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FORORD.

Denna del — arbetets sista — har vuxit ofver' berak- 
ningarne; detta visade sig nodvandigt, om de aterstaende 
makterna skulle fa en nagot sa nar likformig behandling med 
de foregaende. Del oaktadt har forf. har katit sig mera art 
nagonsin under trycket af ett annat krafy som diktatoriskt 
genomgatt hela arbetet: krafvet pa konceTitration af den val- 
diga stoffmangden. / all synnerhet har det krafvet varit be- 
svdrande i kapitlet om Ryssland efter revolutionen, at hvilket 
omfattande amne har kunnat upplatas foga mera an ett ark.

Detta kapitel dr gifvetvis alit igenom nytt i denna upplaga. 
Nytt dr ocksd det mesta i kap. om U. S. A s *samhalls- och 
forfattningspolitik», liksom partierna om Sydamerikas problem 
pd U. 5. A;s afdelning, om Pacifiks pa Japans, om varlds- 
makternas och smastaternas pd »slutsatserna». Alldeles 
omarbetad dr slutligen hela afdelningen om Japan. Pd denna 
del af arbetet stracker sig revisionen ocksd in i grundtankarne: 
en foljd af fordjupade studier i samband med handelsernas 
egen utveckling och en tids vistelse pd platsen dr igog.

Utan att uppge den principiella standpunkten att det dr 
uttalet, och icke stafningen, som intresserar oss i exotiska namn 
(jfr Statsvet. Tidskrift igo6, s. 34 n.), har forf. har narmat 
sitt skrifsatt nagot mera till det vanligen forekommande, an 
som skedde i forra upplagan (se Forord till dess Del II). 
Data i rysk historia afse nya stilen. —



Da detta arbete nu i sitt nya skick framtrader afslutadt 
inf or allmanheten, kan forf. icke underl&ta att beledsaga det 
med nagon kritik af kritiker, till forebyggande af alii for 
stora missforstand af dess art och mening.

Jag tanker da mindre pa den fr&n visst hall framkomna 
beskyllningen for »tyskerh och sympatier for valdspolitik. 
Den vittnar i grunden endast om oformaga hos kritikem sjalf 
att ofvervinna smafolksperspektivet i sin syn pa stormakterna, 
hvilka dock sjalfklart endast ur stormaktssynpunkt kunna 
forstas och beddmas.

Slorre afseende bor jag fdsta vid beskyllningen for en 
ovetenskaplig »lust att profetera». Anmarkningen var vantad 
och dr i Del /, ss. 21—2s, liksom i det forsta Forordet, pa 
forhand besvarad. Har foreligger alltsa ingen lek med hug- 
skottj utan en genomtankt och motiverad askadning, som m&- 
handa kunde kraft bemotande innan man velat affarda dess 
tillampningar med ett slagord. * 1 sjalf va verket torde i
denna anmarkning, principiellt sedt, gomma sig ett bestamdt 
misskannande af detta arbetes vasen, liksom i den forra ett 
misskannande af sjalf va storpolitikens art.

Anmarkningen vore riktig gent emot en statistisk beskrif- 
ning, i stil med de kdnda »handbockerna i statskunskap». 
Men den forlorar sin udd gent emot en framstdllning som 
sjalf tillkannager sig som politisk, d. v. s. stalld under ut- 
vecklingssynpunkten, och tillika syftande at belysning af stor- 
makten som existensform. En sadan framstdllning vore rent 
meningslos, om den icke finge fortsatta fran den empiriska

V FSrf. tttdsle erkdnna, att han till ndgon del har sig sjalf att skylla 
far anmarkningen, dd han i fOrsta FSrordet karaktdriserat sitt arbete som 
“ett slags facilbok till dagspoiltiken“. Meningen har dock verkligen icke 
varit mera an: en uppslagsbok, dar tidningsldsaren kan dterfinna dagens 
frdgor och fd besked om hvad det gdller. AfgOrande far en farfs syftc 
dr i hvarje fall bans egen utrediting och icke ett enstaka, tiliafventyrs 
mindre lyckligt valdt ord.



undersokningen af de sdrskilda makterna till vdrdeomddmen 
o/ver dem som sadana. Ar det icke fragan om annat an ett 
slags medikolegala besiktningar af rikena, da gor man alldeles 
ratt i att halla protokollet fritt /ran alia slags profetior — 
isynnerhet angaende de dissekerade foremalens framtidsut- 
sikter men ar det fragan om undersokningar for »lijfor- 
sakring», da lar man icke kunna undvika omdomen om lifs- 
dugligheten, dare st man ofverhufvud vili vara sin egen uppgijt 
trogen.

Principfr&gan reducerar sig sdledes till sist darhan, om 
vetenskapen ar kompetent att utstalla sadana attester eller ej. 
Ofverallt annorstddes erkannes motsvarande kompetens afven 
pa humanistiska omraden, gent emot nybildningar i spraket, 
stilriktningar i konsten, klassrorelser i samhallet: ofverallt anses 
uttalanden om lifskraften fullt legitima och berattigade, om 
de eljest hvila pa objektiv grund — skulle statens lifsprocesser 
ensamma vara undantagne fran den genetiska forskningens 
domvarjo?

Jag kan icke undga att innerst inne i denna principiella 
motvilja mot »profetian» ipolitiken igenkdnna en ofveruppskatt- 
ning af det personligas makt i historien gent emot nodvandig- 
heten, en ofvertro som det dr pa tiden att ofvervinna. Mitt 
arbete vander sig programmatiskt emot denna liberalism i veten
skapen med dess ensidigt individualistiska varldsforklaring. 
Det skattar ingalunda at den fordomen, att statsviljan skulle 
vara helt bunden (se t. ex. /, 22, IV, 197, 256); men det 
finner emot sig nagot af den fordomen, att statsviljan skulle 
vara helt fri.

I medvetenhet om denna motsats upptog jag efter full- 
bordandet af detta arbetes forra upplaga den teoretiska sidan 
af amnet till en sarskild undersokning, hvars resultat offentligen 
framlades ar 1908 i sju forelasningar vid harvarande Hog- 
skola under rubriken *Staten som lifsform, konturer till 
en empirisk statsldra». Jag hoppas att snart blifva i tillfalle



att befordra dem till trycket. Nagra korta antydningar om 
tankeriktningen dari aro meddelade i uppsatsen »Till kritiken 
af Stormak terna », intagen i *Festskrift till Hugo Geber» 30/8 
innevarande dr. Dar dr ock angifven sjalfva springpunkten 
for askadningarnes brytning, namligen hvad jag kallat »geo- 
grafiens logik*.

Vetenskapens »profetiska» kompetens stracker sig jamnt 
sa langt in i politiken, som denna uppbares af objektiva faktorer 
(/, 22). Da man talar om » handelsernas logik», dr man upp- 
marksam pa en sadan faktor, af historiskt slag; tror man da, 
att rummet binder staternas handlingsfrihet mindre antiden? 
Staten dr fangen i sitt rum, land, lage o. s. v., och kan pa ett 
gifvet ogonblick icke losgora sig darur, liksom icke heller helt 
ur sitt folklynne, sina matt, sina institutioner. Det dr med ogat 
fast pa denna ram kring dess viljas frihet, som vetenskapen 
staller sina horoskop; och den dr dartill berattigad sa langt 
och lange den icke gar utanfor ramen.

Hvad man nu betecknat som profetior i detta arbete, 
torde i sjalfva verket regelbundet vara tillampningar af geogra- 
fiens logik pa firhandenvarande situationer : korollarier, inne- 
slutna i objektiva fakta mot genetisk bakgrund. De grund- 
laggande resonemangen i III, 43 f. och 7 3 f. utgora typiska 
exempel. Sadana kalla och reflekterade utredningar, pd grund- 
valen af konstaterade fakta och mot bakgrunden af en bestamd 
varldsaskadning, kunde visserligen fortjdna att bedomas som 
ndgot annat an alster af en tom och yrande sp&domskonst.

Detta i principfragan. I tillampningen kommer det an pd 
att icke ge logiken i allmanhet och geografiens logik i synner- 
het en storre utstrackning in pd det fria handlandets omrade, 
an som i hvarje sarskildt fall ma vara berattigadt. Har kan 
forf. gifvetvis icke hoppas att alllid ha traffat den ratta 
medellinjen. Pd en vetenskaplig kritik i den riktningen vantar 
jag fortfarande och skall med tacksamhet soka tillgodogora 
mig den. Men jag har kant som uppgiften med detta arbete



icke minst att tillfora den nationella vetenskapen en stimulans — 
hvaraf den uppenbarligen dr starkt i behof — just i den andra 
riktningen; liksom en konstteoretiker maste kanna sig skyldig 
att sarskildt framhalla grundens och 6/verhu/vud miljons be- 
tydelse i byggnadskonsten, om han finner tiden tendera att 
forbise och negligera den.

Annu en anmarkning. Vetenskapens domvarjo racker 
icke o/ver de objektiva realiteternas grans, men dess yttrande- 
frihet lar stracka sig in pa de subjektiva. Det torde icke vara 
vetenskapsmannen formenadt att yttra ett omdome afven pa 
det senare omradet, n. b. om han sjalf betecknar om- 
domet som subjektivt eller hypotetiskt. Man ma saledes icke 
inrangera det pa falska profetiors rdkning} om forf. i forra 
upplagan af detta arbete ofverskattat den ryska revolutionens 
och likasa den japanska raspolitikens djupgaende; ty om- 
domena fdlldes under uttryckliga s&dana reservationer, all- 
deles fransedt att de endast voro uttryck for vid tillfallet vida 
utbredda meningar i varlden. Afven missgrepp kunna forofrigt 
tjana vetenskapens utveckling — och den forskare, som sjalf 
aldrig gjort ett sadant, ma kasta forsta stenen!

Goteborg i november 1913.

Rudolf RjeMn.
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KAP. VIII.

Fbrenta staterna.

Redan Napoleon I anade i Atlanten »framtidens 
medelhaf» (ofvan II, 85). Liksom den moderne geo- 
logen i denna ocean ser allenast »jordens stora dal», sa 
ser historikern numera dar icke en absolut skiljare, utan 
en forbindare emellan varldar. Har har lagen om mot- 
satta stranders kulturgemenskap visat sin giltighet i allra 
storsta skala. Det ligger 565 mil mellan Eddystone 
(utanfor Plymouth) och Sandy hook (framfor New-York) 
pa »Norddeutscher Lloyd’s» route; men icke desto mindre 
finner den resande vid framkomsten samma germanska 
folkras, samma kristna religion och samma vasterlandska 
civilisationsform, som han lamnade bakom sig vid af- 
skedet fran Europa.

Ur varldshistorisk synpunkt ar salunda den »nya 
varlden» numera foga ny. Snarare kommer oss redan 
har i minnet Karl Ritter’s ord om det foryngrade 
Europa. Nordamerikas Forenta stater (U. S. A.) mota 
pa det storre medelhafvets vastra strand med samma all
manna kulturtyp, som efter sitt ursprung namnes den 
europeiska, och hvars framste inhemske representanter vi 
skarskadat dar de sitta pa samma hafs ostra sida. En

Stormakterna, IV. 1



ny vtirldsdel har tradt fram vid Europas sida i v&rlds- 
historiens forgrund; men den bar Europas farger.

Det ar ocksa framst Europas blod, som cirkulerar i 
densamma. Forenta staterna aro i etniskt afseende kott 
och ben af Europas kott och ben. De ha uttomt sitt 
ursprungliga manniskoinnehall till forman for europeisk 
kolonisation. Riket framstar salunda som ett utjlyttadt 
Europa; och det har icke gatt mycket ofver i Vi sekel 
annu sedan den tid, da det afven politiskt var ett annex 
till Europa, af samma slag som Indien eller Sydafrika 
annu i dag.

Fran detta europeiska formyndarskap, har represen- 
teradt af Englands flagga, gjorde sig 2 V4 millioner hvite 
kolonister frie under i7oo*talets senare halft. Sedan dess 
har historien har bevittnat en vaxt — i rum, folktal och 
rikedom — hvartill den tills dato annu aldrig sett nagon 
motsvarighet i snabbhet och intensitet.

Vi orientera oss forst inom den allmanna statistik 
som anger den nuvarande amerikanska stormaktens poli- 
tiska och ekonomiska dimensioner, for att sedan skar- 
skada dess forutsattningar och aktuella problem fran de 
olika sidor som bestamma en modern stats vasen.

I.

Allman statistik: den «amerikanska faran».

Yttre dimensioner. — Produktion och handel. — Konkurrensen med 
Europa. — Varldsherskardrommen.

Sedan 1800-talets midt stracker sig riket som en bred 
gordel tvars ofver hela kontinenten, i 522 mils utstrack- 
ning, motsvarande det samlade Europa fran Portugal till 
Kaukasus; sedan 1867 ager det som dependens varlds-



delens stora nordvastra hdrnland (Alaska); och sedan &r- 
hundradets slut har det i sin hand en dei’ oar i hafven 
anda bort till Australiens (Tutuila bland Samoa-oarne) 
och Asiens (Filippinerna) narhet. Salunda representerar 
Forenta staternas stjarnbaner nu ett valde pa narmare 
1000 mill, har eller lika med hela Europa; denna siffra 
kommer mycket nara Frankrikes hela valdes (och Kinas), 
men nar dock knappt halften af Rysslands eller tredje- 
delen af Englands. Daremot ar valdets karna mellan 
oceanerna — »continental U. S.», motsatt »noncon
tiguous territory» — med sina 785 mill, har storre 
an nagot annat moderland pa varldskartan (om vi franse 
fran det kulturellt svaga Brasilien), dubbelt mot Kina, i 
banko mot Ryssland. Detta ar en ny typ; och da vi 
minnas, att den storsta af de hittills granskade europeiska 
stormakterna icke kan uppvisa ens tiondedelen af detta 
matt, sa forundra vi oss knappt, om Europas makt- 
hafvande valden infor amerikanarnes ogon te sig som 
stormakter i fickformat blott gent emot deras egen val- 
diga volym.

De stora talen aro icke heller tomma, de innesluta 
ingen australisk oken eller sibirisk tundra, de beteckna 
ett ofvervagande kulturland och det af yppersta slag. 
Darfor har folkvaxten icke begransats till den organiska 
vagen aliena. Liksom ett tomrum i luften verkar en sug- 
ning pa omgifningen, sa har Forenta staternas land dragit- 
till sig en manniskostrom, hvars maktighet pa sistone 
(1900—10) t. o. m. varit storre an den naturliga folk- 
okningen pa platsen. I stallet for ett afdrag i utveck- 
lingen, sasom i den europeiska typen, betecknar migra- 
tionen har ett tillskott af utomordentlig betydelse. Och 
salunda finna vi denna enastaende folkokning, som sedan 
en mansalder icke understigit 1 million och sedan ett 
decennium icke 1 1/2 om aret, som pa forra arhund-
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radet inalles belopte sig till 71 millioner, som allt- 
jamt haller sig omkring 2 % arligen, och som pa 
sommaren 1913 torde ha bragt valdet upp till ett 
folktal af fulla 107 millioner, hvaraf 97 pa moder- 
och hufvudlandet. *) Denna siflfra for valdet i dess helhet 
har nu definitivt slagit Frankrikes i taflan om tredje 
rummet bland stormakterna; men siffran for moderlandet 
star (da vi ej medrakna Kina) aliena tillbaka for Ryss- 
lands, och skall mahanda inom en ej aflagsen framtid 
ofvervaxa afven denne siste medtaflares.

De yttre proportionerna hos Amerikas stormakt aro 
salunda fdrvisso en jattes. Men det ratta intrycket af 
denna storhet erhalla vi forst, nar vi lara kanna dess 
materiella produktion och roll pa varldsmarknaden.

Vi hafva redan sett ett och annat drag daraf, till 
jamforelse med Tysklands och Englands krafter. Har 
ma summariskt anmarkas, att Forenta staterna ar 
jordens rikaste land pa spannmal (majs, hvete, hafre) och 
boskap (svin, not, hastar), pa bomull och tobak, pa jarn 
och kol, koppar och bly, att de tafla med Australien 
och Sydafrika om forsta rummet i guld-, med Mexiko
1 silfver- och med Ryssland i petroleum-vinning. I sa 
godt som alia de artiklar, som dominera pa varldsmark
naden, se vi alltsa ett och samma land aga forspranget 
framfor alia andra. Det tillgodoser ensamt (enligt upp- 
gifter for arhundradets begynnelse) V3 eller mera af varlds-

*) Den senaste folkrakningen, juni 1910, gaf 92.17 mill, for “con
tinental U. S.“ och] dartill 10 mill, for "noncontiguous territory* (Kubas
2 mill, ej medraknade). Senaste officiella berakning for det forra, juni 
1911, slutade pa 93.8 mill., hvilket ger atminstone 1,6 numera om aret. 
Med denna mattstock skall moderlandet ensamt ha natt 100 mill, pa 
sommaren 1915. — De sju forsta dekaderna (1790—1860) okades folk- 
mangden regelbundet med 1/s for hvarje, de trenne darnast (1860—90) 
med V4» de tva sista (1890—1910) ar okningen V» eller fulla 20 procent.



produktionen i bomull och majs, ofver halften i koppar, 
nara halften i svinafvel, fotogen, stal, 40 % af tackjarnet, 
en full tredjedel af jarnmalmen, kolet och silfret, en fjar- 
dedel af guldet, tobaken, hafreskorden och hastantalet, 
en femtedel af kobesattningen, hvetet och travarorna. 
Man har beraknat vardet af ett enda ars bergsbruk till 
7 V2 milliarder och landtbruk (med boskapsskotseln) till 
24 milliarder, hvaraf den rena spannmalsskorden upptager 
10. Det gifves endast en slutsats: Forenta staterna ar 
jordens rikaste land. Och vi kunna nu val forsta 
Amerikas filosof, Emerson, da han kallar det »Guds sista 
och basta gafva till manskligheten», eller Tocqueville, 
da han sager, att detta land »hallits i reserv at en hogre 
mansklighet».

En sa valdig produktion har gifvetvis icke kunnat 
fortaras inom landet. Forenta staternas folk lefver i slo- 
sande bfverflod pa naturens primara hafvor och har rikligt 
tillfalle att dela med sig at den ofriga varlden. Vi finna 
annu pa de senaste exportlistorna fodoamnen uppforda 
till nara 1 Va och andra ravaror till ofver 2 milliarders 
varde. Detta betecknar varldens framsta forradskammare 
pa bomull, spannmal och kott. Och denna forradskam
mare ar tillika inat varldens framsta sammanhangande 
frihandelsomrade. Har framstar Amerika som en mot- 
sats men pa samma gang ett supplement till Europa, 
dar folken, inbdrdes skilda af tata tullgranser, i storre 
eller mindre grad lefva pa importerade fddoamnen. Ame
rikas och Europas varuutbyte har darfor ocksa lange haft 
en alldeles motsatt karaktar, som lampat sig till inbordes 
komplettering.

Betrakta vi nu Forenta staternas handelsomsattning 
narmare, sa finna vi siffror som 5.4 och 7 milliarder, om 
vi rakna import och export i medeltal for sista femars- 
perioden (juni 1908—juni 1912), men ofver 6 och ofver



8, om vi se pa det sista rakenskapsaret aliena. Med 
sadana tal ar U. S. A. god tredje pa varldsmarknaden 
och andre pa exportmarknaden. Europas primat visar 
sig har mest pa exporttabellerna, dar det ar represen- 
teradt med nara */a (England 28 %, Tyskland 14,3); men for 
en mansalder sedan var dess andel 86 %, och den sjunker 
stadigt. Pa importen ar den redan nere pa halften blott 
(England 17 %> Tyskland n. 11). Det ofriga Nordamerika 
tager Vs af U. S. A:s import (Kanada n. 7 %) och nara 
7* af dess export (Kanada 13.7 %); framtidsmarknaderna 
Sydamerika och Asien sta annu icke bokforda for mera 
an resp. 12—5.3 och 13.3 — o. 4 %, Har aro saledes 
stora forskjutningar till Europas nackdel annu att motse.

