EN AGITATOR
KOMMER
TILL KLUBBEN

"Han var strong i talarstolen, han skildrade
det nuvarande samhallet med D antes far ger
ur Skarseld och Helvete. . ."
UR REBELLERNA, TREDJE DELEN
DEN STORA STRIDEN

En agitator kommer till klubben f .
Ja, det gick verkligen raskt framat for klubben. Nu
hade man i kopingen kafe Flamman fardigt, tapetserat
med eldroda tapeter, prytt med August Palms, Brantings, Sterkys, Axel Danielssons, Lasalles och Karl
Marx' portratt i breda ramar. Mellan portratten hangde
symboliska tavlor ur proletariatets frihetstrider. Ovan
dorren satt den frygiska mossan med en krans vykort
omkring med portratt och sentenser av K. G. Ossian,
Per Algol, Zackris Hogland, Adrian, Klas Brand, Gustay Blom, Birger Vesterstrom och andra de ungas ledare. I det innersta rummet, kallat »Det allra heligaste» hangde en stor tavla forestallande »Kommunardernas arkebusering», och dar hollo Filarn och Knallen
sina krigsrad med talare, agitatorer och klubbens
styrelse.
Aven en fackforening hade bildats. Annu var den
icke sa stark som klubben, ty alia fruktade avsked.
Bassador var ordforande och Pung-Goran var sekreterare. Ja, Pung-Goran och Lisa Jugga voro ocksa vid
Storbruket. »Endast dom som tillbad Gud och djavulen stannade i den ode byn», hade Masis Knosis sagt.
Han hade ocksa flyttat, hastbytarn, ner till briiket.
Ja, det hade gatt for Juggas som for alia de andra
till slut. Inte kunde en bonde i langden fria sin g&rd
fran bolagen. En dag kommo val bolagsherrarna och
togo trots Karl IX:s papper Juggasgarden fran Juggasslakten. Gubben Jugga lamnade icke garden, ban satt
dar, tills vrakningsmannen buro ut honom. Dar stod
han sen hela natten och sag pa, hur bans faders gard
revs ner, och nar morgonsolen brann over Lejbergsskallen, stop han som en stock. Na, gubben var gammal,
skulle and& snart dott; bolaget ville bekosta begravningen, men Lisa Jugga sa nej. Sen fick det bara astad
till bruket. Ja, Lisa Jugga sjong och var glad, hon
hade ju sin man i alia fall, och Anna Jugga, modern,
var glad att f& komma till Kristoff. Men hon kunde
inte forsta socialismen och klubben. Ja, hon var inte
emot den, men hon holl fore, att de dar yttre tingen

overskattades, nej, man maste sjalv bara lycka och
olycka, harda ut, ty det fanns inga genvagar till sjalens
ro. Men det finge de val erfara sa smaningom. Inte
vart att motsaga dem, ah nej, hon visste, att en var lar
blott av sig sjalv och av egna erfarenheter.
Ett bibliotek hade klubben ocksa skaffat, sabligt bussiga bocker, som Ville Dybojs sa. Det var Engels
»Fran utopi till vetenskap», August Palms »En agitators minnen», Brantings »Socialdemokratiens arhundrade», Bellamys »En Sterblick», Axel Danielssons
»Samlade skrifter», Ossian Nilssons »Hedningar» och
»0rnen», Krapotkins »Kampen for brodet» och atskilliga andra. Klubbisterna kastade sig som glupande
vargar over bockerna. Det drogs lott om, i vilken tur
och ordning bockerna skulle vandra mellan medlemmarna. Det drojde inte lange innan bockerna voro
tjocka och svarta som tjarpapp och snuspapper. De
basta styckena skrevos ay, ack Gud fader, hur dessa
bocker tummades, vattes och diskuterades. Flammans
tre serveringsrum voro kvallar och natter f ulla av arbetare, som pratade socialism och anarkism, fackforeningsrorelse och parti, ah inte ens karleken och aktenskapet i framtidsstaten glomdes, nej inte ens Var herres
detroniserade stallning och djavulens kringskurna
kompetens undgingo sin allsidiga belysning. Och mitt i
ringen av de surrande och tratande lagen i moln av
piprok och kaffeos fran koket tronade i allt sitt majestat ankan Godou, gorande sina fornumstiga reflexioner och forsonande Gud och Marx, medan Knallen
med en belaten inspektors glada min vandrade ur rum
i rum med svagdricksbuteljer, kaffekoppar, cigarretter
och marxistisk visdom i en behaglig blandning pa
brickor och fat.
