er le
dernes hensigt — at det skal gaa 
i vasken med hele socialismen. En 
paladfirevolution kan under disse 
forhold være velkommen.

Rastad ( K r i s t i an ia ) :

Jeg har deltat i arbeiderraa- 
det i Kristiania ut fra  den forut- 
sætning at disse raad er situa
tionsorganer, som kan fylde et be
hov nu, men hvis overtagelse av 
samfundsforvaltningen jeg  ikke 
tror paa. De lokale raad staar 
helt frit, og K ristiania arbeider- 
raad, som bestaar omtrent ude
lukkende av fagorganiserte arbei
dere, vil nok sorge for at optræde 
paa en maate, t jm  fagorgan ie at io
nen kan være tjent med.

Arbeiderraadene er nu en 
kjendsgjerning, og det kan derfor 
ikke nytte at diskuttere om de 
burde været dannet eller ikke. 
Hvad vi faar avgjøre er, om Det 
norske arbeiderparti skal stille 
sig i kampforhold til raadene 
naar de gaar til aktion. Med sol- 
daterraadene er forholdet det 
Æamme. De er en kjendsgjerning 
allerede — en frug t av vor auti- 
militære a^ ta tio n . Hvad vi har 
at gjøre er derfor, synes jeg, at 
faa disse nye organisationer til at 
arbeide sammen med de gamle.

Jeg  er en av de faa som er 
kommet hit paa denne kongres 
uten at ha bundet mig paa for- 
haand. Jeg  er principielt enig med 
flertallet, men efter hvad der er 
hændt — efter den ukloke taktik 
man har valgt ved at ville avblaa- 
se alle andre former for klasee- 
kampeii ond det parlamentariske

arbeide — ser jeg mig nødsaget 
til at stemme for mindretallets 
forslag.

Andr. Hanssen (L ar v ik ):

Naar arbeiderraadene har hat 
en saa rivende utvikling, viser 
det bedst, at de utfylder et behov 
og er bygget paa et sundt g rund 
lag. Jeg  tror at arbeiderne er 
mæjsnfcige moik t i l  ait gijøne noget, 
hvis de vil. Istedetfor at saa tvil 
og haabløshet burde vi opmuntre 
og tilskynde deu virksomihet som 
nu finder sted inden arbeiderklas
sen gjennem de dannede arbeider- 
raad. Det tales om at denne nye 
bevægelse savner idealitet; men 
hvad er idealitet andet end tro, 
vilje og hengivø’se? Og naar vi 
i disse kampe kanske sætter vor 
faLTnilielykke paa spil, ja  vor eksi
stens paa spil, saa skulde ikke det 
være idealisme?

Vatne (Bergen):
N aar Samuelsen sa, a t  han 

hadde flertallet av Bergens arbei
derparti med sig for sit stand
punkt, er det paakrævet at minde 
om, at de foretagne valg til lands
møtet gik i motsat retning. Det 
mindretalsdiktatur, man skræm
mer med, er en drøm. Det lar sig 
ikke gjennemføre; men en anden 
sak er, at arbeiderklassen her i 
landet kan komme til at maatte 
kjæmpe saa haardt for sin eksi- 
•stens, at den maa sætte alt ind. 
Da gjælder det at arbeiderne har 
intet at miste, men en verden at 
vinde.

J. Hansen ( K r i s t i a n i a ) :

Vi staar her overfor valget 
mellem den syndikalistiske og den 
socialdemokratiske linje. N aar det 
sies, at fagorganisationen skal be
stemme i hvilken retning raadene
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skal arbeide, saa er det paa sin 
plade at spørre; av hvilken grund 
var da danneleen av disse raad 
nødvendige? Hadde f. eks. ikke 
de lokale samorganisationer kun
net gjøre t j e n e . '? Jeg mener jo.

Fløistad (Nedenes):
Som repræsentant for Sørlan

det vil jeg uttale, at folk paa vore 
kanter ikke kan forsone sig med 
den nye retning. Mindretallets 
indstilling er en bombe kastet ind 
i vort parti paa et tidspunkt, d,a 
vi ved samlet og enig optræden 
kunde ha utrettet o-vermaade me
get for arbeiderklassens sak. Den 
store misnøie eom er tilstede med 
hensyn til militarismen og vare
omsætningen i vort land vilde git 
06 en tilslutning ved valgene som 
aldrig før. Det vilde ikke varet 
længe før vort parti hadde kunnet 
bringe seiren hjem.

Chr. H. Knudsen:
Naar det er blit sagt, at fler

tallet i landsstyret har vist steil
het, vil jeg oplyse, at der fra  min 
side i landsstyret er stillet for
slag om en uttalelse gaaende ut 
paa godkjendelse av arbeiderraa- 
dene under forutsætning av, at de 
underordnet sig partiet og lands
organisationen; men dette forslag 
vilde mindretallet i landsstyret ik
ke være med paa. De skrev sit 
selvstændige forslag.

Ramberg (Vesteraalen):
Situationen er unødig tilspid

set fra  begge kanter. Det at gaa 
utenomparlamentariske veie er ik
ke noget nyt, og arbeiderne maa 
være forberedt naa at sætte ind 
magt, naar de føler sig sterke nok 
til a t gjennemføre socialismen. 
Jeg maa stemme for mindretal
lets forslag, men dermed vil jeg

ikke ha git min tilslutning til at 
der gaaes til direkte aktion nu;  
det fa.ar overveies grundig, og jeg 
har den tiltro til dem som fore- 
staar dette, at de ikke styrter os i 
noget samvittighetsløet snil.

Egede-Nissen:
Det er ikke rigtig, at det nye 

Rusland ikke er bygget op p ;a 
selvstyrets grund. F ra  øverst til 
nederst bygges der paa folkesty
ret. Der er almindelig og like 
stemmeret til den øverste sovjet.

Vi bør ikke komme med saa 
falske forespeilinser som at vi 
skal kunne seire ved høstens val?. 
Det leder bare til skuffelser. N aar 
det sies, at arbeiderpartiet skal 
Wi snr^’Iemænd for arbeiderraa- 
dene, haaber jeg da, at man sætter 
mænd ind i det nye styre som fø
ler sit ansvar og kan optræde uav- 
hængig. Jeg har ikke lyst paa 
nogen revolution, allermindst en 
blodig revolution; men vi skal 
indrette os som de kloke jomfruer 
og være beredt paa alt — saa at 
alt er klart den dag det kan bli 
nødvendig for arbeiderklassen 
gjennem en storstilet aktion - t 
søke at opnaa hvad de ønsker. De 
som taler om at de har ansvarefø- 
lelee, bør heller ikke fråkjende 
os denne. Vi føler kanske ansva
ret sterkere end de.

Buen:
Det har været sagt at vi burde 

se at komme bort fra  fraserne. Ja , 
og vi bør holde op med den frase, 
at arbeiderne intet har at miste. 
Alle -*̂3ler vi a t vi har noget at 
miste, og det gjælder om at vi be
varer de pMitioner. vi har vundet, 
og søker at vinde nye. Jeg bekla
ger at ikke Hornsrud er tilstede, 
saa han kunde svare paa de anker 
Vraa reiete med hensyn til brænd-
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selsepørsmaalets behandlLag i  
stortinget. Nsiar Vraa sier, at vi 
glem te at opta vort eget forslag, 
viser det bare Kans vane til at 
tegne nied saa tykke streker ,at 
det g iir  ut i k a i"  atur. Der blev 
stille t forelag fra vor gruppe, og 
der er stillet talrike forslag i dyr- 
tidseituationen —  ingen kan be
breide os noget i den retning — , 
men om H om sruds og Vr,aas syn  
paa disfiø tin g  ikke falder helt 
sammen —  det kan man da ikke 
gjøre til et princip. Naar in ter
pellationen om maksim alpriserne  
ikke blev fremsat før, skyldes det, 
saavidt jeg  kan forstaa, at inter
pellanten ventet paa oplysninger  
fra Vraa.

Vraa:  De nævnte oplysninger  
sendte jeg  —  jeg skrev 3 ark t'.l 
Hornsrnd om saken.

Buen:  D a indskrænker denne 
aak sig  til at gjælde forholdet 
mellaiu H o rn ^ r n r l  og Vraa.

V raa:  D et er det bedste for-
bold mellem os to.

Bratvold (K ristiania):
To tin g  er i denne debat sær

lig  brnkt som ntgangsp.inkt for 
angrep p.aa led e lsen ; protest- 
etreiken mot voldgiftsloven  
og dyrtidsaktionen ifjor. Pro- 
teststreiken er betegnet som eii 
fi,asko; men det bar dog vist sig  
at streiken gjorde god nytte. Det 
skyldes ikke m indst den, at loven 
ikke oftere er anvendt mot  arbe^ 
derne. Med hensyn til dyrtids- 
situationen ifjor og iaar tales der 
stad ig  om aktion og aktion; men 
hvad er det egentlig  man mener? 
N ogen p.aalidelig forklaring paa, 
hvad slags aktion man mener bor 
iverksættes, faar man aldrig. Det 
samme er tilfældet med den op
gave som er tiltænkt arbeiderraa- 
dene. I raadenes program heter

det, at de skal overta samfunds- 
adm inistrationen, mens Vraa vil 
redusere dem til at være politi
vakt i butikkerne.

Lian:
D et er en uhyrlighet av Vraa  

at beskylde gruppen for  m ang
lende interesse av d- ldssp«rs- 
maalene. Jeg  synes ikke v i har 
beifattet oe med stort andet siden  
jeg  kom paa stortinget, end netop » 
disse dyrtidsspørs-maal.

Tal. gav  saa paa grundlag  av 
den førte debat en oversigt over 
de springende punkter i de to ind
stillin ger  og repliserte til forskjel
l ig e  talere.

Tranmæl,
som var sidste taler, gjorde ogsaa  
væsentlig repliserende bemerk
ninger. T il uttalelserne om faren  
red en lutønlianjdlslk iinidlblainlding 
luititlajlte /ban ibl. la. Ialt faren  
w r  der enten  ivi ivia]|g|tie 
den ene eller anden vei. Tal. op
fordret tilslu t den ™aml3 retninpv 
mænd at vise lojalitet i tilfæ lde  
av at de blev nedstemt.

Veid vloteriiinigen, som ifarejgilk 
veid 12-tidien niat til  anidan paaske- 
diag, blielv laddlsfeityretls miiniåretalis- 
fonslliag vedt at  med 159 møit 12 S 
Btenmimiør

D e 15i9 var; Bijeiflahblit fra  
Tune, A. G. Hamsem fra M ellem  

Bom erike, Olaiv Sæther, A ugust  

Svendisen og P . Glad fra Østerda

len, E iv ind  Eeiersen fra Toten, 
Madis Baiar'ud, Engøbretsen og Ar- 

iniøsiøn fra E ingerike , Fischer, Sor- 

teberg. Steiner, A. N ilsen  og P. 
Olisen fra Buskerud, Ma.gnius Jo- 
bamsen og Anton Tollefsen fra  

Skoger, S. Baardsen fra Brunla, 
S'teinnes, Madsen, Sund, Pilgaard



■og Fostheim fra  ØstteLemarken, H. 
Berg fra  Vestteleniarken, Odden 
f ra  Bamle, Sørensen fra  Nediønes, 
Bøthun, HaiVÉigaard ag Hovde fra 
H ardanger, S. Krogh fra  Midt- 
ihordland, Aae, Vegiheim, Skaar- 
dal, Laadgaard, Eggen, Sohjet- 
jQan, Nilisen, Kjøaries, Iloff, Aas, 
-SpijøitvoLd og Fnømo fra  Uttrønde- 
lagen, Aal'berg, Wikan, A. Lian, 
Haugan og Myrmo fra  Indtrønde- 
lagen, Eide fra  N.amdalen, Skog- 
mo fra  Sømdre Helg'eland, Nord
vik, Raindiskjæl, Næss, Høg&et og 
•JøTstaid fra  S. Saltten, Ramberg 
i r a  Vestenaalen, Kolrud fra  Fr.- 
ii.ald, Verner, Torp, Eriksen fra  
.Sarpisborg, E rikæ n fra Fr.stad, 
Davidjsen, S. Olsen, A. Joihamsen, 
Eastad, Anin'a Jo<hna9on, Tina 
’Thorleiftson, N. Hermamsen, Bak
ken, Ottersen, Norbeoh, Olauseen, 
■Sehwingel, Noreen, J . Johansen,
H. Poderisen, A. Andiresen. Hop
stad, Otto Olsen, S. Simensen, K. 
Olsen, Kihl, Hofgiaard, L. Olisen, 
S. Hagen, Nøkleby, Pontus K arl
sen, Strand, Langhelle, Bjørk og
I.øve fra  Kristiania, W. Carlsen 
f ra  Kongsvinger, J. Nilsen fra  
Ham ar, John Hazeland fra Lille
hammer, Niels Ødegaard og Tor
eng  fra Gjøvik, E. Aukrust fra 
Kongisiberg, T. Vraa, H. Johansen 
og Waage fra Drammen, G. Mar- 
thineem,. Josepiisen og Pedersen 
f ra  Tønsberg, J . Andersen, Eines 
•og Gustafisen fra  Sandefjord, And. 
Larsen, Iversen og Axidr. Hans- 
■iS'en fra  Larvik, Aakermann fra 
Porsigrund, P . Karlsen fra  Skien,

Zaohariaasen fra Notodden, P. 
Pettersen fra Kragerø, Nissen, O. 
Hagen, Luihn, Thommassen, An
dersen, Holmstrøm og Lien fra  
Stavanger, Sætre fra  Haugesiund, 
Vatne, Henriksen, Aase, Takvam, 
Bernisitrøm, F' urubatn, Hægland, 
Møller, R. Paulson, BlumenfeLdt, 
Gjerken, KLochset, Aasen, Jørgen- 
Isen og U t̂vilk fra  Berigien, Aume fra  
Aalesiund, Røe, Forbord o-g luv. 
Jacobsen fra Kristiansund, Bar
ret, Tøinmeraas, Ilolsbø, Niooliai- 
isen, Dyrendahl, Strømmen, Aar- 
©et, Næss, Volan, SkaiarvoLd, Tran- 
mæl, Dahl, Torgeirsion, Friis og 
StøKtad fra  Trondihjem, B. Jullum  
fra  Bodø, Glasø fra Narvik, Kaas- 
moli fra  Tromsø, Sk jaanes fra 
Hammerfest og Emil Stang <>g 
Otto Johnseon fra Øst-Finmarken.