Men det mest anmarkningsvarda i U. S. A:s internatio- 
nella affarsforbindelser, i jamforelse med forut studerade 
makters, ar den positiva handelsbalansen. Medan Vast- 
europa ar efter ar balanserar ett storre eller mindre 
minus, lamna dessa rakningar ett arligt plus pa 1 72 a 
2 milliarder. Man ser genast motsatsen mot den euro- 
peiska typen, som har tyngdpunkten pa den »osynliga» 
exporten; har visar Unionens konto ett underskott 
(»Amerikapengar» ofver en milliard, ranteskillnader a 
placerade kapital och resekostnader hvardera inemot en 
milliard, m. m., se en berakning i Sv. Export sept. 1913, s. 
566), som gor hela betalningsbalansen negativ. Detta 
ar ungdomens, koloniallanders ekonomiska typ. Sa till 
vida bara Forenta staterna annu drag af en koloni i sitt 
ekonomiska ansikte.

Men till fullstandigande af en europeisk kolonis bild 
hor annu ett: beroende af Europa pa industriens omrade. 
Kolonien byter ut sina ravaror mot Europas fabriksvaror. 
Forst nu forsta vi ratt Amerikas insats i varldens ekonomi, 
da vi finna att Forenta staterna i detta fall ha Europas 
typ: erofrarens i st. f. slafvens. De aro icke blott eman-



ciperade fran Europa, de hafva utvecklats till en fruk- 
tansvard konkurrent till Europa; pa den allmanna varlds- 
marknaden liksom pa Europas egna hemmamarknader.

Vi inhamta salunda af statistiken, att ett bruttovarde 
af 75 milliarder instrommar genom den arliga fabriks- 
produktionen. Och daglig erfarenhet bestyrker, att den 
amerikanska konkurrensen trangt oss in pa lifvet, fram- 
for alit i jarn- 6ch stalbranschen och ofverhufvud allt 
som kan rubriceras som tillampad fysik (medan tyskarna 
ha ledningen i tillampad kemi). Siffrornas vittnesbord 
lyder sa, att den amerikanska industriexporten fran 1890 
(1900) till 1911 vaxt fran mindre an 700 (1,600) till 2,250 
mill., medan den motsvarande importen samtidigt sankt 
sig fran 1,400 (1,000) till 1,350. Nu ar vidare att marka, 
att denna utveckling ar icke blott absolut utan relativ. Det 
ligger ju redan i sakens natur, att fodoamnenas roll i exporten 
skall sjunka i samma man landet sjalft fylles med man- 
niskor. Baldwin har starkt framhallit, huru konsekvent 
och snabbt denna forvandling till industriens ofvervikt 
pagar. Inemot sekelskiftet hade U. S. A:s export fol- 
jande allmanna struktur: fodoamnen 50 %, andra ravaror 
26 Va. hel- och halffabrikat 23 Va- Nu ar skemat fol- 
jande 20—33—47 %. Pa 13 ar har industrien for- 
dubblat sin procent inom denna export. Har yppar 
sig ett narmande till aldre kulturlanders typ, sasom tecken 
till storre mognad; men harmed minskas visserligen 
icke konkurrensen med dem.

Forenta staternas ekonomiska situation ar saledes ojam- 
forligt starkare och sundare an nagon af hittills granskade 
stormakters. Det forenar Europas och koloniernas styrka 
utan att forete nagonderas svaghet. Det har ingalunda 
offrat sitt landtbruk for industrien, som England, men ej 
heller stannat pa de primitiva naringarnes standpunkt som 
i det hela Ryssland. Vi kunna tryggt saga, att aldrig



n&gonsin i historien ett valde i liknande grad fyllt det 
grundlaggande villkor for stormaktsstallningen, som he ter 
ekonomisk vederhaftighet.

Denna utveckling ar i det hela den senaste mans- 
alderns verk, sedan inbordeskrigets stora profiling lyckligt 
ofverstatts. Forst nu blir handelsbalansen gent emot 
utlandet definitivt gynnsam. Trots fallande priser for 
landtbruket, trots svara kriser for industrien (1893, 1907) 
satter utvecklingen stadig fart framat, anda darhan att 
man beraknat nationalformogenhetens arliga vaxt pa sistone 
till ett tvasiffrigt tal milliarder: en »Special Report» af 
censusbyran 1907 fann vid »nationalinventeringen» talen 
330 for ar 1900 och 400 for 1904. ^

Det ar alltsa icke blott i ett tvarsnitt for ogonblicket, 
som Forenta staternas land framstar ofver alia andra i 
ekonomisk halsa och glans. Det hotar att ofverskygga 
dem annu mera i framtiden; ty alia tendenser peka uppat. 
Det har en bredare »margin for growth» an nagon annan 
makt (Seth Low). Detta intryck blir sarskildt starkt, om 
vi tanka pa dess siste och storste, i vissa stycken annu 
oupphunne medtaflare England, hvars utvecklingslinjer i 
vasentliga riktningar falla nedat. I den stora Unionen 
liksom i Tyskland (se II, 92) finnes annu ingen tanke 
.pa att soka hvila i den rentier-tillvaro, som England 
nalkas (III, 57 f.) och Frankrike redan kan sagas ha 
uppnatt (II, 78).

Under sadana forhallanden ar det naturligt, att Europas 
statsman i denna industrialismens tidsalder kanna en 
stigande oro, nar de vanda blickarne mot det stora landet 
i vaster. Fran dess imponerande hojd faller en allt 
djupare skugga ofver gamla varldens lander, och den 
amerikanska faran har pa sistone tagit en dogmatisk 
gestalt i diskussionen om var varldsdels framtid.

Skarpsynte man hafva anat faran redan da hon annu



knappt stigit upp pa den vastliga horisonten. Det var 
naturligt, att vackelseropen forst skulle komma fran Eng
land, som var mest intresseradt. Redan ar 1866 — da 
det annu rok pa secessionskrigets brandplatser — ut- 
pekade Stanley Jevons Forenta staterna som en stor 
fara for Englands industriella supremati. Atminstone 
sa tidigt som 1878 forutsager Gladstone, att den stora 
Unionen skall taga Englands arf som »hufvudleverantor 
i varldshushallet»; »vi hafva icke», sager han, »battre 
privilegium mot Amerika an Venedig eller Holland hade 
mot oss>.

Detta ar samma horoskop som Treitschke stallde 
ar 1869, da han med profetisk blick foretecknade 
Forenta staterna rolien som jordens blifvande »forsta 
sjomakt». *) Pa senare tider, i samma man Tyskland 
slagit in pa vagen till industristaten, har bekymret for 
Amerikas konkurrens fattat dess tankande man (t. ex. 
Julius Wolf) for fosterlandets egen del. Liknande 
roster hafva fornummits fran Osterrike (Peez), Frankrike 
(P. Leroy-Beaulieu), Italien (Canevaro); och Osterrike- 
Ungerns utrikesminister, grefv£ Goluchowski samman- 
fattade dem' alia, da han 20/n 1897, med tanken 
framst pa Forenta staterna, fallde de bekanta orden, att

*) Detta uttalande gjordes i “Die Republik der vereinigten Nieder- 
lande* i sammanhang med framstallningen af Englands segrande konkur
rens med Holland, och lyder i ofversattning salunda: “Tftnkaren ser 
bakom denna taflan verksamheten af en historisk lag. Hvem marker 
icke den expansiva civilisationens stadiga framskridande och den djup- 
gaende vaxelverkan mellan politiska och ekonomiska krafter i succes- 
sionskedjan af de makter, som efter hvarandra innehaft sjoherravaldet 
bland germanerna? Pa Hansans vida kringstrodda stadsforbund fdljde 
den nederlandska republiken, soin dock var en stat med slutet omrade, 
pa denna England, ett nationellt rike med eget akerbruk och industri; 
och i kraft af samma nodvandighet skall en gang Nordamerika, som bjuder 
ofver en varldsdels omatliga hjalpkallor, blifva jordens forsta sjomakt.»



»nasta arhundrade skall se en kamp for Europas existens 
pa det handelspolitiska omradet».

Fran andra sidan ljuda forutsagelserna redan sedan 
lange med klangen af segerfanfarer. Senator Lodge 
uttalade forvisso hvarje amerikanares innerliga ofvertygelse, 
da han 1901 yttrade i senaten: »Handelskriget med 
Europa har redan begynt, och det kan endast sluta med 
Forenta staternas kommersiella och ekonomiska supremati 
dfver hela varlden.» I sjalfva England har denna tros- 
vissa askadning fatt en harold i Stead, hvars arbete om 
»the americanisation of the world» s. a. — rikt pa ofver- 
drifter liksom pa fakta — ar en enda hymn till den 
amerikanska storhetens pris. For honom ter sig denna 
»amerikanisering» som en ren naturlag, mot hvilken en 
undanflykt ar otankbar och ett motstand favitskt; har- 
darne for detta motstand, Berlin och Wien, framsta darfor 
for honom nastan som anakronismer, och motstandets 
anforare, kejsar Wilhelm, synes lik en riddare, som pa 
Europas strand med draget svard vill hejda det fran 
vaster anstormande tidvattnet. . .

Det tyckes vara Steads och det ar sakert jankiman- 
nens egen uppfattning, att den politiska hagemonien 
ofver jorden skall tillfalla den stora republiken i samband 
med den ekonomiska. Soker man ge de amerikanska 
drommarne i samtiden en fastare gestaltning, sa torde 
idealet te sig salunda: en nordamerikansk republik pa 
anda till 500 mill, manniskor och med motsvarande makt- 
medel, sa att den kan ingripa hamnande och reglerande, 
hvarhelst friheten och ratten stores pa jordens rund — 
alltsa en mansklighetens ofverdomare, en fredens vaktare 
och en brygga till det tusenariga riket.

Sadana aro de drommar som drommas i milliona- 
rernas vilior vid »femte avenyen» lika val som i de enkla 
kontoren uppe i »skyskraparne» vid Broadway, sa drommes



vid de flammande eldarne fran Pittsburgs masugnar och 
i den kvalmiga luften inne i Chicagos slakterier, och sa 
drommer man afven ute pa de andlosa slattern a, dar 
majsen vajar under prariens vind. Puritanismens sen- 
fodda barn i det nuvarande Amerika varda varldsherre- 
tanken som ett «manifest destiny» for egen rakning och 
med an starkare tro an faderna i England. *)

Att tanka stort om sig sjalft ar ett folk vardigt, och 
tillika en borgen for storheten; atminstone har intet folk 
skapat sig en stor framtid utan sadan tro och sadana 
drommar. Men visserligen har den svallande sjalfkanslan 
tillika en stor latitud for rakningsfel. Vi skola har gora 
ett forsok att dissekera fram det reala underlaget i 
denna dromvarld, i det vi nu ga att soka de objektiva 
faktorerna i problemet om Amerikas framtid.

II.

Qeopolitik.

Varldslage som »midtens rike». — Landets rikedom och folkets 
misshushallning. — Det stora rummet. — Naturligt sammanhang 
inat. — Politisk sammanhallning.

Knappt nagon stat ar, fran europeisk standpunkt 
sedt, battre situerad pa jordens yta an Amerikas stora

*) Ett typiskt uttryck fick denna tro i senaten febr. 1900 genom 
Beveridge: *Gud har gjort oss till organisationens varldsmastare, 
pa det vi skola infora ordning dar kaos herskar. Bland alia af var ras 
har Han bestamt det amerikanska folket som det utvalda, for att ofver- 
taga ledningen vid varldens panyttfodelse. Han har forlanat oss fram- 
stegets anda, pa det vi matte dfver hela jorden bemastra mdrkrets 
krafter. Han har gjort oss till adepter i regeringskonst, pa det vi 
skola beherska vilda och aldrade folk. Detta ar Amerikas guddomliga 
mission. — — Med vordnad i hjartat skrider det amerikanska folket 
hoppfullt och gladt in i framtiden och vili troget forratta det verk 
som Gud det befallt.»



republik. Det ar Englands och Japans isolering i forhojd 
skala. Alla jamnbordiga fiender aro langt borta och 
maste passera varldshaf, om de skola ga till anfall. Som 
skyddande grafvar ligga oceanerna kring stjarnbanerets 
moderland.

Denna osarbarhet med for afven positiva och mycket 
reala fordelar. Den har tillatit Forenta staternas folk, 
i viss likhet med Englands, att undandraga sig den all
manna varnpliktens borda och reducera sin forsvars- 
apparat till ett minimum. Salunda har man icke ens 
behoft bara Englands bekymmer for ett forsta klassens 
sjoforsvar, an mindre Tysklands kombinerade offer till 
bade lands och sjos. Forenta staternas militara makt- 
medel sta tillsvidare i ren missproportion till den yttre 
storheten; dess arme ar ojamforligt minst bland stor- 
makters, knappt 200,000 man (hvaraf den storre halften 
en skaligen oduglig milis); dess flotta har pa senaste 
tiden starkt utvecklats och en tid varit varldens andra, 
men ar nu (med sina 762,000 tons) afgjordt distanserad 
af Tyskland. Om England kostar pa sitt forsvar 28.50 
kr pr hufvud (ar 1911), daraf 10.60 till landtforsvaret, och 
Tysklands siffror aro resp. 17 och 10.70, sa aro den 
stora Unionens 10.40 och 5.30 — som man ser, endast halften 
pa landtforsvarets rakning och foga mer pa sjoforsvarets.

Denna svaghet ar utan tvifvel mycket pafallande 
och far ingalunda lamnas ur sikte, da man vager stor- 
maktens nuvarande betydelse; ty icke ens i nutidens 
»maskinkrig» larer man kunna hoppas pa seger, om man 
icke har annat att kommendera an dollars. Men ameri- 
kanarne hafva forst pa senaste tid kant nagra bjudande 
kraf i denna riktning. Trygge genom sitt lands lage 
fjarran fran det europeiska statssystemets konfliktamnen, 
hafva de hittills sparat dessa krafter at industriens fred- 
liga varf. Icke blott en massa armar, som eljest skulle



iipptegits af exercis i vapnens bruk, utan afven en fond 
af intelligens och energi, som eljest skulle tagits i ansprak 
for militara fragor, hafva de kunnat be vara ograverade 
at den ekonomiska utvecklingen. Hari ligger en pa- 
taglig forman framfor andra stormakter, som i sin omedel- 
bara friktion med hvarandra aro domde att standigt 
distrahera sin uppmarksamhet ifran det fredliga arbetet 
till krigets bjodiga eventualitet. Och formanen ar att 
betrakta som konstant, sa att det icke finnes den allra 
ringaste resonans for en agitation for allman varnplikt. 
Afven England star har efter Forenta staterna i lyckliga 
forutsattningar, alldenstund atminstone dess ena sida 
befinner sig i omtalig narhet till andra stormakter. Vi 
se har en af hufvudgrunderna till Forenta staternas ofver- 
lagsenhet ofver Europa i ekonomiskt afseende.

Nu ar det sannt, att afven Forenta staterna i sin 
varldsdel ha grannar, Kan ad a och Mexiko, och att 
naturen forvagrat klara skiljelinjer mot dem. Unionens 
historia ar ocksa rik pa granstvister, som Hart papekat, 
och de nuvarande granserna aro pa langa strackor rent 
artificiella. *) Men da man inhamtar, att Unionen i folk-

*) Mexiko-gritnsen, klarlagd 1848 (1854, 1885), ar den basta genom 
floden Rio Grande samt Sdebygder, men hindrade ingalunda det gamla 
Mexiko att omfatta stora delar af den nuvarande Unionen. Kanada- 
grdnsen har vallat annu mera besvar; at Atlanten lades den klar 
1842, i vattenskillnaden mot S. Lorens; vaster om Lake of the -woods 
drogs den matematiskt rat 1846 (Oregon-fragan) och fordes genom 
skiljedom 1872 ut i Stora oceanen. Alaska-grdnsen foljer sedan engelsk- 
ryska fordraget 1825 en meridian fran Ishafvet och ned till 60 lat.; 
langre ned (till 56 lat.) skulle den ga][utmed “kustkedjan*, dock h<5gst 
10 ‘'marine leagues* (30 sjomil) fran kusten. Denna sistnamnda be- 
stammelse har foranledt tvist, alldenstund engelsmannen sett kustkedjan 
ute pa oarne, medan amerikanarne raknat de 30 milen fran fastlands- 
kusten inat. Fragan blef akut efter Klondykeguldets upptackt 1898, 
enar de amerikanska pretentionerna formenade engelsmannen en egen



mtingd ofvertr&flfar Kanada 13—14 och Mexiko 6—7 
ganger, sa inses latt, att rjsken af dessa granser 
ar grannarnes och icke Unionens. Unionen har icke 
heller ansett sig behofva upphjalpa sina landgransers 
naturliga svaghet med en enda fastningsanlaggning. En 
europ£, van vid »forsvarsfragans» dominerande betydelse 
i hemlandets politik, kan knappast fatta Unionens forman 
att lefva utan detta standiga moln ofver hufvudet.

A andra sidan ha Forenta staterna formanen af 
mellanlaget gent emot sina grannar. Det ar samma 
stallning af ett midtens rike i egen varldsdel, som vi 
anmarkt bland Tysklands lyckliga villkor. Men hartill 
kommer for Unionens del den storre gafvan att vara 
midtens rike i hela den planetariska situationen. Detta 
sjalftagna namn pa gamla Kina synes an battre tillamp- 
ligt pa den nya varldens stormakt. Sasom den spanner 
sitt balte ofver Nordamerikas kontinent mellan bagge 
oceanerna, ligger den likt en geografisk Janus i varldens 
centrum, med det ena ansiktet at den vasteuropeiska och 
det andra at den ostasiatiska kulturharden, och med vattnets 
bekvama forbindelser till bade den gamla och den nya 
liksom till den australiska varlden; endast Indien ar 
bland mansklighetens hufvudlander undandraget dess 
omedelbara synkrets. Afven ur denna synpunkt sta 
Forenta staterna pa ett storre plan an hittills granskade 
stormakter, sasom jamnbordiga med hela kulturkretsar 
snarare an med enstaka lander.

Detta eminenta varldslage bjuder lika del i Atlanten 
med Europa och primogenitur till Pacifik. Betydelsen

sjfivag och fri port (genom Lynn-kanalen och Skagway) till gulddistriktet. 
Saken afgjordes i okt. 1903 till amerikanarnas fdrm&n; se kartan i 
Geographen-Kalender 1904—05 och Langhaks’ text, samt handlingar i 
Staatsarchiv LXX (jfr ibm LXXVII n:o 14040).



haraf framst&r sarskildt skarpt i denna tid, bland hvars 
mest utmarkande historiska karaktarsdrag man just fram- 
hallit den Stora oceanens indragande i kulturvarlden. 
Redan 1880 betecknar Ratzel Unionen som den »forsta 
kulturmakten och verksammaste politiska faktorn» i Stora 
oceanen, alltsedan den vid i8oo-talets midt nadde dess 
strand. Japans valdiga utveckling i senaste tid har vis- 
serligen sankt Forenta staternas chanser, och det ar val 
mojligt att stjarnbaneret i framtiden skall hafva mindre 
latt att undantranga solbaneret an vid annekteringen af 
Hawaii 1897. Men i foljd af sitt lage och rum skola 
Forenta staterna alltid kunna pretendera en formlnsratt 
framfor Europa och alia gamla makter sasom tvenne 
oceaners borne stormakt.