En kvall, just som diskussionerna voro som livligast
och tobaksroken fordunklade fotogenlamporna, oppnades dorren och en ung man, svart som polarnatten och
kladd i en underlig tjusig kostym trader in. En valdig hatt nastan slok bans magra ansikte och dolde de
blixtrande ogonen, som fortrollat s& mangen klubbflickas hjarta. En fladdrande lang rod knythalsduk
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bredde sig over bans brost, som ban med ett latt koketteri hojde och sankte under djupa andetag. Ett
silkesbalte med rosigt monster och silverspanne boll
uppe ett par vida sjomansbyxor, och over axlarna
hangde en bla regnkappa, i vilken ban ibland slot in
hela sin figur alldeles som Karl Moor och Garibaldi
gora pa de gamla trycken.
Alias blickar riktades mot dorren och ett sus lopp
genom rummen: Kansas Jack. Sorlet dampades. Ja,
det var den beryktade Kansas. Vem kande inte Kansas, ungdomsagitatorn fran Goteborg? Han var snickare, men ingen visste, att ban var snickare. Somliga
trodde, att ban var skraddare for den tjusiga rovarkappans skull, andra att ban hade varit cowboy i
Amerika, for battens och livbaltets skull. Det troligaste
syntes mangen vara, att ban var en revolutionar
kaukasisk prins, en gang kanske rymd fran Sibirien,
med sina blixtrande ogon och sitt langa svarta bar.
Kansas svepte Flamman i en halvsluten glidande blick,
tog oandligt sakta av sig den bredbrattade batten med
jagarfjadern, log ett stralande, triumferande leende,
slog ut med handen, satte den i brostet, hojde sig som
en faltherre och yttrade:
— God afton, tappra kamrater!
Ah, ban kunde konsten att ta sitt folk! Ett sorl
av beundran gick genom rummen, klubbflickorna skockade sig i ett horn. Men ankan Godou sprang fram,
tog Kansas i sin breda famn, och ropade med hog rost:
— Valkommen Maratt!
Ja, ban bolls for att vara ungdomsrorelsens Marat,
inte bara darfor att ban saknade varje medtavlare i
konsten att lasa Ossians alskade dikt om Marat — ah
ingen kunde som ban med salig vallust lasa »Voila, bar
ar fullt upp med nackar, voila lat maskinen fa mat*
— nej, bans ansikte var verkligen en kopia av den
franska revolutionens tragiske son. Och likval var
Kansas ingen sarskilt blodtorstig revolutionar. Han
var strang i talarstolen, ban skildrade det nuvarande
samhallet med Dantes farger ur Skarseld och Helvete,
men kommen ned fran tribunen var ban en mild, alsk-
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vard, leende yngling, som ingen klubbflicka fran sjutton till sjuttio ar kunde motsta. Han beskylldes for
att vara en oemotstandlig Don Juan, som aldrig fatt
avslag pa vad gunst han begarde, men i verkligheten
var han en trofast dyrkare av sin lilla fastmo i Majorna i staden vid Gota alv.
Efter Kansas foljde tva kamrater, slapande pa en
jattelik koffert. De arma pojkarna dignade under bordan. Vad tusan hade han i kofferten, tankte klubbisterna.
— Har Kansas sjalve Baumgarten i ladan? bubblade det ur skraddarn.
Ah nej, sS val ar det inte, menade Kansas. Men
gift at Baumgarten, akta socialistisk arsenik hade han.
Och sa slog han upp locket och visade med en inbjudande gest en valdig hop broschyrer, flygblad, vykort
och bocker. Kansas borjade genast kommersen. Han
var en god affarsman. Han slog genast ned pa Filarn,
som han med den kommersiella intuitionens skarpblick
fann vara det basta offret, en man som icke kunde
vagra att kopa av bans varor. Ja, Filarn kopte en
broschyr och ett dussin vykort med bilder av de socialistiska kamparna. Sen gick Kansas fran man till man
fran kvinna till kvinna — ingen undgick bans gift. Var
det nagon som saknade de fattiga oren en broschyr
kostade, vadjade Kansas med ett oemotstandligt leende
till grannen att lana kamraten, s5 att aven denne kunde
k5pa dessa »de harligaste upprorsskrifter, som sett dagen efter profeten Esajas, aposteln Johannes, slaven
Spartacus, Savonarola, Marat och Lasalle*. Han gjorde
glansande affarer. Han sande ut hela grupper av klubbister att hemsoka gatornas flanorer och krogens kunder. Ah, det star i Skriften, att vi skola nodga dem att
komma! Nar natten brot in, hade Kansas kofferten
tomd, och han satte sig att med valbehag rakna sitt
silver. Han satte in varje ore pa sin sparbanksbok.
Han var man om rantan. Man sade, att Kansas var
snal. Kansas brukade svara med en forebraende blick:
— Jag ar sparsam, icke snal; jag super icke, roker
icke, gar icke till flickor; jag sparar mina slantar for
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att kunna trycka annu flera skrifter, utsa an mera
socialistiskt gift. Om alia vore sparsamma, om alia
sprede ut detta halsosamma gift, hur mycket fortare
skulle inte proletariate! segra!