De 126 som stemte for land.s- 
■styrebs flertalsforslag var følgen
de: Bergersen, Johani'neasen og 
T øger^n  fra  Glemmiuge, Krogs
vold fra Rygge, Berg fra Eidis- 
'borg, Pionitemiolid, Eivje, Lie og 
Lundgren fra  Aker, Kristensen, 
Elilefsen og VViddiing fra  Bærum, 
Rotbæk og Halvorsen fra  N. Ro
merike, Ju l Halvorsen fra Mellem 
Romerike, Haavie og P. Finstad 
fra 0 . Romerike, J. Færder og 
Sjøli fra Vinger og Odalen, Aars- 
rud, Anseth og Fjelideet fra  Solør, 
Juland og Holmen fra S. Hede
marken, Hagen fra  N. Hedemar
ken, Moe fra  S. Øeterdalen, Moen 
fra  Nordre Gudbrandsdalen, Jah- 
ren fra Hadeland, A. Andersen i>g 
Maren Biraa;ten fra Ringeriike,
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S. Stani&nuld og Gtumsiteiiai 
derisson fra Numedal, S. Sørensen 
fra Jarlsberg, Veber fra  Gjerpen, 
M au ns bad, Fløi&tad og O. Jaasen 
fra  Nedenes, S. Lian fra  Miam- 
dalen, F jeraiæ tad  fra  Jæderen, 
Skei&ei'de fra  Sfcaare, Fosdal fra  
Vosfi, Frøina fna Høyanger, Ok<- 
viik fra  S. Søndmør, Løvik fra 
E'Omfi'dial, M'Oen og Sammes fra In 
dre Nondnirøre, G-unitvedt og Ger- 
tandlsen fr'a Naimldailen, B'uen fra  
N. Helgelaind, Haug fra Svolvæi, 
Tønder fra  Trandenes, H. Jenisen 
og M im  Johansen fra  Fr-hald, 
P . Moe-Jobansen og J. A. JoEan- 
een fra Fr.iStød, K. Kristofferseii 
og Hainsen-Asker fra  Mose, Hol'the 
f ra  Drøbaik, Omsland, Jeppesen, S. 
Iversen, R. Arnesen, M. Nilssen, 
Ole O. Liau, Lang, Alf Hansen, 
P . Pedøpsen, Ruud, H anna Adolf- 
een, H. A. N iksen, Anna Næss, 
Ask, Teigen, Thorstenisen, Svend
sen, Paålm , O. Nilteisen, H j. An-

dire&en, Dablsitrøin, Braathen, Bay, 
Ma.g!nn'.='~-?'n, Skoglund, G. Ugistad, 
Lud'v. Hainsen, F r. Nil8so.n, Klep- 
pestøe, J. Haooisen, P. Andersen^ 
Annia Olsen, Ingv. Ofeen, T. Heg- 
gem, Johis. Gulibrarndson, Nils H an
sen, B. Erd-ksein, T. Halvonsen, B. 
Pedersen og H. Olsen fra  K risti
ania, Andr. Pedierisen og Elise 
Kjøis fra  Ham ar, K nut Thoin fra  
Hønefos, Th. Simemsen, W. Tyb- 
ri,ng ag ToEefsen fra  Drammen, 
A. Krietenisen fra  Holmestrand,. 
G. E. Andersen, Bakke og Skaug 
fra  Horten, G. Nilissen fra  Tøine- 
berg, Kniuitisen fra  Risør, A. Guld- 
brandisen, Ola Solberg og Thor- 
tveit fra  Kriistiianisand, Th. E. 01- 
æ n fra  Flekkefjord, Maiginais Karl- 
ison, E inar Li, Lina Sæb« og J. 
Refedal f ra  Stavanger, Westei-'lmnd 
og M. Olauesen fra  Haiugesiund, J . 
Gudmandisen, Sæibø, Samuelisen og 
H avre fra  Bergen, Alveetad fra  
Aalesiujid og H. Finstad fraVard:ø.

Militærstreiken.

Angaaend© militærspiørsmaalet og 
fredsarbeidet forelaa der følgende 
indstilling fra landsstyrets f l e r 
t a l  overensstemmende med „mili- 
tærkomiteeii“s flertals forslag:

,,De uhiyre bevilgiunger militær- 
væsenet kræver, bidrar til at utsu
ge vort folk økonomisk og hindrer 
derved kulturelle og materielle 
fremskridt. Militærvæsemet ydt;r 
heller ikke vort land nogen beiskyt- 
telse, da det er umulig ibr Norge 
at Of|ta en krig med stormagierne. 
Militærvæsemet er ogisaa en fare for 
vor nationale Mhiet, ti det vedlike

holder og ofjammer militarismens 
aand blandt en del av vort folk 
hvorved kræfter sæ;ttes i bevægel
se, siom i ei givet øiebiik ved sin 
indflydelse i de ledende kredse kan. 
bli en fare for vor njøitralitet. Meci 
et arbeiderfiendtlig flertal i sam
fundet kan ogsaa militærvæsenet 
tænkes anvendt til støfte for ka- 
jiitalisteme i deres kamp mot de 
organiserte inden landet.

En av arbeiderbevægelsens stør
ste opigaver maa saaledes være at 
avskaffe htele militærvæsenet, som 
er en gjenganger tta  barbariets.
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tidsalder. Verdenskn,g«us rædsler 
maa nu ogsaa hia lært alle tæ iite id e  
mennesker at forstaa luilitarismecs 
fnrtandelse og skulde tilsi folkene 
i alle land at avkasbe delte aag;.

Landsmøtet iietter derfor en ind
trængende ajipel til arbeiderne i 
Norge om at samles om Det norske 
arteideifiartis avvæbaiugsppjgram  
og avskaile  militærvæsemet ved l’ol- 
kel'lertallets magt. Organisationer
ne maa i intimt samvirke føre det
te agitations- og opjlysuingsarfeide 
med al ki'aft til en hurtig opinaa- 
else av vort maal.

I  tro fiaa at dette skal lykkes  
i en nætr tYerntid kan det ikke an
befales, at organisationerne paabyr 
militærstreik og  blokade av mili
tære verksteder og etablissementer 
med efterfølgende almindelig gene
ralstreik fbr fiaa denne maate at 
avskaffe militær væsenet. Som de 
politiske og o^rganisationsmæssige 
forhold ligger an i vO'rt land, v il 
de en slik  bevægelse kun motvirke 
sin hensigt og forsinke den ende
lige  løsning av avvæbningap'i’o- 
grammet.

Landsmøtet opdbrdrer eenlralsty- 
ret og  sekretariatet til gjennem de 
internationale forbindelser at vir
ke for at de organiserte arocidere 
i  alle land gir sin tilslutning til 
forslaget om at iverksætte general
streik for at hindre la-ig og lirigs- 
utbrud.“

Et m i n d r e t a l  — Grepp, Aai- 
bei'g, Eeiersen, Berg og Iranmæl
—  foreslog ppincipalt følgende;

„Landsmøtet tiltræder komiteens 
mindretals forslag, idet dog kcii- 
klussionen efter den faglige lands
organisations stilling til saken og 
under hensyn til den foreliggi-ude 
situation foreslciaes ændret saale- 
des:

Ijandsmø-tet uttaler sin t ils lu t
ning til det arbeide som paagaar

for at avskat'fe militærvæsenet ved 
rnilitæir- eller vernepligtsstreik.

Da spiørsmaalet imidlertid i tør
ste ræ'kke angaar de vernepligtigc; 
selv, v il man anbefale opirettelsc av 
soldaterforeninger eller soldater- 
raad.

Naar disse beslutter al gaa til 
aktion, tilsier partiet dem sin stø t
te."

Et andet mjjidretal — Schellrj
— foreslog nedenstaaende, hvortil 
ogsaa det førstnævnte mindretal paa 
5 medlemmer subsitliært slutter sig :

„Efterat landsorganisationens 
kongres har Forkastet t'arslaget om 
militærstreik, og efterat der er dan
net egne foreninger f jr de verne- 
pligtige, finder landsiiiiølet at eu 
samlet organisationsmæssig optræ
den i detme sak fra hiovedorgani- 
sationernes side ikke længer fon;- 
ligger.

D og vil landsmøtet uttale, at '.ni- 
litierstreiken er fuldt overensstem
mende med de socialistiske princip
per. Arbeiderklassen kan derfor 
ikke fraskrive s ig  retten til at be
nytte dette middel i kampen for 
sin frigjørelse.“

r .  Mo e-J o h a n s e  n : Saken
er jo i realiteten avgjort ved den 
foragaaende votering; men jeg haJ- 
de tænlrt mig, at der kunde vedta
ges en uttalelse »om uttrj^kte sym - 
piati overfor soldafcerraadene, for- 
saavidt deres arbeide g ik  ut piiia 
at forhindre, at militærvæse'net ble.r 
anvendt mot landets egne arbeidere. 
Jeig antyder derfor følgende forslag  
som tillæig til flertallets indstilling: 
Landsmøtet uttaler sin tils lu tn ing  
til et arbeide som giiar ut paa at 
gjøre hæren uanvendelig mot den 
indre fiende.

S k a u g ,  Horten: Den bloka
de av de militære verksteder, son! 
det er tale orn i mindretallets for
slag, v il ikke kunne realiseres. Det

7
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vil bli fiasko. Alan maa regne med 
hivordan arbeideme- er stillet — 
hivor sterkt de er knyttet til ved- 
kbmmemde sted.

T o r g e i r s ' o n ,  Kr.a: Det Moc- 
Johlansen nsevnte, er net^f salda- 
terraadenes vigtigste opigave. De er 
■fbreljyggende organer og tar sigte 
flaa at gripe ind, irvor det biir tale 
om at Titkommandere militære f.eks. 
mot streikende arbeidere.

N o r d v i k ,  Salten, talte for 
mindretallets forslag.

Tr a n m æ 1 franihiævet, at man 
reed disse forslag tok sigte Jiaa mili- 
tærvæsenets avskaffelse, og derfox 
burde militærstreiken komme i flor- 
grunden; men det ligger i solda- 
terraadenes virksomhet at de vil 
Mndre militærets anvendelse mot 
døtn indre fiende. Efter foregaaen- 
d© votering kan landsmøtet ikke 
vedta flertallets forslag.

B u e n ;  Vor stilling til mili- 
tærvæsenet har ikke undergaat no
gen ændring. At vi vil avskaffe 
det, er vi p|aa det rene med, men 
saken er at finde den bedste frem- 
gangs.maate. Jeg  vil ikke benC'g- 
te at militærstreik kan være e t firo- 
bat middel under visse omstændig- 
hleter; men jeg tniê ner det er uklokt 
at forære ftem militærstreiken un
der den nuværende situation. Jeg  
hiar den tro, at en militesirstreik nu 
vilde være velkommen for dem, Bom 
repræsenterer de militære interesser 
i landet.

P. Moe-J o h  a n s e n : Jeg  søk
te ved mit forslag at gjøre solda- 
terraadene til en realitet; men naar 
det nu er avvist av Tranmaai, nyt
ter det ikke at jeg fastholder det.

V o 1 a n d, Trondh'jem: Der fore
ligger ikke forslag for dette møte 
om at vi skal etablere militær- 
streik, det biir et spørsmaal som 
vedkommende organisationer skal 
træffe avgjørelse i.

Ludvig H a n s e n ,  Kr.a: Man 
ir.erfcet det under debatten om den 
foregaaende sak og man meiker det 
n u : der hersker saa mange forskjel
lige mienniger inden den ny© fet- 
ning om fremgangsmaaben — man 
faar aldrig rigtig tak i bvad dens 
egentlige mening er.

B a k k e ,  Horten; Spørsmaalet
om blokade av de militære verkste
der er indviklet og vanskelig. In
tet maa foretages i denne henseen
de før hbvedorganisationeme har 
uttalt sig. Saken maa avgjøres av 
disse og ikke av arbeider- eller 
soldaterraadene.

T  r a n m æ 1 : Der hiersker in
gen uklarhiet inden vor retning ’om 
dennie sak; men det er unødvendig 
at komme med en uttalelse so-m den 
av Mæ-Johlansen foreslaatte, fordi 
det er givet at det er en av sol- 
daterraadenes opjgave at forhindre 
militaarets anvendelse mot den in
dre fiende. Det er selvsagt ogsaa 
nødvendig at spjørsmaalet om blo
kade vil bli forelagt dem, det gjæl- 
der.

Sverre I v e r s e n  : Der raader 
en babelsk forvirring om den egent
lige hiensigt — om hvilke aktioner 
der tænkes piaa. Men det er klart: 
Mindretalsforslaget binder arbei
derpartiet til at støtte aktionen, 
naar den kommer, men da soldater- 
raadene opitræder som selvstændi
ge organer, vi ingen indflydelse 
hiar paa, faar vi heller ikke vwre 
med at bestemme over aktionsmaa- 
teji. Vi skal altsaa binde os uten 
videre til det soldaterraadene fin^ 
der det for godt at beslutte.

Der votertes med navneopowp. 
Flertallets forslag forkastedes med 
149 mot 90 stemmer. 58 tepirav 
sentanter var fraværende.

Mindretallets principale forslag 
forkastedes med 120 mot 115 st..



hvorefter >5cliefloes forslag vt-dtoges 
mot 49 stemmer.

Fra Tønsberg arbeiderparti fore- 
laa forslag om arbeide for dannel
se av ei staternes iYedsforbund, 
bygget ffta yoldgiftsavtaler.

I anledning av dette tbreslog 
landsstyret:

Ide<t landsstyret henviser til vort 
jjartis militærpiTOgram, som man 
fremdeles anser uavkortet forplig
tende for fjartiet, uttales at man 
deBUten og i flugt med jirogranmiet

Zimmerwald og det 
venstreparti

Fra Øst-Telemarkens kredsfor- 
(sning, LiEestriøm samorgaaisation, 
Ebmerikes distrikt av soc.dem. ung
domsforbund, Tønsberg' træarbei- 
derforening og Tromsø arbeiderpar
ti var indseindt forslag om j|arti- 
ets tilslutning til Zimmerwaldkom- 
missionen.