Pa medaljens fransida star forst den osammanhangande 
kustlinjen; hvilken olagenhet dock skall ofvervinnas, efter 
Tysklands exempel, genom en for moderna slagskepp 
tillganglig kanal, som har visserligen kommer att ligga 
utanfor landets egna granser (nedan ss. 77 ff.) Ett storre 
hinder for den maritima utvecklingen ar territoriets ut- 
strackning, som ger landet i det hela en kontinental 
karaktar. Dartill ar sjalfva kusten pa langa strackor foga 
inbjudande till hafvet, i foljd af dynbildning och malaria 
eller hamnlosa branter (Dove). Sa till vida aro forut- 
sattningarne for utbildning af ett sjomannafolk icke sa 
gynnsamma som t. ex. i England. Det lar ocksa redan 
hafva visat sig svart att rekrytera krigsflottan med dugligt 
manskap; skeppsbyggeriet halier icke jamna steg i den 
allmanna industriutvecklingen, och handelsflottan har en 
hard taflan med den tyska om andra rummet bland sjo- 
farande nationers. Fore inbordeskriget upptog landets 
handelsmarin Vs af den samlade utrikeshandeln; nu 
maktar den ej mera an 10—15 procent. Skola vi doma 
efter det narvarande, sa star landet salunda langt ifran



uppfyllelsen af Treitschke’s stolta profetia. Gifvetvis ar 
man uppmarksam pa detta missforhallande och betankt 
pa botemedel, en stor »Merchant Marine Commission» 
arbetade darpa 1904—07, och ett och annat steg har 
tagits; men tillsvidare utan mycket resultat, da kongressen 
konsekvent afslagit alia subventioner at sjofarten.*)

Fran en annan synpunkt ar sjofartens outvecklade 
tillstand endast afvigsidan af innerlandets rikedom, som 
motverkar hafvets lockelser. Har sta vi ater infor en 
hufvudpost pa sjalfva rikets aktiva, afven den kommande 
framst pa belagenhetens konto. Den stora Unionen 
ligger pa samma bredd som den gamla varldens Medel- 
hafslander. Den tempererade och subtropiska zonen 
hafva har samlat alia sina foretr'aden af klimatiskt och 
geofysiskt slag. Salunda se vi har for forsta gangen 
under dessa studier ett autarktiskt statsomrade i jdtte- 
skala, sig sjalft nog, maktigt att sta pa egna ben och i 
nodfall undvara yttervarlden afven i industrialismens tids- 
alder. Naturen bjuder har pa en gang fodoamnen, ra- 
varor och kraftkallor, alit i rikaste ofverflod. Alldeles 
sarskildt ma framhallas, att ravaran (jarnet) och kraften 
(kolet) pa vida strackor (t. ex. i Pennsylvanien) Annas 
placerade i bekvamaste narhet till hvarandra, hvarigenom 
produktionskostnaderna inskrankas. Amerikanarne sjalfva

*) Se Keiler, Zur Gesch. der Schiffahrtspolitik in den V. St., 
Weltw. Archiv apr. 1913, ss. 310—24. Demokraternas seger vid sista 
presidentvalet har for den narmaste framtiden ytterligare formorkat ut- 
sikterna for en subventionspolitik. Storre resultat har vunnits pa in- 
direkt vag (“discrimination*), sasom tariffernas 1909 och 1913 bestam- 
melser om tillaggstull pa varor, som fraktas med frammande fartyg, samt 
Panamakanalaktens 1912 premiering af inhemska fartyg i kusttrafik 
(nedan s. 80) och totala upphafvande af importtull a skeppsbyggnadsmate- 
rial. — I varldskabelnatet intar U. S. A. redan platsen narmast Eng
land (20 %).



anse, att dessa till prisbillighet pa varan tenderande for- 
hallanden, atminstone pa jarnmarknadens omrade, alltjamt 
komma att forskjuta sig till Europas ogunst i konkur- 
rensen — och »den nation som levererar det billigaste 
stalet», sager Carnegie med ett akta amerikanskt tonfall, 
»har de andra for sina fotter».

Nar vi vardera den rika hemgift, som amerikanska 
folket salunda mottagit af naturen i den nya varlden, fa 
vi icke heller glomma jordens ororda ungdom och sjalfva 
det stora rummet som sadant. Fran sina af artusendens 
kulturarbete anstrangda hemlander kommo de europeiska 
nybyggarne har till jungfrulig mark och rikt dukade bord, 
dar maltiden i sjalfva verket annu icke borjat. Guldet 
lag pa ytan i Kalifornien, Pennsylvaniens kollager utbjodo 
sig sarskildt bekvamligt for afverkaren, och i langa tider 
har jorden i Mississippidalen burit rika skordar at farmarne 
utan att krafva godning. Huru betydelsefull maste icke 
denna forstkomlingens forman blifva i konkurrensen med 
gamla folk, som for lange sedan skummat af naturen 
dess narmast tillgangliga goda! Kommer sa hartill 
landets storlek, som hojer skalan pa alia tillgangar. Den 
har bl. a. mojliggjort for regeringen att reservera forrad 
af offentliga landerier, ofver hvilka den sjalf kunnat for- 
foga i koloniseringsintresse. Salunda har regeringen icke 
blott upplatit valdiga strackor at jarnbanebolagen (sar
skildt »Union Pacific» och «Central Pacific»), som dy- 
medelst kunnat gora vildmark tillganglig; den har ocksa 
allt sedan 1860-talet kunnat erbjuda invandrarne enorma 
fordelar vid bildandet af egna hem och gardar («Home
stead Act» 2% 1862). Harigenom har ocksa jorden 
skiftats pa manga hander, med ringa tendens till lati- 
fundievasen. *) Ej under, att sa manga af Europas

*) Bortser man fran de stora betesfarmerna (“rancherna") i 
vastern, sa upptaga vid sekelskiftet smabruken (under 70 har) nastan 
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kraftiga armar sokt sig hit, och att landtbruket under 
sadana omstandigheter kunnat producera till priser som 
hart nar dominera varldsmarknaden.

Som alltid ligga afven har skuggor bredvid ljuset 
pa taflan. Att rika arftagare aro daliga hushallare, har i 
Amerika bekraftat sig pa ett nastan forfarande satt 
(Polenz). Knappast har varlden tillforene sett ett sa latt- 
sinnigt sloseri, en sadan brandskattning och rofbrytning 
af naturen. Utrotningskriget mot bufflarne pa 1870- 
talet ar symptomatiskt for amerikanarnes satt att handskas 
med sitt lands hafvor. Massor af odeshemman pa ut- 
sugen jord, ofantliga marker skoflad eller brand skog 
med ofversvamningar i folje har blifvit resultatet. Sorgliga 
vittnesbord i dessa riktningar aflades inom de olika sek- 
tionerna pa den stora kongress, som Roosevelt for 
andamalet sammankallade varen 1908. Sedan uppmark- 
samheten emellertid salunda riktats pa saken och en 
»Commission on the Conservation of Natural Resources» 
bildats, far man hoppas att en vandning till det battre 
skall intrada. *)

Annu ar jordens talamod ingalunda uttomdt. Visser- 
ligen anses den basta akerjorden, 2/io af hela arealen, som 
upptagen redan fore 1800-talets utgang. Ar 1903 berak- 
nade emellertid Blum, att 15V2 mill, smalotter annu vantade 
kolonister; det ar de aterstaende 8/io som annu kunna

halften af jordarealen, medan storbruken (ofver 200) omfatta en knapp 
sjattedel. An hogre talar det faktum, att det gar foga mera an en lone- 
arbetare pa tre farmare. Eckerbom (se nedan), ss. 74, 76.

*) Se harom E. Schultze, Vergeudung der natUrlichen Hilfsquellen 
in den V. St., GeogrZeitschr. 1910, ss. 29—40. — Om “den inre 
kolonisationen i F. St.* i allmanhet, se Eckerbom i Emigrationsutred- 
ttingett XIV. Det klassiska arbetet ofver Unionens landtbruk pa dess 
storhetstid ar Max Sering, Die landwirthschaftl. Konkurrenz Nord- 
amerikas, 1887.



agrariskt tillgodogoras. Gifvetvis sta de i allt samre 
klasser; men den moderna tekniken erbjuder ocksa har 
pa sina hall ett tacksamt medel i artificiell bevattning 
och dranering (»irrigation»), hvarigenom unionens valdiga 
allmanningar i »the arid west» kunna forvandlas till 
kulturmarker. Roosevelt hade sin blick riktad harpa 
redan innan han hojde sin varning mot den allmanna 
misshushallningen; med bemyndigande i »Reclamation 
Act» (Newlands) 17/e 1902 har unionsregeringen ocksa 
borjat ett storartadt arbete i Klippbergens okentrakter, 
och framgangen har motsvarat kostnaderna. Man be- 
raknar, att farmarnes antal i sin helhet fran 1905 till 
1910 vuxit fran 5.7 till 6.36 millioner och deras egendom 
1900 till 1910 fran 75 till 150 milliarder kronor.

Sa bjuder riket sina soner nya skatter, sedan de 
narmast liggande bortslosats. Men det stora rummet 
har haft an mera djupgaende verkningar i rent psyko- 
logiskt afseende. Amerikanaren har agt och ager storre 
armbagsrum an nagon vasterlanding att rora sig fritt och 
vaxa stark. Om Europas lander alltmer borjat likna 
tata skogar dar traden trangas om marken och luften 
och ljuset, sa framsta Forenta staterna genom sin storlek 
annu alltjamt med naturligare betingelser och storre 
mojligheter for de enskilde. Kampen mot naturkrafterna 
ar hardare for amerikanaren, men kampen mellan med- 
borgarne om rummet i stallet vida lattare (Deckert). 
Resultatet har narmast blifvit denna nya folkvandring 
innanfor gransen, detta tag mot vaster (»westward move
ment»), som satt en sa djup pragel pa det nya riket 
afven i socialt och politiskt hanseende, och hvars sista 
akt betecknas af den nyssnamnda irrigationspolitiken. 
I samma man befolkningstyngdpunkten forskjutits vasterut 
(47 mil under aren 1840—1900 enligt Dove, an snabbare 
sedan dess), fullbordades emancipationen fran Europa,



starktes det individualistiska och demokratiska draget i 
folkandan, motverkades tillika industrialismens ensidighet 
genom de i vaster dominerande agrarintressena. Man 
forstar Roosevelt’s diagnos: »vasterns erofring ar det 
stora epos i var ras’ historia».

•Denna geografiska och historiska situation inom den 
vida varldsdelsramen har mognat ett folk af stark och 
stor laggning. Det har fran forsta borjan varit stalldt 
infor en uppgift af enastaende karaktar, uppgiften att 
ofvervinna afstand som i det egentliga Europa aro otank- 
bara inom en och samma politiska grans. Man vet, 
huru folket lost denna uppgift. I nastan allt hvad jarn- 
vagar angar innehar Unionen varldsrekordet. Dess jarn- 
banenat ar' 466,006' km[ langre an "hela Europas samman- 
slaget. Den resande fran New-York ar efter 18 timmar 
i Chikago och efter 3V2 dygn vid Pacifiks strand. Salunda 
har rummets ofvermakt blifvit bruten; och denna seger 
ofver hemlandets «magnificent distances» har ingifvit 
folket i allmanhet en viss ringaktning for rummets svarig- 
heter, som gor det sarskildt skickadt till en varldshistorisk 
roll. Denna erofraresyn ofver varlden, som engelsmannen 
fatt genom oceanens oandliga perspektiv utanfor sina 
dorrar, men som vi eljest icke funnit i Europa — den 
ligger amerikanaren i blodet sasom foljd af hans eget 
lands oerhorda vidder.

I sjalfva verket maste kanslan att tillhora ett jatte- 
folk redan i och for sig inverka upplyftande pa union ens 
medborgare. Mellan sma och stora folk ar samma grund- 
skillnad som man, val icke alldeles med oratt, plagar 
gora mellan smastads- och storstadsbor. Storheten befriar 
fran de tranga vyernas begransning. Ingen kan heller 
frankanna Forenta staternas folk en viss storvulenhet i 
blick och handlingar, afven om den ibland vill sla ofver 
i det groteska. Det ar »hogt till taket» hos bade land



och folk. Och afven pa denna punkt formaler sig naturens 
egen beskaffenhet med rummets vidd att bilda folklynnet. 
Utan tvifvel rader ett hemlighetsfullt samband emellan 
Niagara och den amerikanska folkenergien, mellan Kolo- 
radokanjonen och Chikagos »skyskrapare», mellan sno- 
stormen pa prarien och afiarslifvet pa New-Yorks avenyer, 
mellan landets starka klimatiska motsatser ofverhufvud 
och det »sprunghafte» i folkets kynne — anskont detta 
samband, likt alia suggestiva inflytelser, undandrager sig 
all direkt pavisning (Deckert).

Men om det stora rummet skall kunna utveckla sina 
fordelar till underlag for en stormakt, fordras som en 
oundganglig forutsattning, att det icke inom sig splittras 
af naturliga skiljemurar, inom hvilka egna motstandskraf- 
tiga kulturer kunde afsatta sig; i sa fall blefve det ju 
att betrakta som ett mera tillfalligt eller illusoriskt faktum, 
och den stora framtiden svafvade i luften. Vi maste 
alltsa sarskildt undersoka, om Forenta staternas rum 
inat gommer de naturliga granser, som de utat sakna 
och med den starkes privilegium ocksa kunna umbara. 
Det fattas icke antydningar till en dylik inre splitt- 
ring. Visserligen ser man genast en skillnad mellan de 
enkla, stora linjerna i Amerikas karta och den rika om- 
vaxlingen, bade till kust och terrang, i Europas; en sa 
stark sonderdelning i stater som Europas kan man alltsa 
icke vanta bortom Atlanten. Men ar icke a andra sidan 
bade Klippbergens okenzon och Appalachernas bergmur 
verkliga skiljare? Borde man icke alltsa efter naturens 
anvisning vanta sig en atlantisk stat oster om de sist- 
namnda, en Mississippistat i midten och en pacifikstat lik 
Chile eller Peru langst i vaster — borde man icke vanta 
nagot dylikt pa den politiska kartan i stallet for den nu- 
varande unionens breda sammanhangande fastlandsgordel?

Pa detta intressanta geografiska sporsmal kunna vi

/



har endast gifva ett summariskt svar. Forenta staternas 
nuvarande territorium ager ingen fysisk uniformitet, men 
det har i stallet den inre enhet som ofvervinner afven 
appalachiska och klippbergs-granser, namligen en hartno- 
nisk utfyllning af motsatser. Vasterns bergverks- och 
betesrevir ansluter sig lika organiskt som soderns plantage- 
land till det nordostra industridistriktet, och mellan dem 
alia breder Mississippi sitt bindande nat af 60 kommuni- 
kationslinjer och 27,000 km vattenvagar. Vastern kan 
aldrig pretendera nagot statligt oberoende, den ar af 
naturen anvisad att vara en politisk och ekonomisk de
pendens, till ostern nu liksom till sodern (Mexiko) forut. 
Denna anmarkning innefattar afven den kaliforniska kust- 
randen, trots dess fysiska individualitet, dess ekonomiska 
egendomlighet genom guldgrafveriet och dess etniska 
specialitet genom den gula invandringen; sju pacifikbanor 
(den forsta 1869, den sista 1910) halla nu denna smala 
strandremsa fast vid ostern. A andra sidan formadde icke 
Appalacherna satta en oofverstiglig grans ens for de 
forsta koloniernas utbredning (Semple), och afven om de 
ej saknat betydelse vid den forsta bosattningen, skattas 
de dock som politisk skiljare af Ratzel ej starkare an 
Ural eller Apenninerna i gamla varlden.

Mellan norr och sdder ater finnes inom Unionens 
omrade icke ett spar till naturliga skiljemurar; endast en 
langsamt utjamnad motsats i klimat. Da vi icke desto 
mindre sett Unionens enhet (under »secessionskriget») 
stallas pa sitt enda prof just i denna riktning, och visser- 
ligen ett lika svart som farligt prof, sa maste vi dartill 
soka andra orsaker; de aro icke heller svara att finna 
pa det ekonomiska och sociala omradet. Numera torde 
afven sydstaterna inse, att deras speciella produktion ar 
for ensidig for att uppbara en politisk egentillvaro. Icke 
ett tecken tyder pa, att secessionstanken lefver kvar i



deras hjartan. Den senare tidens utveckling har dodat 
den. Den lifligare samfardseln genom de forbattrade 
kommunikationerna, kapitalets vandring ofver Unionens 
hela rum, den politiska intressevafnaden fran kust till 
kust och grans till grans forenar sig med naturen att 
framstalla hvarje upplosning af Unionen i sjalfstandiga 
stater sasom en ren anakronism i vara dagar. Ratzel 
for 25 ar sedan, Deckert, Bryce, Polenz och nastan 
alia kannare nu samstamma darutinnan, att ingen fara 
hotar har. Daniel Webster’s onskan, att inom Unionen 
»icke matte finnas nagot soder eller norr eller vaster», 
synes salunda uppfylld; ja, Bryce finner Forenta staternas 
enhet lika stark och trygg som den centraliserade repu- 
bliken Frankrikes eller monarkien Italiens.

Detta omdome innebar gifvetvis tillika ett fortroende- 
votum at den amerikanska stormaktens fdrfattningspoli- 
tiska form; ty naturens enhet racker icke till, om icke 
manniskorna ocksa forsta att politiskt sammanhalla det 
stora rummet. Som bekant har man sokt denna sam- 
manhallning pa federativ och demokratisk bas: en for- 
bundstat af 48 fullberattigade medlemmar (sedan 1912) 
pa fastlandet. Vi se ett losare forbund an i Tyskland 
forenadt med ett storre matt af sjalfstyrelse an i Frank- 
rike; och vi maste med undran fraga, om sadana prin- 
ciper verkligen kunna garantera den enhet, som krafves 
for stormaktsuppgifter af hogsta ordning.

Pa denna fraga synes historien tills dato ha gett ett 
klart svar. Historien intygar, att unionsforfattningen af 
1787 besuttit en marklig lifskraft. Sa fint justerad var 
fran borjan denna demokratiska balans mellan statskraf- 
terna, att den kunnat oskadd ofverlefva t. o. m. seces- 
sionens storm; och sa val afpassad for Amerikas speciella 
forhallanden var tillika denna federativa apparat, att den 
kunnat med latthet tanjas ut ofver hela det nuvaran^e



rummet. Konstitutionen uppfordes som »ett vidtfamnande 
tak» eller »ett slags nodskjul», som fran borjan gjordes 
»rymligt och luftigt» och darfor annu i dag formar ofver- 
spanna belt nya former af stats- och samhallslif (Polenz). 
Vi se ocksa i Forenta staterna en forfattning alltjamt 
omfattad med folkets nastan vidskepliga fortroende och 
karlek som ingen annan mera an mojligen Englands.