Och foljande afton stod Kansas i talarstolen:
— All historia ar en historia om klasskamp. Dessa
fa ord av Marx forklara i blixtbelysning inansklighetens flertusenariga kamp. I antikens Grekland och
Rom kampade slavarna mot patricierna. Fram till franska revolutionen stod striden med feodalherrarnas husbondevalde och livegenskapen, da tredje standet kampade for sin frihet. I det nuvarande borgerliga klasssamhallet star striden mellan arbetskopare och vara
dagars egendomslosa proletariat. Friheten att svalta
ihjal ar den enda okrankbara frihet, som den harskande
klassen medgiver. Det danar ur djupen! Resningen
nalkas! Det kapitalistiska samhallet maste betraktas
sasom ett led i den ekonomiska utvecklingen, och socialismen ar den konsekventa fortsattningen och framtrader med historisk nodviindighet. Darfor fram for
socialismen, som ar ljus och frihet! Ljus over landet,
det ar det vi vill! Men da fa vi inte liimna folket kvar
i vidskepelsens och okunnighetens forpestade sumpmarker, dar slohetens giftiga dimmor skymmer fjarrsynen. Nej, lat oss borja en maktig agitation, som. leder
folket uppat och framat mot socialismens ideal! Latom
oss utvidga skaldemaningen mot kyrkan att galla hela
det tyranniska klassamhallet.
Upp till korstag alia, alia
upp till heligt krig
f orr ma ingen vila sig
form vi sett dig falla.
Na, Kansas tyckte om applader, och ban fick i rikligt
matt. Med en hallning som Napoleon vid Austerlitz
njot ban i fulla drag av sin seger. Varefter ban ater
med en utomordentlig energi kastade sig pa affarerna.
En ny kista socialistisk litteratur hade ban nyss fatt
fran stationen.
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— Kop den socialistiska profeten Engels storslagna
verk! Oppna det socialistiska framtidsrikets portar for
den arme tralen! Krapotkins, den adle ryske anarkistiske furstens glansande bibel: Kampen for brodet,
kan icke lasas utan ymniga tarar och rorelse av adel
harm. August Strindbergs Roda Rummet, masterverket par preference, skrivet med pennan doppad i
satirens svarta blod. Kop, innan dessa storslagna bocker aro slut!
At dem, som ej hade rad att kopa bocker, bjod ban
»vykort med portratt av alia tiders rebeller fran
Spartacus till Adrian Larsson». Kansas hade bilder
aven av »de adla rovarhovdingarna Jesus av Nasaret,
Wilhelm Tell, Thomas Munzer och Garibaldi » samt ett
forsvarligt lager av demonstrationsskoldar, I. O. G. T.nalar, Verdandibroscher och roda bordsflaggor. Ingen
kunde salja som Kansas; han var de socialistiska forlagens storste, punktligaste och sakraste kund, genial
nar det gallde att sprida socialismens urkunder och
attributer. En gang fick han en gumma att vandra en
halv mil hem efter en krona till Rellamys »Aterblick».
Kansas hade upplyst, att boken in i minsta detalj
skildrade, hur varlden skulle se ut ar 2000, och som
gumman hade for sig, att Kristi tillkommelse skulle
ske vid den tiden, sa vandrade hon en god mil fram
och ater, ty den boken skulle hon ha, kosta vad det
ville.
Hur sparsam Kansas var, hade han ett gott hjarta.
Han tog ofta med sig gamla trasiga gubbar, luffare och
tiggare in pa matstallena och bjod dem pa mjolk och
brod, pumpade dem sorgfalligt pa deras levnadssagor
och skrev rorande historier om dem i arbetarpressen.
Ja, han drog sig icke ens for att sova pa lusiga nattharbargen och ruckliga sjomanshem i storstadernas
grander for att pa ett verklighetstroget satt kunna
skildra for sina ahorare det kapitalistiska samhallets
morkaste sidor. Han hade den akta berattargladjen
och sparade icke pa de gralla fargerna. Icke sallan
kunde han fa ett belt auditorium att snyfta av medlidande och skalva av harm. Han var ocksa skicklig i
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att forma drastiska slagord. Nu hade ban under stort
jubel gett ut parollen:
— Sjalva helvetet ar for gott at Baumgarten och
bans vederlikar, det maste finnas upp ett for kvalificerade bovar mera passande stalle!
Knallen hade gnuggat handerna av fortjusning.
— Da sa du bra, Kansas, jaklar i min sjal, da va ett
ord da.
Kansas for som en halvgud fran Storbruket.
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