Landsstyrets f l e r t a l  foreslag;
„Landsmøtet er av den O'pifat- 

ning, at de internationale spjørsmaal 
maa drøftes piaa en international 
kbngres, hK̂ orfbr man ikké kan an
befale partiet at gaa ut av den 
gamle international og heller ikke 
at gaa ind i Zimmerwald-kommis- 
sionen. Landsmøtet stiller derfor en 
indtrængende opifordring til alle 
lands socialdemiokratiske pjartier at 
sa?itte al kraft ind for en samling 
inden internationalen, hvor arbei
derklassens standpiunkter saarlig til 
beglivenLeteme under krigen kan 
bli fastslaa.t“

Mindretallet: Grepjp, Berg, Eei- 
ersen, Aalberg, Tranmæi og Scbi&£- 
lo foreslog følgende;

Landsmøtet uttalex sin tilslut
ning til Zimmerwald-intexnationa- 
lem og beslutter at la sig reppræsen-

gdr sin tilslutning til princippet om 
opirettelse av et nationernes freds- 
fbrbund, basert paa av væbning og 
inteimational retsordning med obli
gatorisk voldgift i alle stridsspørs- 
maal mellem staterne.

Denne uttalelse vedtoges enslem- 
mig.

Et forslag fra Hardanger kreds 
om utredning av generflstreik siom 
kampmiddel mot øket øvelsestid og 
økede militærbevilgninger blev ik
ke optat.

socialdemokratiske 
i Sverige.

tere i Bernerkommissionen. (L S 
K.)

Møtet finder at Det norske arbei- 
derpjarti alliklevel ikk»j bør bryte 
forbindelsen med den gamle inter
nationale, saa længe denne ikke har 
'tat awgijort stanidipiunikt mot Zim- 
merwald-intemationalen.

Videre forelaa forslag fra Rjorne- 
rikes distrikt av soc.dem. ungd'iais- 
forbund om samarbeide med Sve
riges socialdemokratiske venstre
parti.

Landsstyrets flertal foreslog:
„S;p|øTsmaalet om samarbeide med 

Sveriges socialdemokratiske ven
streparti utstaar indtil der er op- 
staat fbrstaaelse mellem de to so
cialistisk© partier i Sverige om de
res internationale forbindelser."

Mindretallet — 6 medlemmer — 
stemmer for det indsendte forslag.

Det besluttedes at beiiandle dis
se to splørsmaal under ett.

Alfr. M a d s e n :  I pirincippet
er jo denne sak allerede avgjort. Vi 
Løj erklært at vi er tilhængere av 
den revolutionære masaeaktion, og 
vi hjører deojor hjemme i Zimmer
wald som arbeider nefcopj efter den-
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ne linje. Derfor er det dog- ikke 
nødvendig at vi avbryter forbindel
sen med den gamle intt;rnatroual.

Rinar L i : Under d«n debai
vi forte om indbj'delse ;iv én rejc'i'rE- 
sentant for det svenske si>eialisl- 
iske venstreftirti utt;ilte jeg, at 
der er fattet iiiteriiational ki^ngres- 
te lu tn in g  for, at der ikko sksi 
anerkjendes flere end ett j.arti i 
hvert land. Ola assen bestred dettt ;̂ 
men jeg har beslutningen iier i min 
hiaand og jeg skal referere ilen: 
„Kongressen erklærer: D^-rsoin a r 
beiderklassen skal kunne utvikle 
sin fulde styrke i kampieu mot ka
pitalisterne er det nødvendig at der 
tu n  skal vaare ett socialistisk par
ti i livert land. A.v disse grunde 
har alle kamerater og alle social
istiske organisationer den bydende 
piligt at bruke al sin kratt til det 
ydersle for at bringe enighet tilveie 
i partiet, grundet paa de pjrincipt- 
pic-r som er vedtat av de interna
tionale kongieRser.“

Skal vi føre en virksom kamp 
for verdensproletariatets frigjø- 
relse maa det ske gjennem en 
enig internationale. Det er ikke 
rig'tig at si, at den gamle interna
tionale er død. Jeg  maa ta mine 
reservetioner overfor den paa- 
stand, og jeg vil minde om, at 
selv de tyske socialdemokrater 
indtil de sidste dage før krigsut
bruddet førte sin kamp mot kri
gen, men under begivenheternes 
tryk  bøiet de sig, paa samme maa- 
te sorn de, der nii synes de er saa 
radikale, kanske uiaatte bøie sig i 
en lignende situation. Det er tro- 
l«st at forlate iin1>ernatdonalen 
naar den har det ondt, og vi letter 
ikke dens arbeide for atter at for
ene landenes socialdemokrater, 
hvis vi kaster os i arm rae paa 
Zimmerwald. Skal det bli mening 
i det internationale arbeide, maa

der kun være e n internationaJ. 
Vi bor ikke indta nogen dobbelt
stilling, men holde os der, hvor 
de gamle internationale baand er 
knyttet.

F r i i s :  Centralstyret har
sluppet altfor let fra sin befat
ning med disse spørsmaal. Den 
forstaaelsesløshet, det har utvist 
overfor Zimmerwald er virkelig 
trist, og den eneste maate at gjø
re dette godt igjen paa er at mel
de partiet ind i Zimmerwald. Den 
gamle internationale har svigtet 
det princip, som bør være avgjø
rende for os, nemlig, at der ikke 
skal sluttes borgfred nied de an
dre partier, men at klassekampen 
skal fortsættes ogsaa under kri
gen. Det er dette princip Zim
merwald holder levende.

•T e p p e s e n :  Man bør ikke
opkonstruere motsætninger, som i 
realiteten ikke er tilstede, og jeg 
synes man burde kunne enes om 
en uttalelse som denne; «Inden 
rammen av Det norske arbeider
partis program og taktik, erklærer 
landsmøtet samarbeide med alle 
bestaaende socialistiske organisa
tioner.» Jeg  fremsætter dette som 
forslag. Det avgjørende for vor 
stilling til de andre er vort eget 
program og vor taktik.

V i d n e s :  Skal vort partis
taktik være det avgjørende, saa er 
det efter beslutningen igaar, op 
lagt, at vi skal slutte os til Zim
merwald. Men jeg stemmer alli
kevel mot av principielle grunde. 
Det arbeide, som den gamle in ter
national har paabegyndt i Stock
holm for gjenreisning av de in
ternationale forbindelser og for 
freden, er l)lit gjenstand for mis- 
tænkeliggjørelse fra  Zimmerwald- 
iste.iies side. Der er ain vendt 
skjældsord mot os som gaar paa 
æren løs. Og fru Ralabanoff,
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hvis tale v i ir  aiei>et ufuld kommet 
ov(‘i'SMt av Kircdt' Nissen, beskyld
te Stockholm skonf er anseti for at 
lave diplomatiske intriger. Men 
jeg sier, at de mæud. Brauting og 
Troelstra, som har ledet Stock- 
hohnskonferansens arbeide, staar 
,=>aa høit hævet over dem, som 
fremkommer med disse beskyld
ninger, at det smuds som kastes, 
naar dem ikke. Ingen av os har 
tænkt paa at sænke klassekam
pens fane eller at etablere borg- 
fred. I de nøitrale land eksiste
rer den ikke. N u var arbeidet 
inden den gam le internatdonaJe
kommet saa langt, at vi hadde 
haab om gode resultater, og
Stockbolmskonferansen har ut
ført et arbeide, som vil komme til 
at sætte merke efter sig. Det  
gjælder utrerlning av nationali- 
tetsspørsmaal og raoespørsmaal
med samling av et materiale, som 
aldrig har foreligget tidligere. 
Skal vi opnaa forbindelse med 
den store arbeiderklasse i lande
ne, maa vi bygge paa de gamle  
forbindelser. Zimmerwald er en 
sekterisk bevægelse. D et  er ikke  
organisationsmæssig klassekamp  
Zimmerwaldisterne v i l ; de vil 
heise oprørets fane uten at ha no
gen garanti for støtte i andre 
land.

P u n t e r v o l d ;  Paa dette, 
dc bundne mandaters landsmøte, 
synes det v igtigste  at være en aka
demisk diskussion om principper, 
selv om man derved slaar over
ende de praktiske realiteter. FT vor 
hadde vi nu været, hvis vi i 1905 
hadtie fulgt Egede Nissens parole 
med hensyn til vort forhold til 
Sverige? Men hvem var det som 
mer entl noget andet menneske  
motarbeidet krigen ? D et var 
Branting. Han og det svenske so
cialdemokrati. Fordi vort sven-

,=;ke broiderparti i den tid med 
glans bestod en «■aa haard prøve, 
vil det altid staa for arbeidernes 
bevissthet som et parti de skylder  
m eget og har m eget at takke for. 
Derfor ønsker vore arbeidere hel
ler ikke at forbindelsen ined det 
svenske socialdemokrati brytes; 
men knytter vi forbindelse med 
venstrepartiet, vil det si det sam
me som at avbryte samarbeiilet 
me<i ilet parti, som vort land skyl
der saa meget. La os ikke kaste 
de reHlpolitiiSke værdli'i' .>verl)ord. 
Branting har vor vor skyld faat 

slænjgt fiorrøeldiOT-naiVinet efter >sig, 
da han i en oprørt tid satte sig i 
spidsen for demonstrationerne: 
fred med Norge. retifærd'ig*het imot. 
Norge. Hvad Zimmerwald an- 
gaar, har den været f link til at 
lave resolutioner, og nu fordrer 
dei) at arbeiderne skal gaa \it paa 
gaten og la fabrikkerne staa —  
ut i revolutionær massestreik skal 
vi \iten at tænke paa forutsætuin- 
gerne for en saadan i hvert en
kelt land, uten at beregne mot
standen og uten at ræsonnere over 
om den .ka-n ly'klkas eller ilkike. 
Ethvert menneske med sans for 
rr'ilitt'terne vil reagere overfor  
disse oprørsmanifester, idet man 
forstaar, at skal der nu utrettes 
p-r.aiktrisk arlbeid© for  fr e d m  gjæl
der det at komme i rapport med 
f lertallet av socialisterne i lande
ne, og det sker g je nne ii i  i'ii g u m 
le international. Gjennem den, 
kan der føres praktisk utenriks- 
politik.

Ole J. B a k k e ,  Horten, anbe
falte t ils lutning til Zimmerwald. 
H ortens arbeiderparti hadde i de 
øvrige spørsmaal sluttet s ig  til 
landsstyrets flertal, men her fandt  
talei-en :)t minÆretallets opifai+.niTig 
var den rigtige — i den bedste
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overensstemmelse med det norske 
socialdemokrati« principper.

O 1 a u s s e n fastholdt hvad 
han tidligere hadde iittalt i anled
ning av Lis anførsler om, at inter
nationalen kun anerkjendte ett 
socialistisk parti i hvert land. Det 
kan ikke gaa an at ved ta Jeppe- 
sens forslag og indgaa samarbei
de med partier, som vel kan gau 
under socialistisk maske, men i 
realiteten ikke er socialister. Vi 
kan ikke anerkjende Scheide- 
mann-gruppen som er medansvar
lig for krigen, — som har støttet 
regjeringen og besudlet sine hæn
der i menneskehetens dyrebareste 
blold. Sitodklhialmlslkloiniferanisen ef 
angrepet og med rette. Selv om 
dens deltagere ikke med vilje vil
de føre en politik som kunde be
tegnes som diplomatiske intriger, 
saa virket det saadan. Det er en 
d i p l o m a t i s k  losning de vil, 
de vil ikke reise masserne til ak
tion. De vil en forstaaelsesfred, 
hvorved militarisme og imperial
isme kan herske efter krigen som 
før. Vi kan ikke tolerere dette. 
Vi kan ikke alliere os med et an
giverparti som Scheidemann-grup- 
pen, der overgav Liebknekt til 
bødlerne. Naar Vidnes spør om 
hvad Zimmerwald har utrettet, vil 
jeg henvise til. at efter den tredje 
Zimmerwaldkonferfinse har vi set 
revolutionen i Rusland og masse- 
stredkerne i Tyskland og Østerri
ke. Men hvad har vi set efter 
Stoekih'Olmislkiotnifera'nBem ? Ingen
ting. Naar fortjenesterne av 
1905 tillægge? Branting, vil jeg 
minde om, at det var Høglnnd. 
som stod først i den strid.

L i a n :  Æ re være baade Bran
ting og Høglund for deres arbei
de den gang.

T o r g e i r s o n :  J  eppesene
forslag er tandløst. Man maa ta 
standpunkt her — for eller mot 
handlingens international og for 
eller mot forhandlingens interna
tional.

F r i i s :  Zimmerwalds poli
tik  er netop bygget paa realite
terne. Den er reist for at samle 
miaaseme til  Ikamtp mot briigiein. 
T il Vidnes vil jeg si, a!t fnu Bala- 
bamoåf, siaavdldit jeg hK̂ rbe, ikike ut- 
■taSte siijg -piaa niogeintsioimlhelst uihav- 
iis'k maate. Hiuin poimtørfce tvørt- 
limiot megeft slterlkt, at ZimmerwaW- 
teviægielisien ihlce h'adide til ten s ig t 
ajt. ‘Siprænge dem gamle imtemati'o- 
nialie. Hum er séllv deit beidlsit© 1©- 
venjde vildmøslbyrid oim idiette, idiet 
hum veid eiidlen arv at vøøre Zitmmer- 
"wailldlkoimimiiisBiiOTieiiis iselk'rétiær o g - 
isaa e r ise/kreteer i det italienisfke 
anbeidenpairti.

V i d n e s :  Naar Scheidemann- 
gruppem er nævnt her, bør Olaus- 
sen og de andre erindre, at det 
første bolschevikerne gjorde efter 
revohitioncn var at træde i for
bindelse med Scheidemann og 
hans gruppe.