Hemligheterna i denna barkraft ligga icke i dunkel. 
A ena sidan var man fran borjan forskonad fran ett 
forfattningsproblem af typen Preussen-Tyskland (se II, 
136 f.): Unionens folkrikaste stat, New-York, tager annu 
knappt 10 % af folket. A andra sidan fann man en 
lycklig vag mellan de forfattningspolitiska skaren genom 
att grunda centralmakten (framfor allt presidentskapet) pa 
lika omedelbara folkval som representationen samt bygga 
den ena af representationens kamrar (senaten) pa partiku- 
larismens princip, medan den andra representerar hela 
folkets enhet oafsedt indelningen i stater. I detta jamvikts- 
system sokte Alex. Hamilton—Amerikas Hans Jarta, 
framste forfattaren af grundlagskommentaren »The Federa
list» 1788 — realiseringen af unionens valsprak »e pluribus 
unutm. De upplosande krafternas standiga reaktion kom 
slutligen till valdsamt utbrott i secessionen och maste med 
makt tuktas; men sedan dess ar det intet tvifvel om att sjalfva 
enhetstanken allt mera fdrdjupats i folkets sinnen. En sa 
intim kannare af detta statslif som Bryce finner redan 
1903 bestamda tendenser till starkande af exekutivmakten 
pa riksdagarnes och af centralmakten pa delstaternas be- 
kostnad. Vi skola i annat sammanhang (s. 55 f.) ater- 
komma till denna markliga foreteelse och skarskada dess 
orsaker; har ar nog att framhalla faktum. Socialt och 
moraliskt, om ocksa icke juridiskt, sjtinker delstaten lang- 
samt och sakert i betydelse gent emot helstatens aukto- 
ritet och majestat. Detta ar en utveckling utan fdrfattnings-



andring: en langsam, men djupgaende process till omflytt- 
ning af tyngdpunkten fran periferien mot centrum. Men 
en sadan utveckling kan endast vara gynnsam for stor- 
maktslifvet.

Och denna utveckling ar mycket naturlig for Ame- 
rikas egendomliga forhallanden. Betraktar man en poli- 
tisk karta ofver Unionen, sa frapperas man af de manga 
rata linjerna i hvilka delstaternas granser aro dragna; 
kartan ser ut som en stadsplan, med dess pa konstruktiv 
vag utlagda kvarter. Denna bild ar icke utan sin san- 
ning. Medan de europeiska statsforeningarne aro sam- 
manvuxna af spontana statsbildningar, hvar med sin sjalf- 
standiga historia inom mer elles mindre naturliga granser, 
aro de amerikanska enkelstaterna utanfor de gamla koloni- 
ernas leder nyskapelser af statskonsten och centralmakten 
sjalf, utan stod i naturen och darfor icke heller i historien. 
Sadana artificiella bildningar agna sig icke att stora enheten 
med nagon madjarisk eller ens bayersk partikularism. Om 
man franser fran vissa ansatser i nagra af de ursprungliga 
staterna (Massachusetts, Virginia, S. Karolina) och i Kali- 
fornien, sa formarkes i delstaterna knappast spar ^ill 
specifikt statsmedvetande; och deras individualitet ^har 
gifvetvis blifvit allt mindre, allt som de under tidernas 
lopp dragits in i samma stora cirkulation af manniskor, 
intressen och ideer.

Det var saledes ingen risk att lamna deras forfatt- 
ningslif i deras egna hander; det kunde icke blifva annat 
an mer eller mindre trogna kopior af unionsforfattningen 
och saledes inbordes ganska ofverensstammande. Men 
darmed vanns den omatliga fordelen, att kanslan af poli- 
tisk frihet bevarades i landsorterna, medan pa samma gang 
styrelsen af det stora rummet decentraliserades. Det 
maktiga skeppet seglar med den trygghet som systemet 
vattentiita skott skanker (jfr III, 53). Amerika synes har



ha gifvit varlden losningen pa ett problem af oofverskadlig 
betydelse: problemet att sammanhalla ett stort rum och 
en valdig manniskomassa pa frihetens grund, utan casaris- 
mens gemensamma tryck (Darmstaedter). Men for denna 
losning har det ytterst att tacka det stora rummets orga- 
niska sammanhang ur geopolitisk synpunkt.

En sadan losning krafver emellertid ocksa vissa forut- 
sattningar hos sjalfva manniskomassan. Harmed trader be- 
folkningspolitiken i forgrunden; och darinom skola vi nu 
traffa flere af Forenta staternas intressantaste hemma- 
problem.

III.

Befolkningspolltik.

Den gula faran. — Negerfragan. —• Invandringsproblemet. — En ny 
nation. — Jankitypens psykologi: ungdomslynne, optimism, individua
lism, energi.

Narmare sedt ha Forenta staterna tre stora och for 
dess narvarande fysionomi utmarkande befolkningsfragor. 
Den forsta ar en gul fara, begransad till de pacifiska 
staterna. Den andra ar en svart fara fran negerelementet, 
saregen for sydstaterna. Den tredje ar en hvit fara, foljande 
med immigrationen osterifran och gallande foretradesvis 
det ofriga landet.

Pa en folkstock i moderlandet af 92.17 millioner kom 
vid 1910 ars reflating narmare 10 millioner negrer(och mulat- 
ter) samt 0.4 millioner tillsammans af andra fargade raser. 
Sistnamnda kategori ar ju numerart obetydlig, icke V2 pro
cent af folkmangden i det hela, dartill sonderfallande i ett 
rodt (nagot ofver V4 million indianer) och ett gult element 
(140,000 kineser och jaf after, till lika delar, hvartill komma



66,000 japaner pa Hawaii). Det forra, hvars motstlnd 
fyller U. S. A:s aldre historia med sa manga tragiska 
och romantiska drag, betecknar numera ocksa en definitivt 
afslutad historia; de kringstrodda »reservationer», dar 
indianstammen nu for en vegetativ tillvaro, kunna minst 
af alit betecknas som nagot »rodt Irland» i storstaten. 
Men om vi har se en epilog, sa behofves det ingen 
fantasi for att i den mongoliska invandringen se en prolog 
till en farligare framtid, sasom den lokaliserat sig pa 
vastkusten (Kalifornien) inom dess naturliga grans. Spoket 
af ett »gult Irland» har, nationellt antipatiskt och ekono- 
miskt besvarande medelst en ruinerande konkurrens pa 
arbetsmarknaden, antog redan for en mansalder sedan sa 
skrammande konturer, att Unionen tillgrep prohibitiv 
lagstiftning (1882 ars fdrbud mot kinesisk kuliinvandring, 
sedermera alltjamt fornyadt). I det nya arhundradet har 
den japanska invandringen vackt annu storre bekymmer, 
med hansyn till det omtaliga faktum att har stod en 
stormakt bakom; och den lattnad, som intradde 1907, 
hvilar endast pa ett lofte af denna makt att frivilligt 
inskranka folkrorelsen osterut. Vi skola aterfinna bagge 
fragorna pa det storpolitiska kapitlet, dar de redan hunnit 
utveckla betankliga konsekvenser; har ar nu blott att 
anmarka deras narvarande obetydlighet i statistiskt hanse- 
ende — pa samma gang vi observera att det har ar fragan 
om absolut heterogena element, som icke visa ens ett 
tecken till tendens att smalta in i den amerikanska stammen.

Men om politiken tills dato kunnat halla den gula 
faran nere pa ett rent minimum i kvantitativt hanseende, 
sa forhaller det sig an n oriunda med den svarta. Negrerna 
bilda i den amerikanska folkstammen ej mindre an 10.7 
procent. Detta ar nastan hvar 9:de manniska i landet. 
Att en sa stor del af Forenta staternas folk upptages 
af en lagre ras, kan icke frankannas en djupare gaende



betydelse afven ur rent etnopolitisk synpunkt. Bety- 
delsen vaxer, da vi finna detta tropiska folkelement af 
fysiska anpassningsgrunder koncentreradt i vissa stater, 
anda darhan att det i tvenne (S. Karolina och Mississippi) 
sitter inne med majoriteten. Har oppnar sig ett egen- 
domligt perspektiv. Det kan tankas, att desse och andra 
sydstater sa smaningom skola komma att rent beherskas 
af en frammande och halfvild ras, hvilken sedan i federa- 
lismens och republikanismens hagn kunde sjalf leda sina 
oden hemma och bilda en starkt heterogen bestandsdel 
pa unionskongressen. Det vore en secession i realiteten 
och ett bestamdt afdrag pa Unionens enhetskonto: ett 
»svart Irland» pa den amerikanska kontinenten.

Det ar allra forst statistikens sak att adagalagga, i 
hvilken grad ett sadant horoskop hvilar pa fast grund; 
fragan hanger namligen pa negerns och arierns relativa 
styrka i folkokningen under dessa forhallanden. Nar man 
nu ser negerprocenten sjunka fran 19 ar 1800 till 11.6 ar 
1900 och 10.7 ar 1910, sa synes detta som ett godt 
tecken till att fragan skall losa sig sjalf (Albert Shaw). 
En jamforelse mellan 1900 och 1910 ars statistik visar 
emellertid, att den hvita rasen uteslutande har invandringen 
att tacka for sitt dfvertag.*) I naturlig folkokning star 
negern snarast fore, om ocksa med storre svangningstal 
for nativitet och mortalitet. Da man ju icke i all tid kan 
rakna med nuvarande invandringssiffror, sa forsvinner 
denna utsikt till sjalflosning ur perspektivet.

Under tiden har negerfragan blottat en annan syn
punkt, som gor att man annu mindre kan negligera 
henne. Denna synpunkt ar det vaxande och ofortyd-

*) Medan de infodde hvites procent stod tamligen stilla (74.5—74.3), 
okades namligen de utfddde hvites med ofver en (13.4—14.6) pa bekost- 
nad af de infodde fargades (12.1 — 11.1), hvilken sistnamnda ju i det 
narmaste sammanfaller med negerelementet.



bara rashatet. Situationen ar onekligen egendomlig: midt 
i en af nutidens hogsta kultursfarer sitter oformedlad 
och osmalt en kvarlefva af primitiva civilisationer, »lik 
en af stenalderns flintyxor bredvid ett modernt maxim- 
gevar» (Bryce), och dessa elementer aro tillerkanda samma 
varde i det offentliga lifvet. Politiskt sedt ar negern 
den hvites fullkomlige jamlike. Men denna upphojelse 
har han fatt dyrt betala i social matto. Det gamla, mer 
eller mindre patriarkaliska forhallandet mellan herre och 
slaf har i sydstaterna — hemvist for % af negerrasen — 
eftertradts af ett kastvasen, dar negrerna behandlas som 
ett slags parias. Det ar en fullstandig social bojkott. 
Innanfor en viss territorialgrans (»color line», kring »the 
black belt») maste negrerna halla sig till bestamda spar- 
vagnar, vantsalar och jarnvagskupeer for »kulorta gentle
man», de aga icke tilltrade till vanliga hotelier och teatrar, 
icke ens till de hvites kyrkor, fattig- och sjukhus. Det 
ar icke battre med likheten infor den borgerliga lagen; 
allt undervisningsvasen — for att nu icke tala om legala 
aktenskapsfbrbindelser — ar separat for de bagge raserna, 
och »domaren Lynch», hvars vilda ingrepp i rattsord- 
ningen kastar en flack ofver hela det amerikanska folket, 
ser alldeles ofvervagande negrer infor sin domstol (sarskildt 
som reaktion mot deras ofvergrepp pa hvita kvinnor). 
Ja, afven det politiska inflytandet har i praktiken efter 
ar 1877 atertagits fran negerrasen; med vald och list, 
med olag eller lag och spekulation i dess bristande intelli- 
gens (sasom da man infort ett slags tentamen i grund-^ 
lagen som villkor for rostrattens utofning).

Med allt detta hafva negrerna lange fatt lata sig 
noja. Men skall det kunna fortfara sa? Man kan icke 
misstaga sig pa, att deras ras ar stadd i ett langsamt 
framatskridande. Ur den stora massan af okunniga ar- 
betare och tjanare arbetar sig sa smaningom upp en medel-



klass af smabrukare o. d., som i sin ordning bildar platt- 
form for utvecklingen af ledande personligheter. Den 
framste af desse, Booker Washington (i »Tuskegee Insti
tute»), verkar sedan 1896 programmatiskt for rasens ekono- 
miska hojande i hopp om att den politiska rehabilitationen 
skall komma efterat. Det vill emellertid icke synas som 
om detta vore ratta vagen; problemet ligger sa, att »ar 
negern oduglig sa forbittras den hvite, men ar han duktig 
sa blir den hvite radd» (Hart). I alia handelser har ras- 
hatet och fortrycket knappast aftagit med negerrasens fram- 
steg, sasom Du Bois bittert anmarker i sin kritik af systemet. 
Men nar detta blir klart for alia och negrernas kansla af 
manniskovarde bragts till mognad — hvad skall da ske?

Man har diskuterat atskilliga radikala botemedel, sa
som hela negerstammens reexport till Afrika (efter prece- 
densfallet Liberia 1821) eller ofverforande till Filippinerna 
(«deportation», Pickett), eller sammanfosande i reserva- 
tioner like indianernas (»segregation», Archer). Fran- 
sedt tekniska hinder stranda sadana planer pa tvenne 
mycket klara grund: negrerna, som smakat en hogre 
civilisations fdretraden, vilja ej ga, och de hvite i syd- 
staterna, som behofva deras arbetskraft, vilja ej slappa 
dem. Negerfragan gar icke af sig sjalf till halsa och later 
sig icke heller opereras bort. Man maste afven for fram- 
tiden rakna med detta element, lokalt sammanblandadt och 
socialt osmalt, inom den hvita stammeniUnionens sydstater.

Det vill synas, som vore i en dylik situation endast 
* tvenne mojligheter forhanden: antingen de bagge rasernas 

sammansmaltning i en ny eller den lagre rasens under- 
tryckande. Med hanvisning till att 15 % af de i 1890 
ars folkrakning som negrer betecknade voro mulatter och 
andra blandingar — Du Bois antager mulattparten anda 
till Vs — halier Deckert det forra alternati vet for 
sannolikt; och han tanker sig resultatet jamforligt med



hindu-rasen, som ju enligt gammalindiska my ter uppstatt 
ur en forening mellan svarta »jordsoner» och hvita »sol- 
barn». Bryce och den allmanna meningen bland ameri- 
kanarne anser en dylik amalgamering omojlig pa grund 
af rasfordomens styrka; faktiskt blanda sig raserna ocksa 
nu mindre an forr. Med mera skal forestaller sig Hasse, 
att de demokratiska ideerna en gang skola nodgas att 
maka at sig for den praktiska nodvandigheten, sa att vi 
pa Amerikas jord skola fa se ett »herrefolk» af jankiman 
ofver mer eller mindre svarta heloter. Man kan knappast 
misstaga sig pa, att stamningen inom Unionen vaxer i den 
riktningen, och att utvecklingen sjalf gar darat i och med 
det svarta elementets fortskridande geografiska utsondring.*) 

MOnsterberg, som ofdrbehallsamt karaktariserar slaf- 
emancipationen som ett verk af oklok doktrinarism, kallar 
negerfragan det »enda svarta molnet pa den amerikanska 
nationens horisont». Tills vidare aro dock alia ense om, 
att det icke ar mera an ett obehag. Om det i fram- 
tiden verkligen skall utveckla sig till en fara for valdets 
sammanhallning och kraft — det beror forst och framst 
pa beskaffenheten af det hvita herskarefolket i landet.

*) Pa Amer. Academy's arsmote 1901 yrkades oppet, att den poli- 
tiska friheten skulle atertagas fran negrerna, se Vierkandt, Amer. 
Rassenfragen i Zeitschr. far Soc. Wiss. 1902. — Litteraturen i neger
fragan (ofversikt af Ellwood i Weltiv. Arch. apr. 1913, ss. 399—402) 
har forst pa senare tider foretett mera betydande verk; framst Hoff
mann, Race Traits and Tendencies of the Amer. Negro, 1896; Holt 
Stone, Studies in the Amer. Race Problem, 1908; Murphy, The Basis of 
Ascendency, 1909; Pickett, The Negro Problem, 1909; Archer, Through 
Afro-America. Jfr Hasse, Das D. Reich als Nationalstaat, 1905, s. 138. 
Till denna litteratur af “outsiders* komma sedan talrika arbeten af 
negerforfattare sjalfva, som B. Washington (The Future of the Amer. 
Negro, 1902), Miller (Race Adjustment, 1908) och Du Bois (The Souls 
of Black Folk, 1903). Pa forsta allmanna raskongressen i London 1911 
gafden sistnarande en allman ofversikt af “The Negro Race in the U- 
S. A.“, tryckt hos Spiller, Interracial Problems, s. a., ss. 348—364.



Allbekant ar, att det amerikanska folket har en ang- 
losaxisk karna. I ungefar ett halft sekel efter befrielse- 
kriget vaxte det tamligen rent pa denna rot; darpa borjar 
immigrationen att gora sig gallande, och efter upprat- 
tandet af regelbundna kommunikationer ofver oceanen 
fram emot 1800-talets midt svaller den smaningom ut som 
ett «maktigt tidvatten» (Seth Low), darhan att den nu 
framstar som den sfdrsta folkvandring som nagonsin agt 
rum pa var planet.

Vi anmarka till en borjan, att denna folkvandring 
trots alltjamt skarpta kontroller annu icke ar afslutad 
eller ens visar tendens till att sakta sitt tempo. Det 
sista decenniet (1902—11) visar den ojamforligt hogsta 
invandraresiffran: ofver 9 millioner. Flere ganger (1905—7, 
1910) har arssiffran ofverstigit en million (1907: 1,285,000). 
Inalles hafva sedan oktober 1820 och intill juli 1911 sa- 
lunda ofverforts 29 millioner; och afven om pa denna 
siflfra ett afdrag far goras for atervandringen — numera 
(1907 ars kommitte) skattad till 30 % — sa kommer ju 
sedan till den omedelbara folkvinsten ett oberakneligt 
antal atkomlingar i senare leder fran de direkt impor- 
terade framlingarne. Situationen belyses af foljande 
officiella siffror for aret 1910 (hvilka endast galla hvit 
befolkning): invandrade i egen person («foreign white») 
13 Vs mill, eller 14.6 procent af hela folkmangden, in- 
fodde i forsta led («native white of foreign parentage») 
18,9 mill, eller 20,5 procent, infodde af infodde foraldrar 
(«native white of native parentage») 49 V2 mill, eller nara 
S4 procent. Den egentliga stammen af det hvita folket 
ar saledes icke mycket storre an halften.

Men i denna stam inga ju framlingsgenerationer i 
andra och tredje led. Icke ens har aga vi alltsa apriorisk 
garanti for etnisk homogenitet. Har finnes spelrum for 
den hvita rasens alia europeiska variationer. Att upp-



mata dessa varianter i den akta amerikanska folkstocken 
ar en vansklig sak. Men vi veta, att af de direkt in- 
flyttade millionerna intill 1905 har Tyskland tagit dei 
med 25 %, Irland med 20, England med 15, Skandi- 
navien med 8. I runda tal raknades 1900 inalles 11 
millioner invandrade germaner (fransedt en million fran 
Kanada), 4 mill, kelter, ofver 2 mill, romaner och nara 
2 mill, slaver. Pa 1910 ars folkkarta (bland de 13.3 mill, 
rena framlingar fran Europa) ar Tyskland representeradt 
med 2 V* mill., O. U. och Ryssland med 1 2/s, Irland 
och Italien med 1 Va, Skandinavien, England—Skotland 
och Kanada med omkring 1 7* hvartdera.