Ved voteringen forkaste:!es 
først Jeppesens forslag med stort 
flertal

Landsstyrets mindretalsfor.s|ag 
om tilslutning til Zimmerwald 
vedtoges med stort flertaL Like
ledes forslaget om samarbeide med 
det socialistiske venstreparti i 
Sverige.
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Program ved stortingsvalgene.

Derefter behandledes landssty
rets forslag til program ved stor
tingsvalget.

Skoleposten.
Ved post 2 foreslog G j ø 

s t e i n ,  at «frie ungdoms-, fag- 
og middelskolen» forandredes til 
«obligatoriske fag- og ungdoms
skoler, frie middelskoler.»

M. N i l s s e n  erklærte, at 
landsstyret gik over til dette for- 
slag.

V r a a : Obligatoriske ung
domsskoler kan jeg forstaa; men 
obligatoriske fagskoler er et 
spørsmaal som jeg ikke har over
sigt over. Det er jo mange ar
beidere som ikke har noget be
stemt fag, de vil utdanne sig til. 
og da falder det litt unaturlig  at 
der skal være tvungen fagunder
visning.

Arvid G. H a n s e n  foreslog 
følgende tillæg til punkt 2; «Kri- 
stendomskundskap utgaar av sko
lens fagkreds. Den nødvendige 
kirke- og religionshistori&ke kund- 
skap meddeles som led i historie
undervisningen.» Tal. begrundet 
forslaget med at der hersket me- 
ningaforskjel om socialdemokra
tiets stilling til kristendomaunder- 
visningen, og derfor var det nød
vendig, at man hadde program
mæssige direktiver at gaa u t fra.

F ru  N  æ s s, Kr.a, optok Hæg- 
dehaugens kvindeforenings for
slag om følgende tilfødelse til post 
2: Prylestraffens avskaffelse i
vore folkeskoler.

B u e n ;  Spørsmaalet om de 
obligatoriske fagskoler er meget 
betydningsfuldt. Den nuværende 
ordning er ikke heldig. En un
dervisning paa fagskoler efter ar- 
beidsilagens slut blir ikke som

den skal være. Kravet maa bli at 
alle de som skal ind i et eller an
det fag, ogsaa skal faa den nød
vendige undervisning.

Ø d e g a a r d ,  Gjøvik; Jeg  
kan ikke være med paa, at ung
domsskolerne skal bli obligatori
ske. Vore nuværende ungdoms
skoler forsumper ungdommen med 
sin nationalisme og sneversynte 
kristendomsundervisning. Var 
det socialistiske folkehøiskoler, 
det her var tale om. kunde jeg væ
re med paa at gjøre dem obliga
toriske.

Z a c h a r i a s s e n ,  Notodden, 
fremhævet nødvendigheten av at 
utrede spørs'maalet om den 9-aari- 
ge skole. Tal. sluttet sig forøvrig 
til Arvid G. Hansens forslag.

G j ø s t e i n :  Jeg  skal være
med paa at oprette socialistiske 
folkehøiskoler, men det er en ting, 
en anden ting er at oprette skoler 
for dem som forlater folkeskolen 
og som ikke har adgang til at sø
ke de andre høiere skoler. Vraa 
har ret i at spørsmaalet om fag
skoler emdnu er noget uklart. Det 
er reåst i stortinget og vi faar nu 
en komite til at utrede det. N aar 
saken skal realiseres, faar vi byg
ge paa de forbilleder vi har. — 
Straks eleven forlater folkesko
len, bør fagskolerne træde til, og 
fagundervisningen her inddeles 
efter de forskjellige fag. N aar 
dette system blir fuldt utviklet 
maa vi altsaa faa en hel række 
fagskoler. I Miinchen er der 56 
forskjellige fagskoler, og vi kan 
vel være enige om at naar de ty
ske folk er saa langt fremme, skyl
des det ikke mindst den glimren
de fagundervisning de faar. A t 
bygge fagskolevæsenet paa fri
villig tilslutning gaar ikke. Der-
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ved tapes de, som bedst k unde  
træ n ge  u n d erv isn in g  —  de, som  
det netop  gjæ lder  at faa  ind u n 
der sk o len s  ve i led en d e o g  u tv ik 
lend e in d f lyd e lse .

Med h ensyn  til  A rvid  H a n se n s  
fo r s la g  om den b ek je iid e lsesfr ie  
sk o le ,  staar det paa det p r in cip ie l 
le  program , o g  det kan derfor  ik 
k e  h erske nogen m en in g s fo r sk je l  
om soc ia ld em okratiets  s t i l l in g  ril 
den sak.

H vad  p ry le s tra ffen  angaar er  
det nu over la t t  til de en k e lto  sko 
le s ty r er  at bestem m e i den sak, 
o g  j e g  tror det er den h e ld igste  
ord n in g .  S p ørsm aalet  om en h ets 
skolen  er utredet ved en o f fentlis '  
kom ite ,  den sak sk u ld e  jo være  
kjendt.  J e g  har i d enne kom ite  
fre m sa t  et fo r s la g  gaaen d e  ut paa 
at m id d elsk o len  gaar ind i fo lk e 
sko len  —  om 9-aarig  e l ler  10- 
a,arig er ik ke  hovedsaken.

R a m b e r g ,  V esteraa len ,  h en 
s t i l l e t  t i l  s to r t in g sg ru p p en  at ar
b eide fo r  at staten  overtok  u tg if -  
tern e  ved sko levæ senet.  F o lk e 
sk o len s  u tv ik l in g  hem m es i m an 
g e  f a t t ig e  kom m un er fordi man  
s te i ler  over for  u tg if tern e .

S t e i n n e s ,  R ju k an ,  f r e m 
holdt  nørlvenrligheten av at faa  
k rigsh is tor ien  ut av fo lk esk o len .

Arvid  G. H  a n s e n : V i har
beviser  fo r  at p un ktet  om den be- 
k je n d e lses fr ie  sk o le  paa det prin 
c ip ie l le  program  ik ke er t i ls træ k 
kelig .

V r a a :  E f t e r  B u en s  og  (t j ø -
s te in s  u tta le lser  vil j e g  stem m e  
fo r  o b liga tor isk e  fagsk o ler .  D et  
er n o g e t  u t id ig  at v il le  f ly t t e  
posten om den b ek jen d e lses fr ie  
sk o le  over fra  det p r in c ip ie l le  til 
det a k tu e l le  program

F ru  N” æ s s fre m h o ld t  hvilken  
sk a d e l ig  in d f ly d e ls e  p ry le s tr a ffe n  
b adde paa u n d erv isn in gen .

M agn u s  N i l s s e  n; D et  er 
ik k e  paabudt i loven  at der skal  
p ryles .  S k o le s ty rer n e  staar fr it  
i det s tykke. Arvid  H a n s e n s  fo r 
s la g  b etyr in te t  andet end en over 
f ly tn in g .  S to r t in g sg r u p p e n  har i 
sin b e fa tn in g  med d isse t in g  op- 
traadt overen sstem m en d e  me<l det  
p rin cip ie lle  program. H vad  spørs-  
m aalef  om k rigsh is tor ien  an gaar  
kan det ogsaa være n ød ven d ig  at 
k jende vore landsm øters h istorie ,  
ti lan dsm øtet  i T rondhjem  vedtok  
jo at fo ra n led ig e  u tarbeidet  en h i 
s torie  til sko leb ru k  ut fra  øn sket  
om at bli k v it  den nuvæ rende hi
s to r ie u n d erv isn in g s  fo rh er l ig e 'se  
av k rigen . D et b lev  overdrriget t il  
professor K oth  at sk rive  den ne  
skolebok, o g  naar den f o r e l ig g e r  
bør sk o les tyrern e  arbeide fo r  at 
faa den in dført  i skolen .

G r j ø s t e i n ;  'Pil R a m b er g  
vil j e g  si, at se lv sag t  vil vi arbei
de for  at u tg i f t e r n e  til skoleva'sC- 
net læ g g es  m est m u lig  over paa 
staten. D ette  princip  b iir sand
sy n l ig v is  knæsat nu ved b ev i lg 
n ingen  av t i l læ g  til læ rerlonnon.  
Med hemsyn til den bok som X o th  
«kal skrive,  bør s-kolestyrerne !'0 - 
%nlge m idler  til u tg iv e lse  sv  læ re 
bøker. T S ta v a n g er  er der be-.’il- 
g e t  .5000 kroner for  dette  øiem..d.

B u e n : :  N aar  K oths ))ok f o 
re l ig g e r  vil den vise s ig  at va^re 
brukbar, o g  med den a d g a n g  vi  
nu har i b yerne —  en l ig n e m le  
a d g a n g  m aa bli resu lta te t  ogsaa  
for  lan d sb y g d en  -— til at s.ammeu-  
sæ tte  sk o les tyrern e  ved d irekte  
v a lg  av de stem m e b e re tt ig e d e  vH 
det ik ke  være v a n sk e l ig  at faa  u t 
re tte t  n o g e t  i den ne h en seen d e

I v e r s e n ,  L a r ^ ik ; G jøstt  in 
e l ler  de andre av s to r t in g sg ru p 
pen, som arbeider med skolespørs-  
nin,.l burde sa^tte s ig  i forb in d e lse  
med en v id enskapsm and som dr.
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H. Vogt for at kunne finde de 
hensiot&mæs'sdgste fremgangslin- 
je r  i vor skolepolitik. H a a  har 
anstillet undersøkelser som vl?er 
i hvilken alder, unffdommen er 
mest mottagelig for kundskap, og 
disi'e undersøkelser hevifier en 
omlægTiing av vor skoleordning 
er nødvendig.

P. Moe J o h a n s e n  vilde 
stemme for H ansens forslag

E fte r  yderligere debat optoges 
saken til votering.

Gjøsteins forslag  vedtosje-j en
stemmig, og Arvid (t. Hanif'iis: 
forslag mot 75 st. F ru  Næs.-'’ for
slag forkastedes med stort f l? r t i l .  
Landsstyre t hadde indstiller j i i. 
at forslaget skulde i-versendo-! 
s tortingsgruppen til behaail i 'ig ,  
og dette vedtoges enstemm'’:!:

Folkepensionen.
Ved post 5, almindelig folke

pension, sykepleien overført i uo- 
skatningen, frem holdt TVT .i u r- 
s t a d. Arendal, at s to r tingsgrup 
pen burde arbeide for at gjivre 
apotekerva>senet til statsmonopol.

B e n t z e n ,  H ønefoss; VnJ 
det nu foreliggende forslag om 
fo lkefors ikring  er det blit nød
vendig at faa kjendskap til. h,*jr- 
dun stortingsgruppen vil grip? 
den sak an, saaledes nt det aib'' i- 
de, som utføres i kom m unerns 
vedrørende denne sak ikke k 'm- 
m er i strid m'^d de principper m m  
vil lægge til grund  for sak^ns løs
n ing  statsmæssig set.

Chr. H. K n u d s e n ;  Det var 
meningen at der skulde foreligget 
forslag  fo r dette møte men hen
syn til vor stilling til folkefor- 
sikringen ; men det er ikke blit 
færdig.

B e n t z e n ;  Det or øn.^keUg 
a t forslaget, naar det kunini'jr, 
b iir  kicr'dt av vore mænd i kom

m unerne saa den nødvendige, plan 
og enhet i arbeidet kan opnaqe.-s.

Forbudsposten.
Til post 10, forbudeposreu, var 

der indkommet en række for-slag. 
Osli- kredsforening, Kristiania  
øsitre arbeidersam fund, K ris t ian ia  
formerforeiiing, P la tea rbe iderae j  
forening, Sporvognsreparatører- 
nes forening og B likkenslagernes 
forening, Kristiania ,  foreslog po
sten strøket. Subsidiært f.'ro.slog 
østre arbeidersam fund med til 
s lutning av Jernd re iernes  for
ening, Kr.a, at saken s k u ld '  av
gjøres ved uravstem ning blandt 
alle partiets medlemmer. T^lcka- 
n ikernes forening og Telef uiar- 
beidernes forening, Kr.a, fo r t ‘:K''g 
indførelse av det B rattske  system, 
Spikerarbeidernes forenins  og 
Smedenes forening foresln:»- at 
s tatsforbudet skulde avgjøres ved 
folkeavstemning.

L andsstyre t foreslog eurlem- 
mig bibehold av forbudsposten, 
men med følgende t i llæ g ' F'ør 
det nuværende forbud ophæves ?v- 
gjøres spørsmaalet om to ta lfo r
bud ved folkeavstemning.

H  o p s t a d, K r is t ian ia . Jo g  
har tidligere stemt for forb'uis- 
posten, men hadde jeg hat e r fa 
r ing  for, hvordan et fo rb u l  vilde 
virke, vilde jeg ikke ha stemt fo r  
den. Denne erfar ing  har vi na. 
Der hæver sig nu sterke røstor fu r  
at faia idenne post væk, iideit. der 
b landt arbeiderne, -rærlig i Kn.sti- 
ania hævdes, at hvis ikke pro
gram m et ændres paa dette punkt,  
saa ris ikerer vi at en hel ræ kke 
arbeidere uteblir ved valgene, f g  
derved spiller seiren i høires hæn
der. Der tales om hensyn^^ til 
avholdsfolkene, at vi skal sikre os 
deres stemmer, men de, som ikke 
kan .stemme paa et socialdemokra-
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t isk program uten forbudspjaten  
har vi ikke bruk for.

S i m e n s e n ,  K r .a : D at er
ikke tvii om, at denne post liar 
vakt sterk uvilje inden store .lole 
av arbeiderklassen. Vor avdeliTig 
har samlet sig om et forslag som 
tar sigte paa den individuelle kou- 
trol, og ved at sætte dette op s )m 
program vil man fa^ en platf .rm 
at træde tilbake paa fra d?t nu
værende iilialdige standpunkt. 
D en nuværende forbudistilstand 
har vist os saa mange skyggesi
der, at mange, som tidligere !i!ir 
været forbudsvenner, bar forlatt  
d«tte standpunkt.

V a a g  e, D ram m en; D et  gAf' r 
da ikke an at forandre forbuJ.s- 
posten eller stryke den alen? av 
den gruiid, at det er nogeo -om  
ikke vil stemme med os, fordi de 
ikke faar t ilfredsstillet sin bræn
devinstørst. D e ri 9 1 a g  s fo lk  er 
det vi ikke trænger. Arbeider
klassens kamp biir haardere og  
haardere, og vi trænger at styrke  
vor klasses aktionskraft. Arbei- 
derraadenes formand , hr. S im en
sen, har ikke lov til at fremsætte  
et slikt forslag mot bakgrund av 
det som nu er hændt paa laads- 
møtet. Hvad er det som har gjort  
mindretallet til flertal paa dette 
møte? — Jo det er følelsen ar at 
det er nødvendig at samle alle 
arbeidere til en aktion som ald rig  
før for gjennemførel'se av .^jciaj- 
ismen, og det forpligter. E fter  
dette maa vi ikke nedsætte v jr  
aktionskraft ved at la brændevi- 
net flomme, ti nu trænger vi kla
re hjerner. H vor mange er det 
ikke, som er berøvet sin kraft og  
arbeidsevne, sin aktionsly*t og  
klassefølelse  i rusdrikkens slum?

N  o r e e n. Kr.a: T Jerudroi-
ernes foren ing  blev der fremsat  
forslag om at forbudsposte;’ skul

de gaa ut av programmet. Subsi
diært, at saken skulde oms-aades 
til uravstemning. Landsstyrets  
forslag  kan jeg  ikke tiltræde, ti 
det er da ingen m ening i, <it '.im- 
sende forbudet til folkeav,=tem- 
ning, før partiets egne m ed lem 
mer har avgjort hvorvidt do vil 
ha denne post eller ikke. D et  er 
ikke det norske vælgerfolk som  
skal avgjøre vor stilling; men par
tiets medlemmer. D et  er dem  
som bestemmer over vort pro
gram. Forbudsposten blev luret  
ind paa os ved landsm øtet i S tav 
anger i 1912. Det viser sig  at for- 
budsposten er mislikt i Kristia
nia Ousland er f. eks. blic m g e t  
av en martyr paa denne sak.

R a m b e r g ,  V esteraa le 'j: Der  
tales om frihet i forbindelse med  
ophævelse av forbudsposteu, mon 
l'riheten er ikke det avgjøreml j; 
vi socialister hylder ikke don ab- 
solute personlige frihet. V i vil 
ha orden, kontrol og oparbcide  
sam fundsfølel-en. Frihet til at 
fø lg e  siine personlige lyster i et 
og  alt er et antisocialistisk prin
cip.

K l e p p e s t ø ,  K r .a : Er dat
forbud idag? Ja  for arbeiderne, 
men ikke for overklassen, som  
faar saa m eget bræ^i devin de vil 
for 40 kroner flaisken.

Einar L i ;  J eg  forstaur at 
dette maa være et brænder de 
«»pørsmaal for Kristiania; n’j^n vi 
har prøvet forbudslinjen san læ n
ge nu, at man ikke burde fc.raoke 
big paa et stormlop paa denne  
post. J e g  foreslaar sidste punkt  
1 landsst5'’rets forslag om folkeav
stem ning strøket. H vorfor  skal 
vi hefte  kravet paa fo lkeavstem 
ning  netop til denne post, n'iar vi 
i spidsen for vort program bar 
krav om folkeavstem ning i vigti
gere saker?
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A n d e r s e n. H orten : C >t
ser ut til at det er sandt de', ord, 
a t (let ikke er saa langt fra  -jyiidi 
k al isme og til konservatåjsmu. Sj- 
mensens uttalelser synes at tyde 
paa det

S j ø l i ,  Odalen : Je g  tr.nitle
ikke jeg skulde opleve at se f  >r- 
slag til ophævelse av denn<t post 
nu. Vi kan anvende taktdk i m an
ge spursmaal; men her vil jog Ik
ke anerkjende noget ande^ end 
den rene forbudslinje.

V o 1 a n d, Trondhjem. Jeg  
tror ikke saa daarlig om arl'eider- 
ne, at de sætter større pri j  paa 
€n flaske brændevin end pati »r- 
beidernes økonomiske frigjørelse.

R u u d, K r.a : F ra  første st'ind 
av har jeg ta t avstand fra for- 
burlsposten. Jeg  har bekjæmpet 
den, fordi den ikke har noget med 
det socialdemokratiske program 
at gjøre.

O k s V i k, Molde: Det er for- 
budssaken som har været medvir
kende til at vi staar saa sterkt hor 
i landet som vi gjør. N u ser vi 
arbeiderraadenes formand kom
me her Dg foreslaa ophævelse av 
forbudet. Det er dog gansk« be
tegnende. Det blev jo sagt at ar
beid erraadenes formaal var 
at skaffe brød; men nu er det 
b r æ n d e v i n  formanden vil 
skaffe arbeiderne. Jeg  synes det 
er grund til at gratulere knmerat 
Egede Nissen med hans nye parti
fælle.

Andr. H a n s e n ,  Larvik Jog 
trodde vi skulde være kvit dcime 
strid nu; men den kommer igJen, 
den keks! Tal. anbefalte b ile  
hold.

Lauritz O l s e n ,  Kr.a, talte 
for postens ophævelse. B a y, Kr.a, 
forsvarte den.

I v e r s e n ,  Larvik: N aar sur
rogaterne nævnes som bevis for

forbudets fjaske, maa det erindres 
at disse er em frug t av den frihot 
man hadde før forbudet. Sut ro - 
gaiteme vil forsvinde litt efter 
litt.

K  i h 1, Kr.a, hævdet, at par
tiet hadde lidd et moralsk neilcr- 
lag ved at ta forbudet op. Man 
gjennemfører ikke folkeædruelig- 
het ved en lov.

N o r d v i k ,  S a lten : Arbei
derpartiet som klassekampparti 
bør bekjæmpe utbytningen i alle 
former, ogsaa den utbytning som 
foregaar gjennem rusdrikken.

Ingv. J a c o b s e n ,  Kr.sund: 
Avholdsposten er noget av det 
sterkeste og bedste i vort pro
gram. Det er utilbørlig at frem
sætte forslag om ophævelse av 
denne post.

K o 1 r u d, Fr.hald, anbefalte 
pæltemls biibdh-oild. T ø n  di e r like- 
aaa.

O u s ] a n d : Forslaget fna
landsstyret er det rette. Hvis det 
hadde foreligget tidligere, var der 
ikke kommet saa mange forslag 
om denne post.

Egede N i s s e n :  Jeg  betrag
ter dette landsstyrets forslag som 
et tdlbakeskridt, og noget tilba- 
keskridt vil jeg ikke være med 
paa overfor en av de frygteligste 
fiender som har herjet arbeider
klassen. I  Rusland er der gjen- 
nemført helt forbud. Jeg  anbefa
ler Lis forslag.

S i m e n s e n ;  Je g  vet jeg er
i overensstemmelse med min fag
forening, naar jeg indtar den stil
ling jeg gjør.

Ved voteringen blev landssty
rets forslag vedtat med overvæl
dende flertal.

Lis forslag om at pasussen om 
folkeavstemning skulde utgaa 
forkastedes.
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Forøvrig vedtoges valgpro
grammet og taktikken eustem- 
mig og uteii debat i den skikkelse 
det vor foreslaat av landsstyret.

Programmet i dets 
vedtatte form:

Ved all? valg anerkjender Det 
norske arbeiderparti kun kandida
ter, som erklærer eig enig i par
tiets hele principielle program.

Som nærmestliggende opgaver 
for lovgiviiingsmÆLgteu og derfor 
opgaver som bør indta en frem
skutt plade i agitationen ved fore- 
staaeude stortingsvalg, skal landis- 
møtet peke paa;

]. Almindelig stemmeret i stat og 
kommune for kvinder og mænd 
over 21 aar. Valg av etortings- 
repræsentanter efter forholds
talsvalg. Landet inddelee i 
store valgdietrikter med antal
let av repræsentanter fastsat 
under hensyntagen til folke
mængden. Boetedsibaandetc; op- 
hævelee. Folkeavstemning i 
vigtigere loveaker. Valgdjagen 
skal være fridag.

2. Folkeskolen utviklet til en fæl
les barneskole for alle samfun
dets barn. Obligatoriske ung
doms- og fagskoler, frie mid- 
dekkoler, bygget pa^ øverete 
folkeskoleklasse.

Læsetiden forhøies og lands- 
isiklolenisi -brinigas i høide mød by
skolens.

Skolestyret vælges direkte av 
de stemmeberettigede, ogsaa i 
landkommunerne.

Skolevæsenet henlægges un
der eget departement.

Kristendomfikundskap ut- 
gaar av skolens fagkreds. Den 
nødvendige kirke- og religions- 
historiske kundskap meddeles 
som led i historieundervisnin
gen.

3. Omlægning av toldskatterne 
til indtægts-, formues- og ar
veskat, og disse gjort gradvis 
stigende. Ophævelse av den 
begrænsede skatteprocent.

4. Effektive botemidler mot ar
beidsløshet. 8 timers arbeids
dag og foreningsretten be
skyttet.

5. Almindelig folkepension.
Sykepleien ført over i be- 

sikatn ingen. Ved forandrin
ger i sykefon^ikringsloven kræ
ves sajrlig lettet adgang for 
kommunerne til at ansætte læ
ger og jordmødre paa fast løn 
og til at yde fri kur og pleie 
paa sykehus.

6. a. Av væbning.
b. Stedsevarende nøitralitet.
c. Obligatoriske ubetingede

voldgiftsa vtaler.
7. Bentøfrie laan for ubemidlede 

til grundforbedringer av min
dre jordbruk.

Landkommuner skal sikre 
sig jord, som til enhver tid kan 
anvendes til kommunal drift 
eller arbeiderbruk.

Fortrinsret for kommunerne 
til laan av offentlige midler til 
kjøp av jord, skog og andre na
turherligheter.
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Retten til Jagt, fangst og 
fwke tikikres alle landets ind- 
vaatiere.

Ret for etat og kommune til 
at erhverve jordeiendomme og 
andre naturherligiieter eom 
skog, vandfald, byggegrund, 
gruber og fiskevær ved tvun
gen avétaaeke.

Denne kommunernes ret bør 
i første række anvendes over
for:
a. Eiendomrne som eiee av 
utenbygd(?boende og eels-kaper,

og
b. Eiendomrne som gjennem 

længere tid har været dre
vet saa slet, at samfundet 
ikke er tjent med det. 

Erstatningen skal bygges
paa eiendommene virkelige 
avkastning og maa ikke over
stige gjennemsnittet av de ŝ id- 
ste 10 i.ars skattetakst.

Matrikelskatten avløses av 
en progressiv grundskat, byg
get paa sakkyndig værdsættel
se og periodiske takster ved 
kommunal foranstaltning.

8. Kommunerne paalægges ved

lov at føre en effektiv bolig
kontrol og med støtte av staten 
at opføre det tilstrækkelige an
tal av forsvarlige boliger for 
befolkningen. Loven om hus
leier egulering gjeres varig og 
forpligtende for alle kommu
ner. Der indføres autoriserte 
leiekontrakter til beskyttelse 
av leieboernes interesser. 
Egnehjemsbevægelsen fremmes 
under former som betrygger 
mot spekulation.

9. Staten bør støtte og ved lov 
fremelske kooperative og kom
munale foretagender, handek- 
og haandverksbedrifter.

Staten og amterne overtar 
dampskibstrafikken, hvorved 
en planmæssig drift av de sto
re kystlinjer og en forbedret 
ordning av de vigtigere lokal- 
rnter fremmes.

10 Bekjæmpelse av drikketrafik- 
ken ved et lovgivningsarbeide 
som leder frem til statsforbud. 
Før det nuværende forbud op
hæves avgjøres spørsmaalet om 
totalforbud ved folkeavstem- 
ning.

Statskirkens ophævelse.
Fra flertallet i den komite, som nets fond forbeholdes staten.»

har arbeidet med spørsmaalet om F lerta lle t bestod av Arvid G.
partiets stilling til statskirken, Hansen, A. Buen og O. Soheflo.
forelaa der et forslag, som kon- M indretallet Grjøstein og Pet- 
kluderte med følgende post paa ter Nilssen fandt det ikke heldig
det principielle program; «Stats- at opta denne sak til avgjørelse
kirken ophæves. Alle religiøse nu og foreslog; «Spørsmaalet ta-
samfund betragtes som private ges ikke under behandling av det-
korporationer. Oplysningsvæse- te landsmøte.»
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Med 10 mot 8 stemmer fore
slog landsstyret: Saken utsættes
idet komiteens indstilling omsen
des til foreningerne til behand
ling for at optages paa næste 
landsmøte.

Q j ø B t e  i n : Landsstyrets
forslag falder siammen med hvad 
koimiteminoriteten foreslaar. Der 
raader ingen uenignet inden ko
miteen om at vi maa søke at op- 
naa fuld religionsfrihet, men 
spørsmaalet er paa hvilken maate 
vi skal opnaa det. Hvordan vil 
det virke idag hvis vi ophævet 
statskirken? Blev det mer reli
gionsfrihet av det? Man maa for 
bedømmelse av dette spørsmaal 
ikke sluke raat det sô m er skre
vet av Arvid G. Hansen eller av 
mig. Foreningerne bør opta 
spørsmaalet til alvorlig overvedel- 
F6 før partiet tar noget stand
punkt. Vi maa ikke se bort fra 
den kjendsgjem ing, at vi har et 
politisk parti her i landet, som 
har statskirkens avskaffelse paa 
sit program, og hvordan vilde det 
ta sig ut, at det reaktionære kir
keparti og socialdemokratiet faldt 
i hinandens arme paa dette spørs
maal ved valgene? At kirkepar
tiet arbeider for mer religionsfri
het, tror jeg ikke paa. V i bør ik
ke stirre os blinde paa et dogme, 
men regne med forholdene som de 
virkelig ligger an.

Arvid G. H a n s e n :  Dette er 
et spørsmaal som stadig utsættes. 
D et har staiit paa dagsordenen 
«aa længe og er saa kjendt, at par
tiet ikke bør skyve det fra sig 
nu igjen. En utsættelse nu 
maa opfattes slik, at man avvi
ser saken.