Ett narmare studium af dessa siffror uppdagar, att 
den europeiska invandringen haller pa att forandra 
karaktar. Anda till 1880-talet var det alldeles ofver- 
vagande (90 %) det nordvastra Europa (Storbritannien, 
Tyskland, Skandinavien), som rekryterade immigranternas 
leder; numera har dess andel sjunkit till omkr. 20 %> 
medan tyngdpunkten i denna manniskoimport afgjordt 
flyttat sig at soder och oster. Italien, Osterrike-Ungern 
(slovaker, madjarer, kroater) och Ryssland, (judar, po- 
lackar, finnar m. fl.) hafva under kvinkvenniet 1906—10 
levererat vid pass en million hvartdera, eller sammanlagdt 
inemot 2/s af hela tillforseln. Alit mindre ensidig blir 
salunda denna europeiska representation pa Amerikas 
jord; och germanernas stora forsprang, da de tills dato 
fyllt invandrarekadrerna till mera an halften, synes pa 
vag att utjamnas till lagre stammars forman.

Infor denna bild af en haxkittel, dar all slags mansk- 
lighet dansar rundt i en oafbruten jasning, fragar man 
sig: skall resultatet kunna bli nagot annat an det »folk- 
kaos», som Gobineau for snart tva mansaldrar sedan 
profeterade? Harvid forbiser man emellertid fran borjan 
eller underskattar tyngden af den replipunkt, som de

Stormakterna. IV. 3



hogre invandringselementen hafva i den anglosaxiska 
karnan pa platsen. Detta ar det afgorande for hela 
folkfragan i Unionen, att det anglosaxiska dementet visat 
sig aga en alldeles forunderlig absorptionsformaga gent 
emot alia europeiska elementer, och speciellt de germanska. 
Pa Amerikas jord atervinner Europa darigenom sin enhet.

Man maste forst observera, att invandrame icke kunna 
kanna nagon moralisk ratt att sta pa sitt eget: Amerika 
har ju icke kommit till dem, det ar de sjalfva som 
frivilligt sokt sig dit. Icke heller ha de stolthetens 
impuls till isolering, som tyskame vid Volga eller i 
Brasilien dar de kunna se ned pa infodingsfolket som en 
lagre ras. Men sa har det infodda elementet sin starke 
bundsforvandt i naturens storhet och likformighet. Hvar 
och en, som andats denna egendomligt stimulerande luft 
och profvat dessa starka motsatser i vaderlekshanseende, 
kanner att har rader ett klimatiskt tryck, maktigt att 
forvandla sinnena; under detta gemensamma tryck komma 
alia invandrarne tamligen lika. Resten gor det sociala 
trycket pa platsen: den fria amerikanska folkskolan med 
sitt obligatoriska engelska sprak, de nya, for alia lika, 
ekonomiska intressena, den rikt utvecklade samfardseln, 
de politiska institutionerna, de stolta amerikanska idealen, 
hela denna starka kulturmiljo som man kallar »american 
spirit».

Kunde immigranterna fran samma land finna plats 
vid hvarandras sida inom naturliga granser, sa skulle de 
langre kunna bevara sin egenart; men naturen bjuder 
icke sadana granser — endast storstaderna upplata sina 
skilda »kvarter», sa att man vid en rundtur i New-York 
finner olika nationer renodlade vid hvarandras sida (ita- 
lienare, tjecker, judar, kineser etc.) i en permanent folk- 
utstallning. Om alltsa svenskar sitta jamforelsevis tatt 
tillsammans i Minnesota, tyskar i Wisconsin och Illinois,



norrman i Dakota, si ligger har ingen som heist fara for 
en naturlig secession pi nationalitetens grund. Mer eller 
mindre aro alia nationer kringstrodda och blandade med 
hvarandra, och bjuda i samma man en forsvagad mot- 
standskraft mot det inhemska kulturfermentet.

Bryce sager, att de nyinkomna engelska elementerna 
assimileras pa 2 — 3, de tyska och skandinaviska pa 8— 
10 ar. Om nu detta innebar en ofverdrift, sa kan man 
dock tryggt pasta, att redan forsta generationen ar full- 
standigt naturaliserad. De svenska immigranterna t. ex. 
blifva sjalfve Amerikasvenskar, deras barn aro redan 
svenskamerikaner och barnbarnen rena amerikaner. De 
mera heterogena elementerna (romaner, slaver m. fl.) visa 
gifvetvis en storre motstandskraft, men kunna atminstone 
tillsvidare icke spela nagon annan roll i nationellt afseende 
an »blindpiporna» i en sangkor: de forstarka tonens volym 
utan att i nagon vasentlig man skada dess kvalitet.

Salunda kunna vi tryggt se bort ifran den nationella 
ursprungsbeteckningen och rakna atminstone de 54 hemma- 
procenten och de 20 7a procenten infodde af invandrare- 
slakter som ett folk; ty under dessa omstandigheter ar 
indigenatet fullnog for en ratt samhorighet. Tre fjarde- 
delar af rikets folkmassa kan alltsa anses som nationellt 
homogen, trots alia genetiska skiljaktigheter. I den stora 
folkkitteln hafva de smalt samman; i seder, sprak, lefnads- 
satt, politiska askadningar skonjes redan en »rent for- 
bluffande uniformitet» (Sombart) fran den ena ocean- 
stranden till den andra. Och ingen kan misstaga sig pa, 
att en gemensam amerikansk patriotism sanker sina rotter 
djupt ned genom alia gamla skillnader. I starkt ut- 
praglad nationalkansla star amerikanaren icke tillbaka for 
nagon annan; men dar nationalkansla finnes, dar finnes 
ocksi en nation. Man har darfor, invandringen till trots, 
icke utan skal kunnat beteckna Forenta staterna som



3«
»samtidens storsta verkligt nation ell a ornrSde» (Walters- 
hausen).

Skola vi da kalla denna nation en aflaggare af moder- 
stammen blott, d. v. s. en engelsk filial? Dit syftar den 
officiella engelska askadningen med frasen om »den anglo- 
saxiska rasens tvenne grenar» (jfr III, 143). Charles Dilke 
gaf 1868 tankegangen ett klassiskt uttryck i de bekanta 
orden: »i Amerika blifva jordens folkslag smalta samman, 
men i en engelsk form; det ar Alfred den stores ratt 
och Chaucers sprak, som beherska dem, med eller mot 
deras vilja. — Genom Nordamerikas mun talar England 
till varlden». Men gent emot denna uppfattning hora 
vi Roosevelt i vara dagar uppstalla srenodlingen af en 
energisk janki-ras» som hufvudmalet for amerikansk 
politik. Hari ligger uttaladt ett ansprak pa fullstandig 
sjalfstandighet afven gent emot den engelska folkrasen. 
Huru starkt arfvet annu alltjamt kan skonjas, framforallt 
i det sociala lifvets foreteelser, sa lider det intet tvifvel 
att detta ocksa ar utvecklingens verkliga mening.

Den engelska uppfattningen — som icke saknar gen- 
ljud langt utanfor Englands strander — vittnar om en 
icke ovanlig dfvertro p& sprakets betydelse for diagnosen 
pa nationaliteten. Det amerikanska folket begagnar Eng
lands sprak; darmed anser man diagnosen klar. Men i 
sjalfva verket forvaxlar man har orsak och verkan. 
Spraket ar icke nationaliteten, icke heller dess upphof; 
det ar dess verkan och redskap. Hvad som skapar 
nationaliteten, ar de samme stora faktorer som skapa 
den enskilda personligheten: a ena sidan det nedarfda 
blodet, a andra sidan de omgifvande omstandigheterna 
(omgifningens tryck och de egna erfarenheterna). Pa 
samma satt bestammes nationaliteten af landets natur 
och folkets historia jamte det etniska anlaget. Salunda 
kan ingen taga miste pa, att det .finnes en enhetlig



schweizisk nationalitet innanfor de skilda tungomalen i 
Alpernas stora natur. Pa samma satt aro Amerikas 
egenartade natur och immigranternas samlefnad i sjalf- 
standig historisk utveckling i och for sig starka drifkrafter 
till en ny enhet, under psykologisk emancipation fran det 
rena engelska blodet. Men sa kommer hartill blodbland- 
ningen pa den nya marken. Det ar icke mojligt annat, 
an att det anglosaxiska grundamnet sjalft skall langsamt 
forvandlas, i samma man det absorberar nya och fram- 
mande amnen. Sa t. ex. kunna 5 a 6 millioner tyskar 
icke hafva rent forsvunnit i det amerikanska folkhafvet 
utan att tillsatta detsamma nagot af sin egenart. I samma 
man invandringen forskjuter sin tyngdpunkt ifran Vast- 
europa, blir ju denna forvandlingsprocess allt klarare och 
starkare. Det jaser alltjamt i den stora kitteln; den ena 
etniska ingrediensen efter den andra upploses och ut- 
faller sig pa den anglosaxiska bottensatsen, men som 
processens mal skymta vi redan klart ett nytt folkamne, 
en helt ny manniskoart — alltsa en nation.

Denna utvecklingsgang ar sa mycket klarare, som 
bottensatsen a sin sida krymper samman i rent kvantitativt 
hanseende. Redan 1870 ars folkrakning uppdagade en 
pafallande ringa folkokning i Nya Englands stater, dar 
den anglosaxiska stammen har sin karna; den veten- 
skaplige ledaren af denna census, Walker, framstallde 
saken som allmant bekant i sammanhang med de farliga 
folkseder, hvilka vi har studerat pa Frankrikes kapitel. 
Forhallandet har sedan dess forvisso icke forbattrats; 
statistiken ar pa detta omrade ytterst bristfallig, men det 
vill klart synas att dodstalet j de samlade Nya Eng- 
lands-staterna redan taflar med fodelsetalet. Men under 
tiden ar folkokningen rask hos invandrarne (liksom hos 
negrema). For den stora Unionens befolkningsfraga betyder 
detta, att den anglosaxiska surdegen far ett allt storre



arbete att genomsyra massan. Vi tvifla icke pa dess 
formaga dartill, alldenstund den understodjes af redan 
genomsyrade partier; men vi inse, att produkten maste 
alit mera aflagsna sig fran det rena engelska grundamnet.

Hvad vi nu i Amerika sett och se, ar alltsa det 
imposanta skadespelet af en ny nations fodelse till varlden. 
Det ar samma kombinerade process af acklimatisering 
och assimilering, som under den aldre medeltiden var 
verksam pa Englands 6 och framfodde det engelska moder- 
folket. I annu storre skala och pa en vida storre seen 
bevittna vi nu dess aterupprepande. Medan de keltiska, 
romerska, saxiska, danska och franska grundamnena nu 
aro sa godt som forsvunna i den engelska nationaliteten, 
sa att i regeln endast sprak- eller sedeforskaren kan med 
anstrangda ogon se dem, sa ar processen pa Amerikas 
jord tills dato icke langre framskriden an att de olika 
ingredienserna annu ligga for oppen dag. Daraf den 
ytliga bilden af en allman folkmarknad utan annan enhet 
an den politiska inhagnaden och den angliska botten- 
satsen. Denna bild kunde man stalla vid sidan af den 
osterrikiska monarkiens och foreteckna samma ode att 
ga till upplosning. Men medan de osterrikiska nationerna 
aro synnerligen starkt medvetna om sin artmotsats och 
darfor ifrigt bekampa hvarandra, ar det sa godt som all- 
deles tyst och lugnt mellan de hvita folken i Amerikas 
Union. De hafva forlorat sitt gamla nationella patos under 
makten af en hemlighetsfull psykologisk process, som 
intvingar dem i en ny nationell tillvarelse- och gemen- 
samhets-form.

Men om sa forhaller sig, da behofver hvarken neger- 
fragan eller den hvita folkforbistringen genom immigra- 
tionen ingifva nagra bekymmer for Amerikas framtid. 
Man forstar den oro, som ofverhandtagandet af de samre 
elementerna i invandringen (fran den europeiska ostem)



pa sistone vackt; har hotar en verklig fara, icke blott 
for den infodde arbetaren genom underbud pa arbets- 
marknaden, utan for sjalfva den nya nationens kvalitet. 
Mot denna »smutshvita fara» kunna dock de amerikanska 
statsmannen sjalfva skapa bot i lagstiftningsvag; och de 
aro redan i full fart darmed. *) Den amerikanska natio- 
naliteten ar annu icke helt fardig (Polenz) och kan icke 
blifva det, forran invandringen sjunkit ned till normala 
proportioner; men vi kunna redan se, att den kommer 
att gifva stormakten den nationella enhetens garanti i 
betryggande grad.

Under sadana forhallanden kan icke heller det nu- 
varande religiosa kaos anses beteckna nagot afdrag i kraft. 
Man raknar vid pass 150 olika bekannelser inom unionen; 
endast katolicismen framstar som en maktig och (genom 
immigrationen) vaxande enhet. For den som kanner, att 
folken omskapa religionerna pa samma gang som religio- 
nerna omskapa folken, torde tanken pa en framtida starkare 
enhet har afven i religiost afseende icke innebara nagot 
frammande. I alia handelser saknas i denna frihetens 
och toleransens luft alia forutsattningar for religiosa 
strider.

*) Se Dewavrin, La legislation sur l’immigration aux E. U., i 
Quest, diplom. et colon. 1912, I, 276—86, 351—62. Problemet ar 6m- 
taligt afven gentem ot Europa (jfr ofvan s. 27) och kompliceras genom 
sympatiska stromningar inomhus, sasom arbetsgifvarnes for del af till- 
gangen till en stark industriell reservarme. A andra sidan reglerar 
det till en viss grad sig sjalft, i det att invandringsstrommen svaller 
eller sjunker efter de ekonomiska konjunkturerna (mark siffrans fall 
fran 1.28 till 0.78 mill, efter 1907 ars kris). Den allmanna stamningen 
ar dock for en starkare restriktion. De skarpta bestammelserna i 
lagen af *0/* 1907 tillfredsstallde ej, och redan s. a. tillsattes en 
stor kommitte, hvars “rapport* 1912 forordar invandringsforbud for 
analfabeter och gifta man (utan familjer), begransning af antalet ofver- 
hufvud per ar, hojning af de ekonomiska garantierna o. s. v.



Ett nytt folk behofver ett nytt namn. Termen ameri- 
kanare har for stort omfang. Mahanda kunde man tills 
vidare begagna folkets egen beteckning pa den mest per- 
sonligt framtradande varianten i det nya nationella lynnet: 
»yankee» — jankiman.

Pa 1860-talet, da invandringen annu icke hunnit af- 
satta nagra omhvalfvande foljder i folksjalen, kunde 
Laboulaye yttra, att den stora Unionen var »en ny 
varld men ett gammalt folk». Pa oss verkar ett sadant 
omdome underligt forlegadt. Visserligen saknas icke drag 
afven af &ldrande mansklighet och ofverkultur i den nu- 
varande rasens uttrycksfulla anlete. Som ett sadant vilja 
vi beteckna den ofverdrifna ridderligheten mot kvinnan, 
med dari liggande faror for familje- och samhallslifvet: 
den ringa nativiteten i Nya Englands stater star utan 
alit tvifvel i samband darmed. I sjalfva verket finner 
man i det amerikanska blodet en brytning mellan gammalt 
och ungt. Detta fdrklarar sadana paradoxer i folklynnet 
som att det ar pa en gang fredsvanligt och krigiskt 
(MOnsterberg). Det ar den ursprungliga anglosaxiska 
typen och den nya jankitypen som har annu reagera 
mot hvarandra. Men vid narmare paseende kan man 
icke tvifla pa att den forra ar i bortdoende, sa att fram- 
tiden hor den senare till. ;

I sjalfva verket aro dragen af ungdomlighet starka 
och pafallande. Ungdomen — for att icke saga barns- 
ligheten — forrader sig redan i den tydliga karlek till 
buller, som nykomlingen i detta land icke kan undga att 
anmarka, och som kulminerar i verkliga orgier for trum- 
hinnorna pa nationaldagen (den 4 juli). Ungdomen rojes 
vidare i den lattsinniga hushallning med naturens hafvor, 
som vi redan lart kanna; i smaken for nervkittlande 
nojen och sensationslustan efter rafflande lasning, men



ocksa den sanna bildningsdrift, som kommer till synes 
bl. a. i folkbibliotekens monstergilla utveckling; i taflings- 
lusten att standigt kunna visa »the biggest of the world», 
hvarvid storlek latt far galla som storhet och kvantitet 
som kvalitet (ThOrnberg); i den naiva varldsforbattrare- 
tron, som foljer af bristande erfarenhet, och i omedveten- 
heten om sin egen begransning ofverhufvud; i den lagre 
uppskattningen af manniskolif, som yttrar sig i mindre 
omsorg om sakerhetsatgarder — man har t. ex. beraknat 
att de amerikanska jarnvagarne samtidigt berofvade 
U. S. A. lika manga lif som burerkriget kostade England 1

Pa ungdomens rakning fa vi val afven skrifva den 
otalighet for kritik, den ogenerade hansynsloshet och den 
tendens till ofvermod, som icke kan forgatas i denna 
karaktaristik, och som minskar andra nationers sympatier. 
Men det ar icke de sympatiska nationerna, utan det 
ar de starka, som hafva framtiden for sig; de allt for 
alskvarda folkens saga kan latt fa ett tragiskt slut pa 
denna harda jord. Jankifolket har den sunda ungdomens 
hela kraftkansla och starka grepp pa lifvet. Det ser 
framat med frimodig blick och stolta forhoppningar, for 
hvilka ingenting synes omojligt. Man tinner knappast i 
Europa ett folk af sa utpragladt optimistisk och pro- 
gressistisk laggning. Om det offrar nagot af var trygg- 
hqt pa jarnvagarne, sa ar det for att komma fortare 
fram. Da Jules Verne i »Jorden rundt» later en ameri- 
kansk tagforare satta vanvettig fart ofver en skadad 
jarnvagsbro i stallet for att vanta pa dess reparation, 
sa har han traffat ett nationaldrag pa kornet. Foraktet 
for manniskolif blir har endast afvigsidan af en tro pa 
framgangen och karlek till framatskridandet, som hor ung- 
domen till.

Det har varit angelaget att uppvisa denna folkets 
ungdomstyp, icke blott i diagnostiskt hanseende for att



stodja uppfattningen af detsamma som en ny nation i 
vardande, utan afven darfor att denna synpunkt har direkt 
och central betydelse for sjalfva stormaktsutvecklingen. 
Ett ungt och friskt blod, starka nerver och en brinnande 
framstegsanda hos folket utgora en icke mindre solid 
borgen for de Forenta staternas stora framtid an landets 
ofantliga naturliga resurser. Det ligger ofver detta sam- 
halle en sareget stark flakt af Nietzsche’s predikan och 
naturens egen lag; progress for slaktet utan hansyn till 
individen. Den amerikanska andan bekymrar sig icke 
om den enskilde sa mycket som Europas; men just denna 
bristande humanitet ger Amerika ett stort ofvertag ofver 
Europa i konkurrensen. Dar den starke premieras, dar 
ga flere arbetare under, men arbetet vinner. Den har, 
som endast tanker pa segern, kommer langre an den, 
som tanker for mycket pa de enskilda soldaterna och 
pa trossen.

Salunda suppleras landets rikedom genom folkets han- 
synslosa kraft och hag att tillvarataga den; icke utan 
reciproka inflytelser, som ofvan (s. 19 f.) framhallits. Och 
folklynnets ofornekliga skuggsidor kunna nu tankas som 
utslag allena af en omogenhet och bristande lifserfaren- 
het, som det endast ar en tidsfraga att ofvervinna.