O u s 1 a n d ; Uanset hvordan 
vi betragter dette spørsmaal, maa 
vi være klar over, at det kommen
de valg vil ske efter langt andre 
og dypere skillelinjer end dette. 
D et er provianterings- og omsæt
ningsforholdene, kort sagt sam
fundets socialisering kampen nu 
vil staa om, og vi er interessert i 
at faa valgavgjørelsen netop paa 
det grundlag. Derfor bør vi hol
de det væk, som kan forkludre 
begreperne og avlede opmerk- 
somheten fra det som er det vig
tigste. Hvem tænker i dette øie- 
blik paa kirkespørsmaalene? —  
Hvorfor da slænge ind dette nu, 
da det gjælder om at faa folk til 
at se klart i de økonomiske spørs
maal.

R 0  e, Kristiansund; Selv om 
der er matmangel i landet kan vi 
da ha sans for de ideelle spørs
maal.

T h o m a s s e n ,  Stavanger, var 
i realiteten enig med Arvid G. 
Hansen, men spørsmaalet er ikke 
saa stort at vi bør ta en opriven
de kamp paa det nu.

V r a a, K i h 1 og S k j a a n e s 
uttalte »ig i samme retning.

B u e n : :  :Denne sak er like-
saa moden til avgjørelse som man
ge av de andre saker vi har be- 
skjæftiget os med; men da tiden 
er saa langt fremskreden maa vi 
vel bøie os for nødvendighetens 
lov og utsætte saken.

Arvid G. H a n s e n :  Vi har
nu opført paa vort valgprogram 
em post om bekjendelsesfri skole, 
men den sak er ugjennemførlig 
saa længe vi har statskirken.

Ved voteringen vedtoges lands
styrets utsættelsesforslag med 
stort flertal.
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Socialistisk høiskole.

F ra  Moss arbeiderparti fore- 
Jaa forslag om at landsmøtet til
sier ungdomsforbundet økono
misk og moralsk støtte i dets ar
beide for a t  oprette en socialistisk 
høiskole. Til skolen bør knyttes 
journalistkurser.

Landsstyret foreslog:: Idet
landisstyret er enig i arbeidet for 
en socialistisk høiskole gaar det 
u t fra  at det kommende landssty
re ogsaa vil ta sig av saken paa 
bedste maate.

Sverre K r o g h ,  Bergen, re
degjorde for det arbeide den av 
un^omsforbundet nedsatte 
mite hadde u tført vedrørende det
te spørsmaal. Der er to princip
per at vælge mellem med hensyn 
til skolens plan. Man kan enten 
bygge den paa samme principper 
som i Sverige og Danmark som en 
mere almjendannende folkehøi- 
skole eller at bygge den som en 
helt ut socialistisk skole med sig
te paa at dygtiggjøre arbeiderne 
som ledere og aandelige kræfter 
indenfor organisationerne. Val
get bør ikke være tvilsomt. Skal 
vi oprette en høiskole maa det ske 
efter det sidstnævnte princip. 
Komiteem finder, at det ikke er 
heldig at lægge skolen i en by. 
Den bør lægges paa landet og byg
ges som en internatskole. Skal 
man ha den fulde nytte av under
visningen bør dein ordnes saadan, 
at lærerkræfterne kan ha elever
ne under sin aandelige indflydel
se den hele tid. Komiteen har 
tænkt sig, at der bør begyndes 
med 20—30 elever — flere kan 
man ikke faa plads til i en klasse; 
men der bør straks tages sigte paa 
utvidelser. Det økonomiske spørs
maal er selvsagt det vanskeligste; 
men arbeiderorganisationerne maa

nu være kommet saa langt, at vi 
kan evne ogsaa det økonomiske 
løft. Man vil kunne faa en eien
dom for 50,000 kroner og i aarlig 
d riftsutgift vil der medgaa ca. 
40,000. Det er ikke større beløp 
end at vi maatte kunne klare det. 
De borgerlige kommuner bevil
ger bidrag til sine skoler, og det 
var vel intet i veien for at de so
cialistiske kommuner kunde gjøre 
det samme. Tal. fremsatte føl
gende forslag; Landsmøtet gir 
planen om oprettelse av en høi
skole sin tilslutning og nedsætter 
en komite med repræsentanter 
fra  de forskjellige landsdele med 
det opdrag at arbeide for at skaf
fe midler og fremkomme med ind
stilling til landsstyret om reis
ning av skolen.

J e p p e s e n  frem satte føl
gende forslag: Idet landsmøtet
er enig i at Det norske arbeider
parti bør oprette en socialistisk 
høiskole, paalægger det landssty
ret at søke saken realisert.

A. D. L i e m, Stamanger, mente 
man burde opta arbeidet for op
rettelse av et folkeuniversitet.

C h r .  H.  K n u d s e n :  Da
centralstyret behandlet forslaget, 
forelaa der ingen plan for skolen: 
men spørsmaalet er av den vigtig- 
het, at det fortjener alvorlig over
veielse. De erfaringer vi har fra 
Kristiania, hvor den socialistiske 
aftenskole nu har virket i flere 
aar, viser at der er behov for en 
høiskole, og jeg er ikke i tvil om, 
at det kan lykkes at faa en saa
dan skole istand.

B a k k e ,  Horten, henstillet 
at spørsmaalet om at knytte jour
nalistkurser til høiskolen blev tat 
op til overveielse.
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V r a a: Mau lærer ikke at bli 
journalist ved en skole.

L i ;  l>en bedste skole i jour
nalistik er praksis; men den teo
retiske undervisninir er o/jsaa nød- 
venditr.

A n d r. H a n s s e n  sluttet 
sig til Bakke.

Efter yderligere debat erklær
te K r o g h ,  at han gik over til 
Jeppesens forslag, som blev en
stemmig vedtat.

Forskjellige forslag.
Bidrag til ungdomsforbundet.

F ra  Romerikes distrikt av 
Nt)rges soc.-dem. ungdomsforbund 
og fra Gjøvik samorganisation 
forelaa forslag om bevilgning av 
et aarlig bidrag til ungdomsfor
bundets agitation.

Landsstyrets flertal fandt, at 
bevilgningen hertil i likhet med 
bevilgningen til den øvrige agita
tion bør overlates til centralsty
ret og landsstyret. Landsstyrets 
mindretal anbefalte en aarlig be
vilgning av 1000 kroner.

Mindretallets forslag' anbefal
tes av 0  d e g a a r d, Gjøvik, og 
T o r g e i r 3 o n, Kr.a og vedtoges 
med stort flertal.

Pressesaker.
E. L i a n ,  Kr.a. begrundet Kr.a 

arbieidersamfunds forslag om, at de 
samfundet tilhørende aktier i ,.So- 
cial-Demokraten" skulde indløses 
inden 1. juli 1918 m«d de indbetølte 
beløp. Tal. forespurte hvordan 
landsstyret vilde stille sig til fen 
saadan ordning.

CJhr. H. K n u d s e n  tbi«si3g: 
I.andsstyret bemyndiges til at ind
læse aktierne i „Soe.-Dem.“, Det
te vedtoges enstemmig.

Østteleinarkens kredsforening 
hadde foreslaat, at det soc.dom. 
yiPessebyraa skulde paalægges at s g -  

ke spiredt mest mulig læsestof ftv 
interesse for jordbruksbefolknin
gen. Landsstyret uttalte herom, at 
det ikke var nødvendig at vedta

noget uttrykkelig plaabud herom, da 
det foruts,ætter at saavel presseby- 
raaet som partibladenes redaktør-‘r  
vil være opimerksom paa det i il>r- 
slaget anførte.

M a d s e n  kunde gaa over til 
landsstyrets fbrslag, men forutsnt- 
te da ogsaa at det blev fulgt.

Lu i h ' n ,  Stavanger, var enig i, 
at jordspiørsmaak-t burde vies stør
re opimerkBomhet i partipressen. 
Naar vi beihiandler pressesaker, kan 
det være paa sin pJads at forespør
re, hivordan det er gaat med det 
siocialistiske pressekontior vi skuliio 
faa i Petrograd.

T r a n m æ 1 : Der blev i sin
tid nedsat en komite til at komme 
med forslag om en socialistisk 
sma^ibrukerorg-anisat iou. H vcfr dan 
er det med den sak?

S j ø l i :  Den komite har vist
nedlagt sit arbeide.

Chi. H. K n u d s e n :  Nei, ko
miteen er i arbeide.

F l ø i s t a d ,  Nedenes; iSom
medlem av komiteen kan jeg oply
se, at deit var vor agt at ha av- 
sliattende møter i ppasken for at 
faa indstilling færdig til landsmø^ 
tet, som oipirindelig var berammet 
til piinsen; men paa grund av at 
motet blev rykket frem, kunde t j -  
miteen ikke klomme sammen.

Landsstyrets fbrslag vedtoges.

J or dspørsmaalet.
Fra Vestre Totens arbeiderpjarti 

fbrelaa følgende forslag; Der ned-
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sættes en komite til utarbeidelse av 
<pt tillæg til piartiets jordprograra, 
der paa en grei maate kan gi an
visning piaa drifekapiifcil for den 
nbemidlede jordbrukersUind i lan
det, Landsstyret utiaite til detbe 
forslag at det intet badde imot at 
der nedsattes en komite til at he- 
li'andle jordbruksppogranimet, hvis 
dette skulde findes piaakrævet. Df-t 
faar da overlates til koimmende sty
re at ta sig av dette.

Denne landsstyrets uttalelse veil- 
toges.

Socialdemokrater i borgerlige 
regjeringer.

Fra Lillestrøm saniorganisatj^on 
og fra Romerikes distrikt av ung- 
domsforbiundct fo>relaa forslag om 
at landsmøtet skulde understwko 
den taktikuttalelse, som blev ved- 
tat paa landsmøtet i 1909. Ingen 
socialdemokrat kan indgaa i en 
btorgerlig regjeriag.

Landsstyrets f l e r t a l  foresl'og 
flølgiende;

„Idet landsmøtet benviser til be
slutningen av 1909 om at ingen 
socialdemokrat skal gaa ind i en 
borgerlig regjering uttales, at bvis 
■spiørsmaalet om regjeringsdannelse 
for socialdemokratiets vedkommen
de skulde bli aktuelt efter valget, 
biir deitte at behandle av et ekstra 
landsmøte inden nogen avgjørelse 
i tilf'ælde træffes."

Mindretallet; Aalberg, Berg, 
Grepip, Tranmæl og Scbeflo anbe
falte følgende:

Beslutningen av landsmøtet 
1909: „Inigê n socialdemokrat kan
indgaa i en borgerlig regjering“ 
faslh'oldes.

Mindrettallets forslag vedtoges 
iTted stort flertal.

Skattelovene.
Fra Hardanger kreids arbeider

parti forelaa følgende foirslag, soim 
landsstyret fbreslog Oiversendt stor
tingsgruppen til behandling:

„En fuldstændig revision av den 
almindelige skattelov.

Indtægtsgrænsien for den direkte 
skat forhiøies til 3000 kroner. 2II- 
le slags aktier beskattes piaa eierpns 
hiaand. Tvungen opgave fra ban
ker og selskapier om indskud, ak
tier og utbytte.

Utenlandsk kapital anbragt i 
Norge samt utenlandske solskaper 
beskattes fuldt ut her i landet for 
sin indtægt og formue, uanset om 
de er beskattet i vedkommende ut
land eller ei.“

J  u 1 a n d, Hedemarken, frem
holdt at den nuværende skattelov 
hindret en retfærdig ligning. .Skat- 
tetabellerne maa omarbeides, saa det 
ikke bl ir armoden som p'Jyndres ved 
skatten. De nugjældende tabeller 
flører til en uforholdsmæssig sterk 
beskatning av de smaa indtægter. 
Jeg vil derfor foreslaa: Hardanger 
arbeiderpartis forslag oversendes 
landsstyret til utredning, eventuelt 
ved en specialbomite.

B u e n  : Jeg kan anbefale det
forslag. Naar landsstyret faar sa
ken til behandling vil den komme 
igjen i en mere begrundet form 
end Hardangerforslaget. Der t;\les 
i dette om at aktierne skal beskat
tes piaa eierens baand. Vi har net
op væieit med at sørge ftor at ak
tierne i k k e  biir beskattet hos t i 
eren, men hios selskaperne. Ved 
at beskatte aktierne paa eierens 
li'aand kan det hele flyte bort uten 
at man faar tak i skatten, ti ak
tierne er en hiandelsvare siom gaar 
ustanselig. Dertil kommer at ak
tierne, naar de beskattes i sclska- 
pieme, beskattes i klasse a, hvor 
der intet fra)dra,g er. Samfundsmæs
sig set er det derfor rigtig at føl
ge denne beskatningsmaate. Ved

8
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at florliiøiie indtæ.gtsgræ'nsein til 3000 
kromer vil bemderne gni sig i hiæin- 
dernie, for da vil de Mi skattefrie 
efter de tmværende ansættelser.

B iøtliu ii, Hardanger: Jeg kaa 
gaa med p|aa at forslaget sendes 
landsstyret, men jeg er ikke fenig 
med Buen i, at en beskatning av 
aktier paa eierens Iiaand er forka
stelig. Jeg er op|merkaom pan, at 
3000 kroners grænsen vil kunne ut
nyttes av endel bønder; men arbei
derne bør være opimerksomme og 
sætte sine mænd ind i ligningsnævn- 
deme, sa.a denslags urigtige ansæt
telser for bøndernes vedkommende 
kan undgaaes.

F l ø i s t a d ,  Nedenes: Jeg  sy
nes Buen tok litt for letvint piiia 
denne sak. Da den direkte skat 
blev vedtat var det forutsætningen 
at de mindre bemidlede skulde væn 
re fri den; men piaa gnind av de 
sterkt forrykkede økonomiske for
to ld  'Og piengeværdiens synkning, 
holder ik te  denne forut&ætning stik 
længer.

Efter en bemerkning av B u e n  
blev Julands forslag, som landssty
ret g;ik over til, enstemmig vedtat.

Kommunernes handelsvirksomhet.
Fra Kilebygdjens arbeiderfore

ning forelaa forslag om at der skul
de arbeides for en lov, som giav 
kommunerne adgang til at drive as- 
siortert handel.

Landsstyret uttalte: Dette er
'•t forslag som stnrtingsgrup|pen bar 
været opmerksiom paa og vil ta sig 
av. Uttalelsen vedtoges.

Lillestrøm samorgaiiisation fbre^ 
slog som tillæg til pjunkt 16 paa 
det principielle program: S'taten
bør støtte og ved lov fremelske 
boopierative og kommunale foieta- 
giendeT som meierier, slagterier osv.

Landsstyret uttalte, at der var

tat hlensjTi til dette forslag ved ut^ 
formningen av valgprogrammet

Arvid G. H a n s e n  optok imid
lertid Lillestrømforslaget, men det 
forkastedes med stort flertal.

Tyendeloven.
Den kvindelige tjenerstands for

ening i Kristiania foreslog at der 
istedetfbr „tidsmæssige forandrin
ger i lovgivningen for tjenere“ i 
det pjrincipielle program skulde sæt
tes: „Opiiiævelse av tyemdeloven,
der omfatter alle kvindelige tjene- 
re.“

Lanidsstyret foreslog saken over
sendt stortingsgruplpen til behand
ling.

Frk. Thina T h o r l e i f s e n  : 
Tyendeloven, som skriver sig hielt 
fra den tid, da Norge var forenet 
med Danmark, er en klasselov, som 
sætter tjenerne i en særklasse. In- 
gien anden arbeiderklasse har en 
saadan lov over sig. Vi er bundet 
ti] ikke at bytte arbeidsplads mere 
end to bestemte dage om aaret, og- 
loven indeholder en hel række an
dre bestemmelser, som gjor tjener- 
standen ufriere end andre arbeide
re. Vi fordrer derfor at bli stillet 
paa like fot med de andre arbei
dere. Vi vil ha gjensidige kon
trakter bygget paa organisations
mæssige avtaler, og derfor bør ty
endeloven oph'æves. Jeg haaber 
tjenerne hter i landet ikke oplever 
samme skuffelse som i Danmark, 
hvor socialdemokraterne stillet sig* 
mot tjenernes krav.

8  j 0 1 i : Det er sandt at tje^
nerstanden staar i en særstilling, 
men det er ikke sikkert det er hel
dig at oplhlæve loven; en revision 
er derimot paakrævet.

Efter uttalelser av Thomassen og 
frk. Thiorleifsen blev landsstyrets 
forslag enstemmig vedtat.
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Valg paa en fridag.
Tønsberg arbeiderpara foresl'-'g 

at arbeiderne ved bastens stortingss- 
valg skulde erklære valgdagen for 
fridag med fuldsts&ndig arbeids
stans.

Landsstyret anbefalte, at arbei
derne tar sig fri fra sit arbeide pe.ia 
valgdagen.

Denne landsstyrets uttalelse ved
toges enstemmig.

Budgetterne.
«'Sociail-iDømøkriatein»!» ibu'digiet 

for 1918 vedtogeis med en balance 
laiv 758,000 fcr., ipiantietis budget mød 
43,000 Ikr. o'g «Det tyivenidle laiar- 
)h'unidrelde»is mield 8500 kr. I  buld- 
’gietbteit [fioT piairtiiet bllev der foretaJt 
den ferainldninis:, a‘t seikretæinenis løn 
opfiørltas miød 5000 kr. istødetfbr 
4000. Pætem aiglitaition reducertøs 
mød et .tiilllgvaiienidie beløip.

Valgene.
Valgkomiteen avgav følgende 

indstilling: Formand Kyrre
Grepp, viceformand Lian, sekre
tær Tranmæl. Centralstyre Si
mensen, Stang, Anna Johnsson 
og Evje. Valgkomiteens mindre
tal fô ’eslog i&tedetfor Lian Emil 
Stang til viceformand og istedet- 
for Evje Eastad og desuten Tor- 
geirson.

Sverre I v e r s e n ,  valgkomi
teens formand, meddelte, at det 
ikke var lykkes komiteen at bli 
eni‘̂  am kanldlidla'terme. Komi
teens mindretal, som repræsente
rer det nuværende mindretal paa 
landsmøtet, bar fremholdt under 
komiteens forhandlinger, at det 
ikke kan bli tale om at gjenvælge 
nogen av det nuværende central
styres eller landsstyres medlem
mer, da de ikke ønsker at motta 
valg. Og det er ogsaa det rigtige, 
at de, hvis linje ved voteringen 
igaar blev besluttet fulgt, overtar 
ledelsen og ansvaret. Det nye 
flertal har imidlertid villet stille 
2 pladee i centralstyret og 3 i lands 
styret til disposition for os. 1 
centralstyret foreslaar de Ole O. 
Lian imdvalgt iSlom  vioøformanid, 
og Evje. Vi har ikke kunnet til- 
træ dette forslag og har foreslaat

Emil Stang som viceformand og 
hr. Rastad istedetfor Evje i cen
tralstyret, idet vi har forstaat, at 
det er disse kandidater flertallet 
helst vil ha frem i tilfælde de ik
ke faar valgt de nævnte. Det er 
ikke overensstemmende med min 
principielle opfatning at foreslaa 
Stang og de andre av flertallets 
mænd til disse hverv; men paa 
grund av den stilling saken er 
kommet i og paa grund av at 
valgkomiteens flertal fastholder, 
at de vil ha mindretallets mænd 
med og ikke vil overta den hele 
ledelse selv, er vi blit nødt til at 
optræde som sketid.

Jørgen D a h l ,  Trondhjem: 
Naar valgkomiteens flertal har 
foreslaat kandidater ogsaa fra  
mindretallet, saa er det fordi vi 
tror at de vil bli en likesaa lojal 
opposition som den tidligere op
position har været. Komiteens 
mindretal negtet at foreslaa no
gen kandidat fra sin leir, og saa 
maatte vi gjøre det. Vi finder at 
den repræsentation som mindre
tallet efter vort forslag er blit til
del, svarer til styrkeforholdet her 
paa landsmøtet. Jeg  vil henstil
le, at man følger flertallets ind
stilling. Lian, som altid har væ
ret en partitro mand, bør motta
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dette valg. Alle vilde være tjent 
med at deime dygtige og prøvede 
partifælle er med i centralstyret.

T h o m a s s e n ,  S tavanger; I 
over 20 aar har Knudsen og Mag
nus Nilssen staat i spidsen for 
partiet og altid forkyndt lokalite
tens lære. Vil de fornegte den nu? 
Denne obstruktion tyder paa, at 
det er disse folk som biir vore vir
kelige fiender nu.

Egede N i s s e n :  Da den
store avgjørelse faldt igaar, mer
ket vi ingen furting  eller bitter
het og fru  Balabanoff sa til mig, 
at hun sjelden hadde set en saa 
kultivert forsamling. Med den 
samme værdighet som m indretal
let mottok voteringen igaar, med 
den samme værdighet bør de ta 
denne sak.

L i a n :  Nei, det er ikke saa. 
at medlemmerne av det nuværen
de centralstyre og landsstyre fu r 
ter. H er er det heller ikke tale 
om illojalitet. Det gjælder ting 
som stikker dypere — det er en 
nen piTincipiol avgjørelse sorn blev 
tru ffe t igaar, og den er avgjøren
de. Landsmøtet har valgt en lin
je, som strider mot vor overbevis
ning. Jeg  ser det slik, at de 126 
som stemte med os, tilhører den 
socialdemokratiske gruppe og de 
andre 158 den syndikalistiske 
gruppe. Denne nye linje kan vi 
ikke slaa ind paa. Vi kan ikke 
fopsvare det overfor os selv. For 
m it personlige vedkommende 
kommer dertil den ting, at lands
organisationen har tat et stand
punkt som er stik i strid med den 
linje som nu er valgt her. Jeg  fø
ler at det endnu er mange opga
ver som kalder paa mig i arbei- 
derbevægelsen, og jeg skulde med 
glæde ha stillet mine kræ fter til 
disjiiosition i ledelsen, hvis iklie 
fiorlnoldene hadde gjort det umulig.

T r a n m æ 1: Da vi stod i
opposition mottok vi valg til cen
tralstyret og landsstyret, og vi har 
til trods for alle tidligere neder
lag bevaret en levende interesse 
for partiet. Jeg  haaber Lian 
bøier sdg for dette utbredte ønske 
om at faa ham til vioeformand — 
jeg haaber han bøier sig for en 
stemmegivning.

V r  a a; Jeg  var ikke i godt 
humør igaar, da jeg deltok i of
fensiven, men nu er jeg endnu 
mer trist. Mine venner, som jeg 
trodde jeg kjendte, melder pas. 
Men jeg forstaar det saa, at selv 
om Lian vilde vælges, faar han 
ikke lov av de andre. Men er det 
forsvarlig færd? Han har ikke 
lov til at negte, naar partiet kal
der ham. Skal hans uttalelser om 
fagorganisationens stilling bety, 
at man ogsaa vil trække lands
organisationens repræsentant til
bake fra  centralstyret?

S æ b 0 , B ergen: Jeg  synes
Vraa kan ta det med ro. Han og 
de andre bør dog forstaa, at der 
er saa store uoverensstemmelser 
tilstede mellem flertallets og 
mindretallets linje, at det er mo
ralsk og politisk umulig for Lian 
at motta valg. Jeg  vilde beklage 
Lian, hvis han blev valgt.

Magnus K a r 1 s o n, Stavan
ger: Jeg  bad for partiet og be
vægelsen igaar foran den prin 
cipielle avgjørelse — nu ber Vraa 
for partiet og bevægelsen. Lands
møtet har knæsat en anden poli
tik end deoi som indtil nu har væ
ret gjældende, og jeg vil henstille 
at man ikke vælger folk av det nu
værende m indretal ind i styret.

W e s t e r l u n d ,  H augesund: 
Vi pligter at respektere Lians 
vægring, og vi har ikke ret til at 
lægge noget andet og mer i den, 
end han selv gjør. Det er ufint
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at komme med denslags insdnua- 
tioner som Thommassen.

E v j e :  Jeg  ønsker at være
lojal og jeg skal under det nye 
styre som tidligere virke for so
cialismen. Men det er nu en gang 
saa, at den linje som landsmøtet 
har valgt, billiger jeg ikke. Og 
jeg kan ikke handle mot min sam
vittighet ved at motta valg.

E inar L i : Der er et stort
principielt skille her. Landsmø
tet har anerkjendt arbeiderraade- 
nes formaal, som sier at den so
ciale og administrative forvalt
ning skal lægges i raadenes hæn
der. Det er den rene syndikalis
me. Det er syndikailismens vei 
man nu gaar i motsætning til so
cialdemokratiets. Man kaster 
Chr. H. Knudsen, men vil gjeii- 
vælge hr. Lian! E r hr. Knudsen 
faldt paa en sak, saa bør da Lian 
falde paa samme sak. Ved be
handlingen av spørsmaalet om 
landssityrets stemmeret anførte 
hr. Stang et billede. Han talte 
om en regjering som ikke hadde 
tillid. E r  det tillid, regjeringen 
mangler, saa lykønsker jeg det 
nye flertal med at de er blit mini
stersocialister, naar de vil ha Lian 
med.

P. Moe Johansen: De fleste
av os forstaar, at denne face maa 
vi igjennem. Men jeg synes det 
er paafaldende, at disse «tykke, 
forædte svina i Eolkets hus», som 
det saa smukt het før, pludse- 
lik er b lit.saa  populære. Jeg  er 
forvisset om, at det store flertal 
av arbeiderne i Smaalenenes di
strikt staar med mig paa det nu
værende mindretals stand
punkt. Man vil ikke faa 
valgt stortingsrepræsentanter paa 
grundlag av de ny© linjer. 
Derfor maa der være nogen

til a t lede valgene, som er 
uten ansvar for diæe linjer. Vi 
kan desværre endnu ikke trække 
det klare skille mellem syndikal
isterne og socialister — jeg vilde 
takke Gud om vi kunde det — 
men det nuværende flertal er sam
mensat av mange avskygninger; 
syndikalisterne har ikke rigtig 
faat separert sig endnu; men det 
maa til. Den bedste separations
proces er at flertallet nu faar ta 
ansvaret for den linje de har valgt 
— saa faar vi se om nogen aar.

Eines, Sandefjord: De sidste
uttalelser tyder paa, at man tæn
ker paa splittelse; mem jeg haa
ber det ikke er alvorlig ment.

Sverre Iversen: Jeg vil ned
lægge en protest mot den maate 
hvorpaa Vraa utlægger mine ord. 
Hvad jeg sa, var, at det gamle 
centralstyre og landsstyre hadde 
erklært, at de ikke vilde stille sig 
til valg. Det er ikke tale om at 
«faa lov», eller ikke. Jeg  er ikke 
saa ubesværet av principper som 
enkelte andre synes at være. Lian 
som tapte igaar kan da ikke gaa 
ind som leder idag — det er ikke 
moralsk forsvarlig. Det er det 
nye flertal som nu bør føle av
gjørelsen igaar forpligtende til at 
overta det hele ansvar og den hele 
ledelse. Tvinge en mand ind i 
styret mot sin vilje gjøi man dog 
ikke, naar han har lagt den rea
lite t i det som skedd.

O l a u s s e n ;  P. Moe Johansen 
CT ganske freidig naar han paa- 
staar at h'an har flertallet i 3maa- 
lenene med sig. Det er nemlig ik- 
Ice tilfældet. Et distriktsmø te for- 
nylig viste et ganske andet resul
tat. Det hlolder ikke stik at vi 
nu er blit et syndikalistisk piarti. 
Det forholder sig ikke saa, at pa,r- 
tiet har godkjendt arbeiderraade-
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flormaal. Vi gijøi klokest i at 
vælgiø hir. Lian.