Kunna vi i jankins etniska typ skonja nagra positiva 
forutsattningar for stormaktsuppgiften utanfor sjalfva ung- 
domskraften och ungdomslynnet? Redan dess uppkomst 
ur en sa liflig blandning af mansklighetens hogsta kultur- 
folk ar ett godt omen. Pa Englands kapitel (III, 15) ha 
vi forut anmarkt betydelsen af ett sadant ursprung. Bryce 
har framkastat den synpunkten, att naturen nu pa vastra 
hemisfaren ar i fard med att i mangdubbel skala repetera 
den blandningsprocess mellan keltiskt (irlandarne), teuto- 
niskt (tyskarne) och skandinaviskt blod, hvarur engelska 
folket en gang foddes med segerhufvan kring sin tinning.



Mera realistiskt och koncentreradt kan man med Lamp- 
recht beteckna den amerikanska nationen som »anglo- 
teutoner»; denna genesis garanterar det »jamnmatt af 
engelsk energi och tyskt vetande», som enligt Carnegie 
maste fora till varldsherravaldet. Till denna allmanna 
forutsattning komma sedan tvenne speciella: forst karn- 
elementets friskhet, genom nybyggarnes hardande upp- 
fostran i ensamma strider mot naturen och urfolket, sar- 
deles under »taget mot vastern» — sedan det naturliga 
urvalet genom immigrationen. Pa det sista ligger inga- 
lunda minsta vikten. Det var ju icke de vekaste af 
Europas bam, som borjade vandra till Amerika; ett sadant 
beslut forutsatte tvartom en viss sjalsstyrka och uppat- 
strafvande vilja, hvilka egenskaper sedan kommo det nya 
landet och folket till godo. Dar, i de nya omgifningarne, 
med retratten afskuren och sjalfbevarelsens diktatoriska 
kraf for ogonen, maste man sedan uppbjuda alia krafter 
for att besta kampen for tillvaron. For den starke oppna 
sig i denna frihet samma utsikter utan grans som for 
>spelaren vid en faraobank» (Schalk); for den svage 
leder banan obarmhartigt till undergang. Af rent biologisk 
nddvandighet maste ur en sadan situation framga ett mer 
an vanligt kraftigt och praktiskt och dristigt foretagsamt 
slakte. Forenta staterna har immigrationen till vasentlig 
grad att tacka icke blott for sin valdiga yttre tillvaxt, 
utan afven for sin enastaende folkenergi; och detta for- 
hallande har annu icke kunnat vasentligen rubbas af den 
utveckling i senaste tider, som forskjutit urvalet vid in- 
vandringen fran de kraftiga till de utstotta och elanda.

Att sjalfkanslan maste frodas i en dylik luft, ligger 
ocksa i oppen dag. MCnsterberg finner det amerikanska 
lifvet hvila pa fyra pelare: sjalfbestamning, sjalfverksamhet, 
sjalfhafdelse och sjalfutveckling. Ashley sammanfattar 
dem i ett ord: individualism. Forenta staternas folk ar



»det mest individualistiska som nagonsin lefvat pi jorden». 
Detta drag i folkansiktet ar kanske det djupast inristade. 
Ingenstades har principen »laissez faire» i grunden funnit 
en tacksammare jord an i det stora landet i vaster, 
dar farmarne bo hvar for sig utan bysamfallighet — och 
dar tillika det storsta naturliga frihandelsomrade pa jorden 
afsatt sig.

Ett lif i frihet och sjalfhjalp vacker k'drlek till fri- 
heten, och for den omogna erfarenheten synes denna 
karlek som en dygd i hvilken man excellerar framfor 
andra. Haraf den amerikanska »idealismen»: tron pa 
sig sjalf som en sarskild borgen for friheten och ratt- 
visan i varlden gent emot andra folks sjalfviska ofvergrepp 
(jfr s. io). Fa sidor i det amerikanska vasendet aro sa ut- 
praglade och tillika for yttervarlden motbjudande; men 
man gor oratt i att har tala om fariseism och hyckleri. 
Amerikanaren ar fullkomligt i god tro, da han nalkas 
friheten med sin mun och hedrar den med efemara for- 
fattningar at sina vasaller. Vi igenkanna omedveten- 
heten hos en ung ras, som sjalf har friheten att tacka 
for allt, och som fostrats till sjalftro i ett hardt lif.

Annu ett drag ma i detta sammanhang starkt fram- 
hallas. Invandraren i detta nya samhalle fann sig plots- 
ligt frigjord fran alia gamla traditioner, som hemma 
tryckte pa hans eget initiativ. Inga sociala klyftor, inga 
klassfordomar forsvarade hans utveckling, for att nu icke 
tala om Europas tunga skatte- och vampliktsbordor. 
Faltet lag fritt for den skapande formagan; och i stallet 
for motstandet i gamla varldens konservativa samh alien 
fann han har uppmuntran och stod for alia loftesrika 
uppslag. Det ar intet under, att uppfinningsgafvan ut- 
vecklats i detta land darhan att den kunnat betecknas 
som en viktig faktor i Amerikas ofverlagsna konkurrens; 
sa mycket mer som den hogsta intelligensen har drogs



till de »n&rande» yrkena och icke till de »tarande» som 
i Europa (Laughlin).

Pa det privata initiativets vag, under standigt experi* 
menterande, har man alltsa i den nya varlden skridit 
framat, mot samma mal som tyskarne numera soka pa 
den tillampade vetenskapens. Den amerikanska metoden 
ar narmare i slakt med Englands, empirisk mera an 
systematisk: gifvetvis en mera stapplande och osaker an 
den tyska, men har fanns i stallet ett vidare rum att 
forsoka pa, for en minst lika obetvinglig vilja att komma 
fram.

Sina storsta resultat har den amerikanska metoden 
sakerligen vunnit pa landtbrukets omrade (sarskildt efter 
jordbruksdepartementets upprattande 1889); och det har 
framhallits som en af hufvudorsakerna till Forenta staternas 
hagemoni har, att dess jordbrukare kant sig befriade fran 
gammal slentrian i detta det konservativaste af alia yrken. 
I industrien gora sig gifvetvis samma faktorer gallande, 
under samma tvang att arbeta. Pa den nya varldens 
jord hafva afven de lataste folk fatt lara sig att spanna 
krafterna. Till arbetets intensitet kommer sedan dess 
specialisering, hvarigenom produktionskostnaden minskas, 
varan forbattras, kontrollen underlattas och disci plinen 
bkas.

Men det vasentliga for den amerikanska industriens 
framgang — och salunda ock en stark pelare i stormakt- 
stallningen — har varit arbetsmarknadens gynnsamma 
lage dar i jamforelse med gamla varldens. Vi aro har
med definitivt inne pa den stora unionens stora samhalls- 
problem, innerligt sammanhangande med landets och 
folkets egenart.



IV.

Samh&Us- och fSrfattningspolitik.

Arbetarfragan. — Trustproblemet. — Korruptionsfenomen i det 
offentliga lifvet. — Den *nya nationalismen". — Socialismens motvind. 
— Barnsjukdomar!

Det stora faktum, som afven i samhallslifvet fran 
borjan moter oss, ar gifvetvis invandringen. Dar till- 
gangen pa arbetare ar sa stor, dar far arbetsgifvaren 
fran borjan ett ofvertag, hvilket kommer sjalfva fore- 
taget till godo. Men om arbetsgifvarnes organisationer 
(»National Association of Manufacturers» 1895) i allman- 
het aro starkare an arbetarnes (»Amer. Federation of 
Labor» 1881, med namnet af 1886), sa beror detta afven 
pa djupare liggande orsaker. Vi igenkanna ocksa hos 
arbetaren det individualistiska draget, som reagerar mot 
tvang till sammanslutning t. o. m. i fackforeningarne. Vi 
igenkanna vidare den till lattsinne gransande optimism, 
som nojer sig med dagens forhallanden — isynnerhet 
nar de af arbetsgifvaren insockras i demokratiska athafvor 
och billighetsanordningar for arbetarnes yttre bekvamlig- 
het eller fafanglighet — i hopp att morgondagen skall 
bringa en stor vinst i den sociala cirkulationens lotteri. 
Ser han icke rundt omkring sig penningematadorer, som 
borjat liksom han i de lagsta villkor? Hvarfor skulle icke 
afven innanfor hans arbetsblus kunna dolja sig en industri- 
kung? Forofrigt har han det redan mycket bra i jam- 
forelse med sin a i Europa kvarlamnade kamrater: lonen 
ar 2—3 ganger hogre, men lefnadskostnaden knappast



dyrare *), an i Tyskland, han lefver battre pS alia vis, 
isynnerhet som forhallandena icke gynna dryckenskaps- 
seden i det nya hemlandet — och om fabriksarbetet 
icke langre konvenerar honom, har han ju alltid utvagen 
att uppsoka ett »homestead» i vastem pa en faderlig 
regerings valbehag.

Sadana omstandigheter fdrklara till fyllest, hvarfor 
af U. S. A:s arbetarstam pa atminstone 23 millioner knappt 
2V2 sokt stod i fackforeningar. Hartill kommer, att 
nationallynnets bojelse for excentriska och valdsamma 
medel som icke heller i arbetarrorelsen fornekat sig 
(Coxey's arbetartag mot Washington 1894, MacNamara's 
dynamitattentat 1911), ofta vandt allmanhetens sympatier 
ifran arbetarne. Mer an en gang, da strejker hotat att 
urarta till borgerliga krig, har forbundsregeringen sjalf 
ingripit, och afven domstolarne ge garna arbetsgifvarne 
vapen i handerna (»injunction»). Under dessa forhallan- 
den ar det snarast forvanande, att arbetarrorelsen i vissa 
industrier verkligen kunnat genomdrifva sitt hufvudprogram 
»closed shop» (endast fackforeningsmedlemmar i arbetet), 
samt att den i vissa landsandar kunnat uppna en styrka, 
som i Kalifornien fatt betydelse for hela Unionens politik 
(nedan s. 94).

Den mer eller mindre sjalfforvallade motvind, i hvilken 
Amerikas arbetarorganisationer haft att taga sig fram, 
ma emellertid ej forvilla om allvaret i sjalfva arbetarfragan:

*) Uppgiften ar Sombart’s 1906, och har framgatt som resultat af 
omsorgsfulla undersokningar. For sekelskiftet beraknar Blum en vuxen 
amerikansk arbetares inkomst till i medeltal 5.50 kr. om dagen, 1,840 
om aret; for kvalitetsarbetare (^skilled laborers4) i valbestallda yrken 
stiger den gifvetvis vida hogre. Nyare berakningar synas emellertid 
knappast lika gynnsamma, i all synnerhet om man med Scott Nearing 
afdrager vid pass 1/s af lonen pa arbetsloshetens rakning; se Thorn- 
berg, ss. 94 If.
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afvigsidan pi den glansande taflan af en varldserofrande 
industri. Utan tvifvel rada har missforhallanden, som 
icke langre kunna maskeras af yttre omstandigheter. 
Pa intet omrade besannas mera presidenten Wilson’s 
ord i inaugurationstalet V3 1913: »vi ha hittills icke upp- 
skattat manniskovardet nog.» Aldrig har varlden sett ett 
varre utsvettningssystem an i dessa fabriker med de hoga 
lonerna; samtidigt ar det allt for klent bestalldt med 
skyddsanordningar for lif och halsa, och arbetarforsak- 
ringen har till dato knappt kommit ur sin linda. Vi ater- 
finna an en gang den individualistiska askadningen, som 
icke vili veta af nagon skyddslagstiftning eller modern 
social-politik ofverhufvud. Men det ar ocksa tydligt, att 
dess timma nu ar slagen pa detta omrade. Agitationen 
vid presidentvalet 1912 gick genomgaende i den sociala 
fragans tecken, afven Roosevelts unghoger hade arbetar- 
lagstiftning pa programmet, och de segrande demokraterna 
lara icke af sina gamla traditioner lata hindra sig att ga 
fram pa den vagen; utbrytningen af ett rent arbets- 
departement 1913 ur »Departement of Commerce and 
Labor» (sedan 1903) ar ett forsta tecken i den rikt- 
ningen.

Striden mellan kapital och arbete, sa allvarlig den ar, 
bildar emellertid i Amerika icke den s. k. sociala fragans 
hufvudinnehall i samma grad som i Europa. Den star i 
skuggan for en annan och valdigare, som skulle kunna 
betecknas som striden mellan demokrati och plutokrati. 
Har mota vi kapitalet i dess fruktansvardaste gestalt, repre- 
senteradt af dessa koncentrationsforetag i monopolistiskt 
syfte, hvilkas skiftande former man plagar sammanfatta 
under namnet trust (af »trustees» = fortroendeman). Fore- 
teelsen i sin moderna form ar ej aldre an 1880-talet, men 
redan vid sekelskiftet var utvecklingen, som Blum siffer- 
massigt fastslog, oerhord; numera ga uppgifterna ut i det



fabelaktiga. *) Sakert ar, att storsta delen af den ameri- 
kanska produktionen och afsattningen numera ar »for- 
trustad», i all synnerhet betraffande sjalfva ravarufabrika- 
tionen.

Det ar icke svart att forsta, hvarfor just Amerikas 
jord varit sa gynnsam for trustbildningen. »Trusternas 
torn», sager Schulze-GAvernitz, »star pa prariens jung- 
frulighet och farmarens intelligens»; det ma tillaggas, 
att det rest sig i individualismens och den fria konkur- 
rensens luft, dar den starke naturligt premierats pa den 
svages bekostnad. Resultatet har blifvit en hittills okand 
.styrka utaty i det internationella varubytet. De minskade 
produktions- och forvaltningskostnader, de storre afsatt- 
ningsresurser m. m., som alltid medfolja stordriften, landa 
gifvetvis Amerika till godo i konkurrensen med andra 
lander, som icke mota med samma starka organisation 
(jfr III, 63 f.). Men sa kommer hartill, att Unionen 
utvecklat sina finanstullar efter secessionskriget i allt 
starkare protektionistisk riktning (Me Kinley-tariffen 1890 
—94, Dingley 1897—1909, Payne 1909—13), sa att trusterna 
bakom dessa murar kunnat patrycka den inhemska mark- 
naden sina egna hoga priser och sedan »dumpa» varorna 
till underpriser i frammande land. Det skall aldrig forbi- 
ses, att trusterna utgora en betydande faktor i U. S. A:s 
erofrarestallning pa varldsmarknaden, och dymedelst i 
sjalfva dess stormaktsbyggnad. Inat kastar emellertid 
tornet skuggor sa morka, att den narvarande inrikes-

*) Salunda lar en parlamentarisk kommittd helt nyss ha fastslagit, 
att 18 Armor (med Morgan i spetsen) kontrollera ett kapital af maskin- 
och naturskatter pa bortat 100 milliarder kr., samt att fem banker ha till 
forfogande ett samladt kapital pa 80 billioner (?), enligt Kammeyer i Weliw. 
Archiv apr. 1913, s. 447. Se vidare ThOrnberg, s. 66 f. — Aldst af 
trusterna ar “Standard Oil Comp.“ 1882; storst “U. S. Steel Corpora- 
tion“ 1901, med *■/*, million manniskor i sin tjanst och uppemot */* 
milliard i arsvinster.

Stormakterna. IV, 4



politiken icke har ett storre bekymmer. I hvilken grad 
dessa kapitalistiska sammanslutningar starka arbetsgifvarnes 
intressen speciellt emot arbetarne, ligger i oppen dag. 
Men hela allmanheten ar har intresserad som konsument. 
For sina behof i det dagliga lifvet (fodoamnen, klader, 
byggnader, samfardsel) ar den blott alltfor mycket han- 
visad till trusternas godtycke; den narvarande dyrtiden 
skrifves allmant pa detta konto och bildade ocksa demo- 
kraternas utslaggifvande trumf i valrorelsen 1912, allden- 
stund det republikanska motpartiet ansags mera enga- 
geradt i trustvasendet.

Det stannar emellertid icke med dessa bekymmer for. 
menige man. Kapitalets organiserade ofvermakt hotar 
med allvarsamma ingrepp i hela samhallets struktur och 
sjalfva det demokratiska idealet; sa mycket mera som 
dar icke finnes nagon social motvikt, vare sig fran feoda- 
lism (endast ansatser i sydstaterna) eller fran en byra- 
krati. Har har friheten slagit ofver till sin motpol, for- 
trycket. Och hvad har det blifvit af den jamlikhet,o som 
Tocqueville pa 1830-talet sa mycket beundrade? A ena 
sidan dessa aftarslifvets Napoleoner, som aro sa karak- 
taristiska for samtidens Amerika — dessa »magnater» och 
»kungar» i olja (Rockefeller), stal (Carnegie), bank- 
vasen (Morgan), jarnvagar (Vanderbilt, Harriman, 
Hill), o. s. v. — a andra sidan 10 millioner som lefva 
pa fattiggransen: hvar fjarde person i Newyork ar att 
rakna till »paupers», och hvar tionde begrafves pa fattig- 
garden (Hunter)! Aid rig har varlden sett ett sadant af- 
stand mellan fattige och rike, utan formedling vare sig 
i jamna formogenhetsgradationer eller i gamla traditioner. 
Skall icke den sociala revolutionen komma ofver detta 
samhalle forr an ofver Europa? Mangen ser mycket 
morkt pa hela problemet och finner de sociala mot- 
sattningarna sa skarpa, att de tyckas maktiga att spranga



bade den geografiska och den nationella enheten med 
alia dari slumrande utvecklingsmojligheter.

Detta sociala tillstand ar verkligen sa allvarligt, att 
man icke kunnat afvisa hela saken med optimismens van- 
liga »it will right itself». Sedan lange ar man betankt 
pa botemedel, och det ligger i sakens natur att allman- 
heten har litat till staten som bundsforvandt mot trusternas 
»stat i staten». Redan pa 1880-talet tillgrep man unions- 
lagstiftning till skydd for den fria konkurrensen: »In- 
terstate commerce act» 1887 angaende jarnvagstarifferna 
atfoljdes af »Antitrust act» (Sherman) 1890 mot mono- 
polistiska sammanslutningar ofverhufvud. Vi igenkanna 
har en gammal-liberal standpunkt, som anser hela trust- 
vasendet af ondo; linjen kan foljas anda in i presidenten 
Taft’s decemberbudskap 1911 och domstolsutslaget om 
«Standard Oil’s» upplosning s. a. samt den republikanska 
gammalhogerns valprogram 1912. Den allmanna meningen 
synes emellertid mer och mer vanda sig ifran detta 
program till forman for ett annat, som erkanner trusternas 
berattigande som en hogre form af naringslifvet, men 
vill stalla dem under standig och skarp statskontroll 
genom ett forbundsambete. Detta ar Roosevelt’s pro
gram (senast i valrorelsen 1912), hans presidenttid var 
en Tors kamp mot jattarne i detta tecken, och detlyc- 
kades honom att atminstone pa en punkt realisera 
programmet, da namligen den (sedan 1887 bestaende) 
mellanstatliga kommissionen 1906 erholl en viss ratt att 
sjalf bestamma jarnvagarnes maximaltariffer. *)

*) JUrnvdgsfr&gan ar alldeles sarskildt brannande i ett land med 
Amerikas afstand, dar folket pa de spridda bosattningarne vasterut ar 
i ekonomiskt hanseende absolut beroende af transportforhallandena. Da 
nu alia jarnvagar aro enskilda, forelago rika mojligheter till trafikanter- 
nas uppskortande och ojarana behandling genom de beryktade hemliga 
rabatterna m. m.



Pa denna mera statssocialistiska linje se vi nu ocksa 
demokraterna samlas, sedan deras forsok att komma stor- 
kapitalet till lifs pa bimetallismens vag (det »fria silfret», 
Bryan) vid presidentvalen 1896 och 1900 visat sig 
forfelade.*) Men dessutom bereda de sig nu, efter segern, 
att angripa trustvasendet fran en annan sida, namligen 
»tariffreformen». Detta betyder har motsatsen mot i 
England: ett steg i frihandelsriktning, ett lossande af 
det tullsystem som anses som »trusternas moder» ocb 
dyrtidens narmaste orsak. Att stor forsiktighet har ar af 
noden, ligger dock i oppen dag; i hvarje fall torde den nya 
friare tulltariffen fran okt. 1913 komma att kannas for 
varlden utanfor som en lindring i den amerikanska faran.

Det aterstar oss en blick pa det rent politiska lifvet 
inom forfattningens ram. Afven har skola vi finna morka 
skuggsidor, i naturligt sammanhang med nationalkarak- 
tarens och samhallsstcukturens, men tillika ett vaket oga 
for missforhallandena och ett allvarligt arbete att aflagsna 
eller atminstone mildra dem.

Liksom i England uppbares det offentliga lifvet i 
U. S. A. af en stark, dualistisk partiorganisation bred- 
vid forfattningen (»demokrater» sedan 1830-talet, »republi- 
kaner» sedan 1850-talet). Deras >maskiner» borjade sat- 
tas i gang redan pa 1830-talet — just vid den tid, da 
Tocqueville klagade ofver den allmanna meningens 
splittring i smafraktioner —; som tvenne politiska jatte- 
truster ha de sedan dess omspant riket och monopoli- 
serat politiken i ett fatal »bossars» hander. Liksom den

*) Myntfr&gan spelar en framtradande roll i amerikansk inrikes- 
politik, men intresserar betraktaren af stormakten endast sa till vida 
som den innebar ett fro till splittring mellan oster och vaster vid sekel- 
skiftet: vasterns farmare vantade sig namligen speciella fordelar af silfver- 
myntfoten.



ekonomiska friheten och den sociala jamlikheten si. har 
alltsa afven den politiska sjalfstyrelsen slagit ofver i sin 
motsats: en *oligarkisk demokrati» af den art, som vi 
skymtat pa Englands horisont. Den fullkomliga bristen 
pa parlamentarism i en stat, som aldrig behoft reagera 
mot monarkien *), utgor i det yttre en pafallande olikhet 
mot England; men afven i England ha vi bevittnat en 
bestamd utveckling till parlamentets fdrsvagande, och i 
sjalfva verket ar Amerikas presidentval — »the climax of 
our political system», Alb. Shaw — ett folkviljans utslag af 
samma art som de riksdagsval, hvilka i England utpeka den 
kommande premierministern pa partisystemets grundval.

Vi ha anmarkt pa den demagogiska faran i ett 
dylikt system (III, 78). Faran okas i Amerika genom 
nationallynnets otyglade individualism. Vi igenkanna 
dess verkningar i en slapp allmananda, som betraktar 
statslifvet narmast som en vadjobana for rent sjalfviska 
syften. Det ser ut som om jankin agde tva samveten, 
ett sundt och hederligt for bruk i det privata lifvet, ett 
annat, synnerligen rymligt och valdresseradt, till anvand- 
ning i det offentliga **). Under dessa forhallanden for- 
vanar det ej, att man under sista mansaldern efter seces- 
sionskrisens afveckling vid 1870-talets midt icke kan 
finna nlgon verklig principmotsats i partilifvet. Partierna

*) Den amerikanska kongressen star under starkt tryck icke blott 
fran verkstallande makten (presidenten) utan afven fran den rattskipande, 
hvars stallning som “konstitutionens lefvande rost* ger den en flitigt 
begagnad makt att annullera lagar. Kongressens reaktion mot Ofver- 
domstolen (Marshall) i 1800-talets begynnelse gaf lika litet resultat 
som dess konflikt med presidentmakten (Johnson) efter 1860-talets 
kris: genom lagar af 1886 och 1887 starktes ater presidentens stallning.

**) Jag aterfinner denna (pa egna iakttagelser grundade) forklaring 
hos kannare som Polenz, s. 105 f„ och ThOrnberg, s. 162 f. Jfr Wells 
The future of America, 1906: "ett etiskt system af en i hog grad kom- 
mersiell typ*1.



ha urartat till tomma formar, dar dagens meningar in- 
gjutas i opportunitetssyften, och man slar knappt ofver 
malet om man (med Bryce) betecknar dem som foga 
annat an kommissionsbyraer for ambetsjagarnes brokiga 
skara, enligt principen om ambetenas » rotation» mellan 
partiema efter valstridens utslag (»to the victor belong 
the spoils of the ennemy», senator Marcy 1832).

En god sak har detta system medfort: det verkar 
som en sakerhetsventil mot byrakratismen. Men till hvil- 
ket pris? Det moter oss en tafla med osedvanligt myc- 
ket smuts och fula flackar, en korruption (»graft») utan 
like i nagot kulturland, sarskildt i storstadernas forvalt- 
ning (»stadernas skam», Steffens) och i de lagstiftande 
forsamlingame. »Ringar» och »korporationer» (Tammany 
i Newyork, gasringen i Philadelphia) bedraga folket pa sjalf- 
styrelsens frukter i hvardagslag; och i valtider slar en hel 
roflfagelsskara af »politicians» ned ofver valurnorna, drif- 
vande hederligt folk darifran. Vi se har ett nytt blad 
i trusternas skuldregister; aldrig kunde kapitalet fa ett 
battre uppgrumladt vatten for sitt fiske. Salunda, i pres- 
sen mellan bossar och truster gar friheten rent till spillo. 
Man tycker sig se in i ett Augiasstall, som det fordras 
en Herkules att rena.

Men detta Herkulesarbete ar ocksa i gang pa manga 
hander och satt. Som alltid folja reformrorelserna tvenne 
linjer. A ena sidan (foretradesvis i vastern) vill man 
bota demokratiens urartningar med annu mera demokrati: 
referendum och »recall» (ostrakism mot ambetsmannen), 
direkta val till senats- och presidentskap. A andra sidan 
soker man ett motgift i en starkare koncentration af 
makten och ett folkviljans undanskjutande till forman 
for ett tekniskt skoladt ambetsmannadome. Denna senare 
linje synes allt klarare vara framtidens. Den aktuella kom- 
munalreformen (forstarkning af marens makt mot stads-



fullmaktige eller stadsstyrelsens anfortroende at »kom- 
missioner») vittnar starkt darom. Ej mindre klar ar 
tendensen till exekutivens starkande i staternas och 
unionens forfattningslif; och »the civil service reform», 
pa grundvalen af Pendleton-aktens uppdelning i poli- 
tiska och »klassifierade» ambeten 1883, hade redan efter 
20 ar forskjutit tyngdpunkten till de senare i unionens 
egen forvaltning, salunda brytande udden af »spoiling- 
systemet» med dess oarter.

I sjalfva verket kan man icke tvifla pa att statens 
auktoritet som sadan ar i vaxande i den stora unionen, 
pa den gamla individualismens bekostnad. Detta ar den 
»nya nationalism», for hvilken Roosevelt sarskildt fram- 
tradt som malsman i den allra senaste tiden. Gang pa 
gang ha vi mott detta namn under vara studier af 
Amerikas stormakt och af medlen att bota dess brister. I 
sju ar har han varit barare af dess hogsta ambete, och 
afven darefter har han for de fiesta framstatt som den 
unga nationens »man», dess personlige forare, med fel 
och brister dess lefvande inkarnation. Hogt ofver alia 
andra reser han sitt hufvud pa den vastra hamisfaren; 
om nagon dar synes skapad till Herkules* roll, sa ar det 
han. Ocksa se vi honom i valstriden 1912 spranga det 
gamla republikanska partiet, och darmed ocksa den tradi- 
tionella partidualismen, till forman for sitt »national con
servative party»; icke nojd med sin brottning med trus- 
terna tog han salunda upp striden med bossarna — en 
kamp med jattar pa tvenne fronter — och, om ocksa 
sjalf besegrad, tillfogade han dem ett nederlag, som 
mahanda skall bilda en vandpunkt till det battre i detta 
politiska lif.

Den nya nationalismen vill gora statsiden lefvande 
for Unionens folk. Den sammanfattar i en losen de 
strafvanden till statlig kontroll ofver afiarslifvet, som vi



pa skilda stallen anmarkt, och som kulminera i forslaget 
om hela jarnvagsvasendets forstatligande. Den framstal- 
ler staten — i diametral motsats mot det gammalliberala 
idealet — som positivt arbetande pa samhallets och rikets 
utveckling; sasom i verkligheten redan ar fallet t. ex. i 
vasterns irrigationer och Panamakanalen. Men pa samma 
gang ligger hari en omisskannelig accent pa unionsmyn- 
digheten gent emot delstaterna, hvilkas konkurrens i lag- 
stiftningen (sarskildt New-Jerseys mot trusterna sympa- 
tiska) i hog grad forsvarat den enhetliga kontroll som 
situationen krafver. Det star utom allt tvifvel, att de 
svara sociala kriserna arbeta till forman for en starkare 
enhet inom den stora och komplicerade statskroppen, pa 
samma gang de gora marken gynnsam for en diktatur 
af samma slag som Karl XI:s i 1600-talets Sverige. *)

Sa mycket ar sakert, att omisskannliga tecken till 
en statssocialistisk utveckling foreligga i vara dagars 
Amerika (Polenz och ThSrnberg, motsatt Laughlin). I 
hvilken man den rena socialismens utsikter harmed kunna 
okas (som Sombart och ThOrnberg tro), ma lamnas darhan. 
Tills vidare ma vara nog att framhalla socialismens hit- 
tills undanskjutna stallning sasom en af de viktigaste 
faktorerna i U. S. A:s narvarande fysionomi och eko- 
nomiska stormaktsutveckling. Denna stallning ar annu 
vida blygsammare an i England (III, 21). Visserligen

*) “Vi luta snarare i riktning mot casarism an mot parlamenta- 
rism*, skrifver Burgess i en uppsats om “Die amer. PrasidentWahl* i 
Jahrb. des 6ff. Rechts 1907. Liknande anmarkningar knytas till Roose
velts person af Emery i Die Weltwirthschaft 1906, s. 48 f.; forf. tinner en 
stromkantring i den allmanna meningen af den “mest afgorande betydelse* 
just under aret 1905. I Deutsche Rundschau aug. 1912 jamfor Frenzel 
presidentkandidaterna Taft och Roosevelt med Pompejus och Caesar: 
den forra stodd pa kapitalismen och senaten, den senare pa massorna. 
Jfr forstudien “Kejsar Roosevelt* i Vdrt land *8/n 1907, och Det nya 
Sverige 1912, s, 355 f,



vaxa siffrorna vid presidentvalen, fran 127,000 ar 1900 
till 434,000 ar 1908 (af 15 millioner roster inalles) och om- 
kring 750,000 ar 1912 (Debs’ kandidatur); men det sist- 
namnda talet betyder ett litet sjunkande sedan riksdags- 
valen 1910 — da den fdrste socialisten kom in i kon- 
gressen — och det betyder ju icke ens tredjedelen af 
arbetarnes landsorganisations (s. 47). Fackforeningarne 
aro saledes ingalunda helt anslutna till socialismen, deras 
ledare (Gompers, Mitchell) sta dess laror emot, och 
hela arbetarrorelsen har intill det sista hallit sig strangt 
pa facklig mark, delande sina politiska gracer pa de tva 
gamla partierna.

I forsta ogonblicket vacker denna socialismens svag- 
het forvaning i ett land med sa skriande motsatser mel- 
lan fattigdom och rikedom och sa mycken rota i det 
ofifentliga lifvet. Hvar skulle val finnas en battre reso
nans for socialistisk predikan an i sjalfva »kapitalismens 
Kanaan»? I en mycket larorik afhandling har Sombart 
1906 lost denna gata. Vi ha redan sett en hufvudfor- 
klaring, da vi studerade anledningen till arbetarorga- 
nisationens ringa utveckling (s. 46 f.). »Alla socialistiska 
utopier komma till skam mot rostbiff och appelpaj.» 
Det ar for den amerikanske medborgaren icke mojligt 
att nara missnoje med ett land, som bjuder honom sa^ 
dant till hvardags. Han bar i grunden sjalf pa en flakt 
af den kapitalistiska andan, som lockar med svindlande 
mojligheter; han kan icke onska omstortningen af ett 
sadant samhalle, icke ens riktigt hata trustbildningen 
som ofta renderat honom sjalf hogre arbetslon. Kommer 
sa den tekniska svarigheten att inarbeta ett tredje parti 
pa den politiska arenan (sasom visat sig redan med 
»prohibitionisterna» sedan 1870-talet och »populisterna» 
pa 1890-talet) och den praktiska modan att ofvervinna 
den naturliga bristen pa samhorighet i en arbetarekar



som rekryteras fran alia hvita nationer — si blir den 
skenbara motsagelsen latt forstaelig. Socialismen har svart 
att fa fart i ett folk, till hvars karaktarsdrag hor en ofor- 
brannelig optimism, och i ett samhalle, hvars framsida 
verkligen rattfardigar denna ljusa tro, medan starka krafter 
aro i rorelse for att aflagsna morkret pa dess afvigsida.

Nar vi nu blicka tillbaka pa den serie af stora 
samhallsproblem, som bildar faltet for Unionens nar- 
varande inrikespolitik *), vill det synas oss, som vore 
en allman optimism i omdomet afven fran vetenskaps- 
mannens synpunkt berattigad. Ingen kan undga att se 
skuggorna, svagheterna och svarigheterna; men det onda 
sitter dock i grunden icke djupare an att det bor 
kunna ga ofver, nar nationen vunnit en storre mognad. 
Det ma aldrig tappas ur sikte, att detta folk befinner 
sig i en fysisk och psykisk jasning, som stamplar hela 
det nuvarande skedet med en stark farg af ofvergangs- 
tid. Detta tillstand skall fortfara anda tills invandrin- 
gens hogflod stannat. Vill man stalla ett horoskop for 
detta rike, maste man alltsa se ut ofver det narvarande 
bort mot en tid, da landets krafter fatt ostordt samla och 
satta sig. Ur detta historiska perspektiv skall mycket 
fe sig annorlunda an nu. Brister och flackar, som hos

*) Speciallitteratur for U. S. A:s aktuella inrikesproblem (jamte 
Sombarts, Laughlins, Shaws, Ostrogorskis och Thornbergs arbeten): for 
arbetarefragan Commons, Trade Unions and Labor Problems, 1905, 
Adams-Sumner, Labor Problems, 1905, SHADWELLj Industrial Efficiency, 
1909, Scott Nearing, Wages in the U. S. A., 1911 — for trustfragan 
Jenks, The Trust problem, 1912, Meyer, Railway legislation in the U. 
S. A., 1903, Vrooman, Amer. Railway Problems, 1910, Hunter, Poverty, 
1904 — fdr kommunalfragan Steffens, The shame of the Cities, 1904, 
Rowe, Probl. of City Governement, 1908, Brooks, Corruption in Amer. 
Politics and Life, 1910. Se vidare Reinsch, Der neue Nationalismus in 
Am., Preuss. JahrbUcher okt. 1912, ss. 83—97,



ett gammalt kulturfolk maste synas peka mot en ond 
prognos, skola da snarast framsta i dager af bamsjuk- 
domar. Vi ma behalla i minne, att det moderna Eng
land arbetat sig fram ur sociala och politiska forhallan- 
den pa 1700-talet, som knappast ge det nuvarande Ame- 
rika efter i korruptionens styggelse. »Ett stort folkt, 
sager Polenz, »kan endast stranda pa sina egna fel;» 
faran minskas i samma man felen hora ungdomen till. 
Ingenting tvingar oss att uppskatta de nu forhanden- 
varande svaghetssymptomerna i Amerikas Forenta stater 
darhan, att vi skulle allvarligt betvifla den stora repub- 
likens storre framtid.

Salunda bor icke heller samtidens oholjda mammons* 
dyrkan pa den andliga kulturens bekostnad berattiga till 
pessimistiska omdomen. I den gamla varlden ha vi sett 
en stormakt (Frankrike), som lyser i vetenskap och konst 
men vegeterar i materiell odling och saknar det fysiska 
lifvets sunda fornyelsekraft; dar star ett hogt torn pa 
svag och vacklande grund. Forenta staternas typ ar 
den rakt motsatta. Skatta de annu for mycket at pen- 
ningens gud, sa ar detta naturligt hos ett folk, som 
annu icke fullbordat grundlaggningens verk, och som 
alltjamt rekryteras af skaror hvilka i dess land soka sina 
lifsbetingelser. Det ar tillika nyttigt som hafstang i det 
materiella arbetet, utan hvars forberedande odling af 
tegarna den andliga kulturens blommor icke kunna sla 
djupa och sakra rotter. Att salunda bereda marken 
har varit de hittillsvarande generationernas historiska upp- 
gift i Unionens land; och de ha lost den sa, att histo- 
rien annu aldrig sett ett rike pa fastare grund. Annu 
en tid skall val detta arbete ensidigt binda folkets krafter. 
Men tecken aro redan for handen, att afven lifvets djupare 
varden i sinom tid skola na sin ratta uppskattning under



stjarnflaggan i »King Dollars» land — sa att »amerikani- 
sering» ej alltid skall forbli Jiktydigt med materialismens 
seger pa var jord.

V.

Utrikespolitik: objektiva faktorer.

Karthago eller Rom? — Iraperialismens afvigsidor. — Det ofriga 
Nordamerika. — Det "latinska Amerika*. — Vastindien. — Den gamla 
varlden. — Ett naturligt horoskop.

I sitt tal vid jubelfesten 1817 hyllade Tegn£r Ame- 
rikas stora fristat som »den lyckligare varld, dit Europa 
redan skickat manga af sina basta forhoppningar, och dit 
manskligheten en gang skall radda sina husgudar». Sedan 
dess har snart ett arhundrade gatt, ett arhundrade af 
utomordentlig utveckling pa denna utvalda plats af var 
jord. Pa ett fastare underlag af realiteter an skalden 
kunde ana — val afven i annan mening an hans — hora 
vi nu i tjugonde seklets begynnelse de Forenta staterna 
prisas som »framtidens» (Polenz) och »de obegransade 
mojligheternas» (Goldberger) land; och en svensk man 
(Kleen), som med vaken blick iakttagit dess olika sidor, 
har redan utropat det till stormakten bland stormakterna.

Den utredning vi har sokt avagabringa jafvar icke 
sadana domar. Vi hafva funnit ett Icige, som ger en 
hufvudlott i tvenne oceaner, pa samma gang det skyddar 
mot kraftstjalande politisk friktion; ett rum, hvars storlek, 
enhet och rikedom pa naturens hafvor gor valdet mindre 
beroende af yttervarldens produktion an yttervarlden af 
dess; ett folk, som under en starkt splittrad yta gommer 
osedvanliga betingelser for framtida enhet och styrka. 
Det ar trenne konstanta faktorer, af hvilka hvar och en 
gifver tillracklig legitimation for stormaktsstallningen;



tillsammans stalla de alia andra stormaktskompetenser, 
som vi hittills profvat, i skuggan. Och detta resultat 
lar icke vasentligen rubbas af de farliga motsatser vi 
funnit inom detta samhalle, braddadt till randen af pro- 
gressistisk anda och motande sina osedvanligt stora plagor 
med ett osedvanligt godt lakekott.

Men om detta valde salunda ar en uppstigande vag, 
hvars topp vi annu icke sett och hvars hbjd vi endast 
dunkelt ana — annu innehar det dock icke hagemonien 
i varlden, sasom dess stolte soner tillafventyrs forestalla 
sig. Den »amerikanska faran» ar for narvarande en ofor- 
neklig verklighet pa det ekonomiska omradet; men om 
den darifran skall sla ofver pa det politiska, det ar en 
helt annan och alltjamt oppen fraga. Dar befinner sig 
den stora Unionen dock alltjamt mera pa forutsattnin- 
games an pa realiteternas mark.