Ijudv. H a n s e n : Denne kri
se maatte vel til eiter a lt som er 
sbedd, men det er min apifatn ing, 
at det flertal som nu er bygget 
op̂  piaa en sstemningsbølge ikke vil 
vare længe. Det er merkeiig at 
hiøre alle disse anmodninger til 
Lian. Hvem er det som tidligere 
saa ofbe har utskjældt Lian, saa 
det er gaat p^a æren løs? — Jo, 
det er Olaussen. jSTu er Lian en 
bra mand som det er klokt at væl- 
gp. Man skal væ.ne forsigtig nied 
skjældsordiene. Det kan bevne sig. 
Hvor oftiø har f. eks. ikke Jir. Si- 
mrpnsen, den nye formand i ar- 
beiderraadene, talt fbiragtelig om de 
lønnede tillidsmænd i Fblkets hus. 
iMen nu er Simensen selv en saa- 
dan lønnet tillidsmaud.

L i a n :  Jeg  synes Dere maa
florstaa min stilling, og jeg vil nu 
be Tranmæl hfenstille tii sine me
ningsfæller ikke at stemme paa 
mig.

V a t n e, Bergen, bad Lian mot
ta gjienvalg av hieiasyn til partiet.

V r a a  : Hvis mindretallet om-
gaaes med planer om at lave et 
nyt parti, saa vil j'øg fraraade dere 
det. Det vil hevne sig. Forøvrig 
er nok stillingen den nu, at vi
kan si m'ed digteren; Naar venner
ne faar nykker, saa er det fordi
vi godt kan gaa foruten krykker.

T  r a n m æ 1 : Lian bad tnig
henstille til sine meningsfæller ik- 
kio at stemme piaa sig. Jeg  kan ik
ke svane far de andra. De faar 
selv avgjøre det. Vi vil ikke sky- 
ve fra os ansvaret — derfor har 
vi ogsaa tat flertallet i styret, men 
v i syntes det var rigtig at ha no
gen av d© gamle med fVxr kontrol
lens skyld. Hvad Chr. H. Knud
sen angaar hadd© intet været mig 
kjærere end at hian fremdeles kun

de staat siom formand; nwn efter 
den faldne votering og efter sakens 
stilling maa det fkwstaaes, at pjax- 
tiets fbrmand maatte vi utpteke in
den flertallet. Jeg  stemmer for L,i- 
an til vioefbrmand, og med de man
ge og store interesser han har av 
partiets forskjellige gjøremaal, sy
nes jeg det maatte være kjært fbr 
ham at motta valg. Men vil han, 
tiltivjds for at landsmøtet vælger 
ham, allikevel ikke bøie sig flor 
dette, ja saa vil vi selvsagt ikke 
læggo pires paa ham. Vi bor ha 
fbcr øie hvad det gjælder for ar
beiderklassen i denne tid. Vi 
staar overfor et agressivt borger- 
^tyiie. Og kampen biir baard og 
vanskelig for os. Det burde mane 
Os til at gaa frem som ett parti.

L i : Lians tid er tor kostbar
til at han skal være konfrolløir. 
Kaar Lian og vi andre av mindre
tallet har erklært os uenig i ar- 
beiderraadenes syndikalistiske piio- 
gram vilde det ta sig underlig ut at 
sættø Lian til at være med a t ef
fektuere dette program sammen 
mied raadenes formand hjr. Simen
sen. Det forundrer mig at Olaus
sen snakker saa pient om Lian. I  
„Klassekampen “ finder vi aadi'e 
gloser.

B u e n :  Euten man lider n'eder- 
lag eller seirer kan ingen frata os 
retten til at arbeide ilar socialis
men. Magt er en flygtig ting. Naar 
begrepeme biir avldaret kan det 
hiænde at magtf arholdet atter for
skyves.

R a s t a d  : Det gaar ikke an
at si, at flertalsforslaget var soci
alisme og mindretalsforslaget syn
dikalisme. Paa landsorganisatio
nens kongres var jeg med paa at 
stemme ned den syndikalistiske 
retning; nu har nogen sagt, at jeg 
har omvendt mig; men jeg vilde 
idag, stillet overfor samme sicua-
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tion paa em fagfeongres, stemme li- 
tiedan. Jeg  opifattet voteringen ber 
igaar saadan, at det var tale omi 
hvorvidt man vilde fraskrive sig 
rotten til under den naværende si- 
ti’.ation at bmke andre midler flor 
gjennemfiørelsen av vore krav end 
parlamentarismen, En saadan ind- 
snevring vilde jeg ikke være me.d 
plaa.

O u s l a n d ;  Naar en opjjosi- 
tion forlangier at bli reppsaseatert 
i ledelsen, ja da bøx man ta hen
syn til det; nrøn naar opipositio- 
nen ber om at faa slipip)e, er der 
da nogen grand til at ville tvinge 
den ind. Vi behiøver da ikke slaa 
ber og opiføie disse skuespil. Det 
ro aa da være klart fior alle at det hier 
ikke er strid om nogen ord i en 
indstilling eller om en piassus her 
og der — det er linjen og aan
den det kommer an paa. Og stri
den er da ikke av saa ny dato 
at vi skulde væire ubekjendt med 
den. Det er mulig at Vraa ikke er 
enig i den nye retning; men ret
ningen har altsaa trukket Vraa me>d 
sig. La os derfor ikke leke blinde^ 
buk med hverandre. Det var vel 
ingen vei fbrbi den situation vi 
nu stod oplpe i; men la os da se 
stillingen i øinene som den er, og 
da synes jeg det er rigtig og greit 
at flertallet nu besætter ledelsen,

Alf. M a d s e n  ; Der førtes 
igaar diskussion om flertallets ret, 
men rni vil Lian ikke bøie sig fbr 
flertallet.

Man gik nu til votiøTing, Kyrr© 
Gr e p i p  valgtes til formand med 
160 stemmer. Der avgaves 101 
Hanke sedler.

L i a n  fik  derefter 125 stemmer 
isom vioefoiiroanld. S’tang  hadlde 20 
stemmer. Der avgaves 93 blanke 
sedler.

Lian erklærte paa ny at han ik
ke kunde motta valg. Emil S t a n g  
valgtes derpaa til vioefbrmand.

T il sekretær valgtes T r a n - 
m æ l med 128 st. . Der avgaves 
84 blanke sedler.

T il c e n t r a l s t y r e  valgtos, 
idet flertallet gik øver til valg- 
kømiteens m indretalsibrslag: Su S i
m e n s e n ,  fru Anna J  o h  n s s o n, 
Johs. Ø d e g a a r d  og Ingv. H a- 
s t a d. Suplpleanter: 'IVxrgeirs'On, 
Alb. Ottesen, fru ThlO'rleifsen, H,. 
Ijanghielle og B. Kihl.

T il l a n d s s t y r e :  Jothaa
iN" o r  d  iV i  k, Søndre Salben, John 
A a li ib e r  g, Inidbnøinjdela^iein, H al
vor O 119 tø n , Tro,nldlh j elni, iDaniiel 
V  a ,t n  e, Bergeai, A. Eigieldie N i s- 
■g e n, Staivamger, H . B e r g, Slkien, 
Tori,;^ir V r.aia, Dtaraimen, Eivinid 
E  e i o r  s e m, G-jiøivilk, 0  i is a n  g, 
Anenldal, 'Oig Osikair T o r p ,  Sarpfe- 
ibong.

Siuptpleaniter; Alifr. Madsen, 
Bjiukan, O. Fremio, TJrttrjønldelajgien, 
G. Maftinisen, Tønislberig, S. For- 
bord, Krjsiund, og O. Sæther, El- 
î 'Onuim.

Tål r  e [V i IS o ir 6 r .giĵ emivaligfces 
P  .A. P  e 11 e r  19 e m oig Joh. E  e g- 
n e l l .  iSiu/ppløanit lÉ .  Pettersem. 
Eepiræsenitamt i Arlh. Aketieferylk- 
ikeri Ghr. H . K n ’U Id s e n  mød Ha- 
geunann som auppjeant.

Til idet intemiaitioinale byraa 
rvalgtæ T r a n i m æ l ,  S c h e f l o  
og Égøde N d is s 10 n 0|g til Ziminaer- 
■vvalid T r a n m æ l  og Eiutgéene 
O 1 a u B s e n.

Valgane var dermed tilende
bragt.

Det overlates landsstyret a t be
stemme tid og sted for næste lands- 
miøte.
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Avslutning.

T r a n m æ 1 ; Idet vi nu staar 
floran avslutningien av dette lan'is- 
møite vil jeg effcer koaferanse øhd. 
mine kamerater og fiaa egne og de- 
nes vegne uttale ea tak til dem, 
som nu forlater det ansvarsfulde 
arbeid© i ledelsen. Deune 
tak vil jeg først og fremst rette 
til vor gamle formand Chr. H. 
Knudsen, til vioeftarmanden, hr. Li
an og til piarttdiaebretæiren Mag^niue 
Nilssen. De hiar skjøttet sit hverv 
jlaa en dygtig og pligtopfjddeade 
iriaate som hiar git tillid. Hele par
tiet anerkjender disse mænds uegon- 
Dvttige arbeide. Vi resfekterer de
res opfatning naar de finder at de 
ikke kan anbefale de saakaldte nye 
linjer, men de bør otgsaa respektere 
Od «om tiar villet en mer agi'?s- 
siv taktik. Og det er mit bi^b, 
at vi vil samles i de kommende 
kampie. Der møter os vanskeligjieter; 
rrien vanskeligheterne indad i par
tiet er ikke saa stors som de der 
møter os utad. Iten sociale revo
lution nærmer sig, og naar det kræ
ves at væte med, saa vet jeg de 
v il staa side om side med os. Jeg  
ber atter disse mænd motta lands
møtets tak fbir deres store og »Tpt- 
oftende arbeide i partiet. (Sberkt 
og langvarig bifald).

Chr. H. K n u d s e n :  Naar vi
nu gaar ut av det daglige arbeide, 
saa vil ingen av os forlate partiet. 
Vi vil fbrtsætte vort arbeide for 
sOicialismen. Det er blit sagt at 
vi ikke kunde fremme vore syns- 
maater, hrvis vi ikke gik ind i le
delsen; men det kan vi naturlig
vis. Vi maa jo faa lov til at hlalde 
VKHe møter og overlægge og plan
lægge vort arbeide saaledes som 
den forrige opposition gjorde. Det 
er vor pligt at arbeide. Enhver 
socialdemokrat føler at han m a a

virke for sin sak. Han føler en 
levende trang til det. N u staar 
vi snart foran valgene, og jeg sier; 
Reis hijem og ta deres plads i agi- 
lationun for stortingsvalget. (Kraf
tig bifald).

Z. H ø g l u n d  takbet pua fra 
Balabanoffs og egne vegne for sam
været. Landsmøtet bad de vidnet 
om at don norske arbeiderbevægel- 
se hadde en høi pplitisk kultur. 
])er har væjet en edel strid om 
ideer, og der er gjort retning ven
stre. Deribr kommer denne fcon- 
g'1'es til at bli møtt med raseri fra 
bic'fgi'rlig biold. De borgerjig«; jaur- 
nalister hvæsser sine penne og er 
irriorgen beredt til at drypjje ut sin 
gift. Og den opmerksomhet og 
Ibrbitrelse landsmøtets beslutninger 
vil vække paa borgerlig hiold vid
ner ikke mindst om deres betydning 
flor arbeiderklassens frigjerelst. 
Det blev spaadd i en svensk avis, 
at hvis den norske arbeiderbevægel- 
se fulgte de linjer som nu er ved- 
tat, vilde det skandinaviske sam
arbeide staa i fare. — Aa, nei. Det 
vil styrkes. Et leve for det nor
ske socialdemokrati og samarbeidet 
i Norden. (Bifald).

*

Tildlliigøne hialdldie rødakitøir A l
bin Hanson paa de øvrige gjesiters 
vegne tat avisiked mad lanidismøtet, 
iidiet ihan talkikiet fo r isamrraørét 
og nttalte, at den Ikaimip, som 
iher viajr fo rt om frønijgainigs- 
linijieme, tadde  man qgsaa hat i 
iSviøriige, m'6n méd en ainden ut- 
ganjT enld her. Dien avenistke partti- 
kongres bøslutitet if  jo r med stort 
flerttal at væilige dien vei som er ut- 
tryM  i det lanidlsisityretis flertaliafioir- 
slag som er nedstemt her. Det 
iprogram otg den talktik vi valgte
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har vMiideit den stenketeite tilslut- 
niiii£f iniden djen laronislke anbeider- 
i'laisise — <ein tMiutnåcol^ isoma 'råser, 
ait viort planti «r aterikt røbfæstet i 
(dm >9v"<iiijslke aribeidieriklia/sise. Vi 
haaiber, alt 'diet «kal lyiklkes ois at 
isikaipe en dianiioikiriatilslk staitsforÆat- 
miuŝ  qg Idlenmeid; pji anbeiiderklae- 
sen det miidldel i  iiærade, Jiiworived 
dien iskal maa frecra. til etocialiamen 
uitøn at bli fcaisteit 'Ult i HOffet â ên- 
■tyr. V€ld idiemiolkrlaftiets lijselp, 
méd det isttm mildidiel, dkal vi til- 
k-jæimj)e ov det ®ociailiistiislke ideal. 
Vi er iiklke !lilke£>ylldise for det som» 
mu er iSlkødldi paa idøniniP VonigTBS, 
men idet er voint -haaib at det skan- 
diiuaivisike isaimiaiteide ilkke maa 
ibli foiristyTTét os at aribeiideriklas- 
tsen 'vdind'er frem til den enighet, 
nationalt ojg intenmatiloiiialt, luten 
fevillke den ikke lfea.n 'seire. (KT,af- 
ti^f bifiaM.-

*

I  tillstatniinlg til Hø l̂iunidls tlale 
ibaid Egede Nissen., idet hlan talkket 
haim og fnu Balialbam'oÆf for at de 
Ladde ovienværet (kongresisen, at 
de imiaatte interesisere sis for dien 
bedst mulige internation ale støtte 
av arboidet i Norge. Det er sagt, 
at den russiske revolution ikke kan 
lykkes uten omvæltning i alle 
land — ĥ ĉxr meget mer trænger s aa 
ikke de smaa land den styrke in
ternationalt samhold kan gi. Vi 
flor vor del vil arbeide hvad vi 
evner i den aand og retning, som 
landsmøtrt beslutninger angir. (Bi
fald).

Fiorsamilingen sanig Intem atio- 
naliøn, Oig møtet (blev derpaa hævet.
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