I sjalfva verket har den foregaende undersokningen 
uppenbarat en tydlig ofvervikt tills dato pa samhallskraf- 
ternas omrade gent emot statslifvets. Den politiska enheten 
och de militara maktmedlen aro fullt tillrackliga for statens 
narmaste uppgifter att fdrbinda och forsvara, men de sta 
djupt i skuggan for den ekonomiska och sociala utveck- 
lingen; de sta afvenledes langt tillbaka vid jamforelsen 
med vissa andra stormakters motsvarande rustning. Vi 
igenkanna har en stormaktstyp, som i ratt uppsti
gande linje representerats af England, Holland, Portugal, 
Venedig, och hvars prototyp ar det gamla Karthago. 
Amerikas Forenta stater installa sig i denna serie som 
typens sista och storsta inkarnation.

Skall Amerika kunna och vilja ofvervinna den? Ager 
jordens rikaste makt och arbetets stormakt verkligen 
afven den yttre expansionsdriften, sa att det vill gora 
nagot for sina drommar: blifva Karthago och Rom i en 
person men i planetariskt format?



# Ett ar sakert; en sadan utveckling ligger icke inom 
de politiska nodvandigheternas sfar. Vi kunna icke 
kalla den organisk; ty den ar icke dikterad af nagra 
verkliga lifsbehof. Det ar namligen en mycket stor och 
ingripande skillnad mellan Forenta staterna och dess fore- 
gangare af Karthago-typen. Desse hafva alia varit relativt 
svaga i sitt geografiska centrum (en stad, ett deltaland, 
en o); af denna anledning, men ingalunda for sjalfva 
typens skull, hafva de sokt sin forstoring genom yttre 
kolonialpolitik. I Amerika har for forsta gangen — 
sedan expansionen gatt sin naturliga gang ofver kon- 
tinenten — det stora rummet formalt sig med Kar- 
thago-typens forutsattningar i laget och folkets laggning. 
Hvad England sdker i andra varldsdelar, det har Unionen 
redan i sin egen geografiska kropp. Dess naturliga kolonial- 
valde ligger inom dess egna granser. Dar finnes ocksa 
plats nog for ett politiskt inflytande af hogsta ordningen: 
till den rikaste kundens och den storste forlaggarens vilja 
plagar man taga mycken hansyn har i varlden och i alia 
afseenden. Pa det ekonomiska omradet sta Forenta sta
terna till buds medel att inverka pa andra makter effek- 
tivare an nagonsin med segrande vapen. Under sadana 
forhallanden ter sig politisk landhunger som oorganisk 
och darfor ocksa historiskt oberattigad.

Den torde ocksa bara ett visst korrektiv inom sig 
sjalf i form af indigestioner. Om en stor utvartes 
kolonialpolitik ar for Forenta staterna obehoflig, sa skulle 
den tillika vara i hog grad riskabel. Den skulle allvar- 
ligt rubba* hela den faktiska situation, pa hvilken vi ofvan 
replierat vid vara berakningar. Den skulle for det forsta 
berofva Unionen det vasentliga af lagets fordelar. Hvad 
som utgor sjalfva styrkan hos en pa kontinenten mellan 
tvenne varldshaf samlad landmassa, det kan ju icke folja 
med om valdet breder ut sig ofver lander och dar kanske



anda ut till dessa hafs andra sida. Nar man trader ut 
ur isoleringen, sa mister man gifvetvis isoleringens skydd. 
Dar uppsta en mangd sarbara punkter; och med dem 
foljer ett nytt bekymmer, den okade forsvarsuppgiften. 
Unionen maste folja de andra stormakternas exempel, 
matta och distrahera sig genom stora rustningar (sarskildt 
till sjos) och i samma man hamma sin produktion pa 
andra hall. Men en maktig militar skapar latt en maktig 
herre. Maste icke forofrigt en sadan kurs af sig sjalf 
forutsatta en starkare koncentrering af statens krafter? 
Krafver icke imperialismen en imperator ? Det gamla Rom 
sammanholls inat af den fastaste rattsordning historien 
sett, och maste dock till sist offra sin republikanska 
form for varldsmakten. For varldsmaktens uppgifter 
krafves utan tvifvel en starkare garanterad konsekvens i 
politiskt upptradande, an den nuvarande amerikanska for- 
fattningen — och mahanda demokratien ofverhufvud — 
formar skanka.

Det kan saledes tankas, att denna utveckling en dag 
skulle stalla jankimannen infor tvanget att offra institutioner, 
hvarofver de hittills brostat sig mest; sa mycket farligare, 
som korresponderande tendenser ju redan yppat sig pa det 
sociala omradet (s. 56). An vidare skulle den fordjupa de 
sociala klyftorna och satta rikets sammanhallning pa okadt 
prof genom att bringa landtbruk och industri i skarpare 
motsats an hittills; expansionen kan namligen endast tankas 
i industriens intresse, den skulle saledes annu mera framhafva 
nordosterns primat i riket, mahanda pa direkt bekostnad 
af soderns plantagebruk som kunde utsattas for kon- 
kurrens fran de nya besittningarne. Detta blefve, som 
man ser, Tysklands situation »vid skiljevagen», i annu 
omtaligare upplaga. Slutligen maste ju en politisk ex
pansion ocksa ingripa hammande i Unionens befolk- 
ningsfraga, genom tillforande af nya heterogena folk-



element, och salunda forsvara den sammansmaltnings- 
process, af hvilken landet vantar sin nationella enhets 
fullbordan.

Forenta staterna med ett stort kolonialvalde betyder 
saledes ett alldeles nytt geopolitiskt problem, hvars 
prognos maste stallas vida mera tvifvelaktig an det nu- 
varande. Men visserligen maste prognosen utfalla ganska 
olika, allteftersom expansionen tankes ga ut ofver endast 
Nordamerika eller afven Sydamerika eller ofver fram- 
mande varldsdelar.

Den forra eventualiteten ar gifvetvis den, som ligger 
narmast till hands och bjuder minsta risken. Helt ge- 
nomford skulle den definitivt befria Unionen fran den 
enda mojlighet till internationella forvecklingar, som dess 
territoriella lage innebar, och skanka stormakten ideal- 
granser i alia afseenden. Men for ofrigt staller sig 
fragan nagot olika vis-a-vis den norra och den sodra 
grannen. En forening med Kanada skulle visserligen 
tillfora Unionen nya i V4 miH- af frankokanadiernas fram- 
mande folkelement; men detta element hor icke till de 
minst bnskvarda, och majoriteten af de nya medborgarne 
skulle endast forstarka de herskande folkslagen i Unionen. 
En forening med Mexiko skulle daremot forvarra be- 
folkningsfragan genom ett tillskott af spanskt och in- 
dianskt blod pa ej mindre an 15 mill, individer. Lagga 
vi hartill att forbindelsen med Kanada skulle befria 
Unionen fran de omtaligaste granskonflikterna, sa fram- 
star denna eventualitet, objektivt sedt, som den natur- 
ligaste af alia; och forbindelsen med Mexiko kommer i 
andra rummet. A andra sidan ar det uppenbart, att 
en annektering af Mexiko ar vida lattare att genomfora 
af Unionens egen kraft. Afven om detta land under 
Porfirio Diaz’ langa presidentskap 1884 (1876)—1911



gjort stora framsteg i kultur och inre samling *), sa ar 
det icke antagligt att det skulle kunna satta ett starkare 
motstand mot Forenta staterna nu an 1847, da det efter 
ett kort falttag maste afsta sina nordliga dependenser. 
Och en sadan expedition skulle Unionen alltjamt kunna 
utfora utan internationella risker. Galler det daremot 
Kanada, sa intrader tredje mans intresse; och denne ar 
ingen mindre an England, Kanadas suveran. Afven om 
Unionens militara ofverlagsenhet pa platsen icke heller har 
kan betviflas, sa far saken genom detta forhallande sa 
stora dimensioner, att den knappast kan tankas blifva 
aktuell annat an under forutsattning af Kanadas egen 
vilja eller en katastrof inom britiska varldsvaldet.

Tanka vi oss nu stjarnbaneret utstrackt langre ned 
ofver kontinenten, sa mota samma betankligheter som vi 
gjort gallande gent emot annekteringen af Mexiko, endast 
yttermera och i allt storre skala okade. Detta samman- 
hanger icke blott med det vaxande geografiska afstandet. 
Ju langre Forenta staterna skrede fram pa denna vag, 
desto mera skulle de uppkalla en verklig dualism inom 
sina granser. Det gifves namligen ett enhetsband inom 
allt Amerika soder om Unionens sydgrans. Detta band ar 
den romanska rasen i iberisk kulturdrakt. Mellan det 
gertnanska och det »latinska Amerika» rader forvisso en 
djupgaende motsats, som ett politiskt sammanhang snarare 
skulle starka an utplana. Det var i denna motsats Napo
leon III spekulerade vid sin aktion mot Mexiko pa 1860 
talet. Da Moritz Wagner nagot forut (1854) forutsade den 
spanskamerikanska kulturens undergang »i skuggan af 
det kolossala nordiska frihets-hikorytradet», sa torde han 
knappast tillborligt hafva uppskattat de klimatiska fak- 
torernas betydelse, hvarigenom den germanska rasen

*) Bernardo Mall£n, Le Mexique 1876—1904; fakta tala bakom 
panegyriken.

Stormakterna. IV.



forsvagas vid tropikernas portar. Nagon nationell eller 
ens kulturell uppsugning af Central- och Sydamerika 
ligger saledes utom all sannolikhet. Den panamerikanska 
tanken har sin grund i den geografiska samhorigheten 
pa en val afskild kontinent och sina rotter i getnen- 
sarama bittra minnen af Europas formyndarskap; men 
den bar inom sig sjalf ett tvedraktens fro, som mahanda 
kunde utveckla sig till sjalfupplosning, och detta desto 
sakrare i samma man som den politiska sammanslut- 
ningen tillstramades.

Fran denna synpunkt sedt, skulle man snarare vilja 
tanka sig i framtiden en sammanslutning af det latinska 
Amerika emot Forenta staterna an det forras absorption 
i de senare. Icke desto mindre vaga vi ingalunda be- 
teckna denna sistnamnda eventualitet som utesluten. 
Politiken respekterar icke alltid kulturens granser. Pro- 
blemet rymmer afven andra sidor. Salunda finnes det 
utan tvifvel i det politiska lifvet liksom i naturen en lag 
om massans rena dragningskraft. »Vi hafva icke sjalfva 
patagit oss formyndarskapet ofver de sydamerikanska 
republikerna», yttrade en amerikansk senator i Venezuela- 
fragan; »det har fallit pa oss enligt den politiska gra- 
vitationslagen.> Det ar uppenbart, att en stormakt maste 
utofva ett sadant inflytande pa smarre grannar, i all 
synnerhet da kulturgransen betecknar en. afgjord ofver- 
lagsenhet pa samma sida dar den yttre storheten sitter. 
Reser sig icke Unionen i sin nya varld som Gulliver 
bland Lilleputarna? Ingen amerikansk stat (utanfdr Kanada 
och mojligen Argentina) kan ens dromma om en taflan 
i nagon kulturell idrott. Man kommer har (Deckert) 
latt att tanka pa ett solsystem med planeter och pla- 
netoider: Forenta staterna beteckna solen i det politiska 
planetsystemet Amerika (jfr III, 41).



Under sadana forhallanden ma man icke heller undra 
pa, om Forenta staternas folk finner lockelsen stor att 
draga politiska konsekvenser af sin enastaende situation. 
Dess stallning paminner har om Rysslands till Balkan- 
staterna; ~man har ur denna synpunkt t. o. m. vagat ordet 
»amerikansk orient» om det latinska Amerika (Schilder). 
Utan tvifvel hagrar har tillika en kulturmission: att befria 
varlden fran anarkihardar — ty battre an sa hafva dessa 
sydamerikanska stater knappast betett sig efter frigorelsen. 
Och jankimannens historiska upplefvelser skola saker- 
ligen gora sitt till att underblasa sadana stamningar. 
Detta ar en viktig synpunkt, som ej bor lamnas a sido. 
Hittills har deras territoriella expansion gatt for sig med 
en pafallande latthet, vare sig mediet varit diplomati 
eller guld eller krut; sa t. ex. har val historien sallan 
sett ett rikare byte med mindre offer vunnet an seg- 
rarens i kriget med Spanien 1898. En sadan historia 
ar en frestarinna; den utofvar en stark stimulans pa den 
optimism och framtidslust som redan ligger folket i blodet 
(ofvan s. 41). Men detta ar egenskaper som typiskt 
tillhora erofraren — afven en demokrati kan kanna sig 
hafva »Casars lycka» ombord.

Vi finna det salunda icke osannolikt, att Forenta sta
ternas stprmakt bade kan och vili spela det gamla Roms 
roll, sa att den en gang skall under sitt valde — i en 
eller annan form — sammansluta hela varldsdelen. Fran 
europeisk horisont skulle en sadan utveckling snarast te 
sig som en forman, darfor att den skulle afleda Forenta 
staternas kraftofverskott pa specifikt amerikanska upp- 
gifter. For de spanskamerikanska republikerna skulle 
detta Panamerika garantera lugn och ro i det inre. In- 
for varldshistorien skulle det framsta som den natur- 
ligaste politiska samling, som annu skadats i sa stor



skala, och som ett jattesteg mot mansklighetens dromda 
sammanslutning. *)

Forenta staternas politiska forbindelse med Kanada 
kan alltsa anses naturlig och med det ofriga Amerika 
mojlig. Gifvetvis skulle i senare fallet den vastindiska 
ovarlden folja med. I sjalfva verket maste herravaldet 
har ga forut. Sasom liggande utanfor landsammanhanget 
har Vastindien sin sarskilda historia, trots narheten till 
Forenta staternas strand. I detta amerikanska medel- 
haf inskjuter namligen annu en bred kil af europeiska 
kolonialbesittningar. Bredast och fastast, bade pa flyg- 
larna och i midten, har England beredt sig plats i denna 
falang; Frankrikes starka och Hollands svaga positioner 
pa vanstra flygeln samt Danmarks lilia faste i centern full- 
borda den storpolitiska konfigurationen. I medelpunkten 
af det hela ligger som en dod vikt det numera »i frihet 
dresserade» och pa tva negerrepubliker uppdelade Haiti. 
Men hela positionens nyckel var annu for 15 ar sedan 
den spanska andelen i centrum, Kuba och Portorico.

Denna europeiska kolonialbyggnad har i framstaende 
grad bestamt Amerikas politiska fysionomi **), satillvida 
som den hindrat varldsdelens bagge halfter att narma 
sig hvarandra. Ty Vastindien med sina bekvama sjo- 
forbindelser ar dock den naturliga bryggan mellan Nord- 
och Sydamerika. Vastindien i Europas hand ar alltsa

*) Man har ock i den allmanna litteraturen redan borjat diskutera 
Panamerika som det tredje skymtande “varldsriket* vid sidan af det 
britiska och det ryska, se Diezel, Die Theorie von den drei Welt- 
reichen, 1900, och art. “Weltreiche* i Meyers Konversationslexikon, Bd 
XXIII. Efter nuvarande statistiker innefattar den amerikanska varlden 
(utom Gronland) 3,900 mill, har och 177 millioner manniskor: ojam- 
forligt mera land an de tvanne andra, men mindre folk an den britiska.

**) Se Deckert’s skarpsinniga utredning “Polit.-geogr. Betracht- 
ungen uber Westindien* i Geogr. Zeitschr. 1896, ss. 1—6, 65—81, 
129-142, och 1897, ss. 121—137.



ingen ting mindre an en sprangkil i Amerikas enhet; 
harifran beherskas samtliga ut- och ingangar till Mexikan- 
ska och Karaibiska hafven — den kommande Panama- 
kanalen inberaknad.

Har torde betydelsen af Forenta staternas krig med 
Spanien framsta i en hogre dager. Det var icke blott 
spanska, utan allmaneuropeiska (och i framsta rummet 
engelska) intressen, som da stodo pa spel. Kuba var 
kolonialfalangens centrum och karna, en skold for bade 
Central- och Sydamerika mot jankimannens anslag. Den 
dagen da amiral Sampson skot amiral Cerveras fartyg i 
sank vid Santiago di Cuba, skots alltsa pa samma gang 
bresch i den mur, som Europa upprest emot Unionens 
inflytande i Sydamerika och herravalde ofver samfardseln 
genom Panamanaset.

Se vi langre utat granshafven, sa moter i Atlanten 
forst Azorerna, som uppenbart tillhora den gamla varlden, 
och i Pacifik Hawaiiigruppen, belagen 340 mil fran S. 
Fransisco, men visserligen annu langre fran de asiatiska 
(550 till Jokohama) och australiska kontinenterna. Da 
Hawaii, trots afstandet, onekligen kunde i en fiendtlig 
sjomakts hand vara besvarligt for Unionens handelsfor- 
bindelser vasterut, sa ager Unionen har annu ett visst 
intresse af politisk aganderatt. Men hvad darbortom ar, 
ar visserligen icke af naturen tillarnadt dess valde.

Kartan visar namligen, att den stora oceanens ovarld 
ansluter sig till de ostliga varldsdelarne som mer eller 
mindre sammanhangande for- eller utposter. Kulturhafvens 
hundramila nakenhet fullbordar den amerikanska konti- 
nentens isolering och ger afstanden fran andra kultur- 
varldar dess reala betydelse. Som isolerande skikt neu
tralises oceanerna den stora republikens politiska attraktion. 
Hvarje utstrackning af dess valde bortom dessa breda 
hafgranser maste darfor i fullaste matt drabbas af de



anmarkningar, som ofvan (ss. 62 ff.) anforts mot expan- 
sionspolitiken i allmanhet. Vi igenkanna har i tillamp- 
ningen samma allmanna lag, som vi ofvan (III, 43 f.) 
gjort gallande mot det engelska varldsvaldet. Denna 
lag vill gifva Amerika hvad Amerika tillhorer, men ocksa 
lata andra varldsdelar behalla hvad dem tillkommer.

Man bor namligen icke slappa ur sikte, att det ar 
lika langt fran Forenta staterna till Europa som fran 
Europa till Forenta staterna. Samma osarbarhet, som det 
isolerade laget ger Forenta staterna fran Europas (och 
Asiens) synpunkt, skall gifvetvis tillkomma Europa fran 
den stora Unionens. Isoleringens forman ar rent defensiv; 
for aggressiva planer ar isoleringen en lika uppenbar 
nackdel. Man for icke garna stora harar ofver varlds- 
hafven; man ar alltsa icke lika stark pa andra stranden 
som pa sin egen sida. Detta ar ett militarpolitiskt 
axiom, som inga samfardselmedel kunna helt ofvervinna. 
Dar ligger den objektiva gransen for Amerikas varlds- 
stormande planer.

Vi tro saledes icke pa nagon stadigvarande amerikansk 
fara utanfor det ekonomiska omradet. Hikorytraden vaxa 
lika litet som andra in i himlen. Till en viss grad torde 
det kunna antagas, att afven den ekonomiska faran skall 
korrigera sig sjalf. Den ar aktuell i vara dagar, ty den 
lefver pa skillnaden mellan Forenta staternas stora tom- 
rum och Europas ofverfyllda salar. En skillnad, som 
icke ar djupare an sa, skall med tiden mer eller mindre 
utjamnas. I samma man Forenta staterna fyllas med 
manniskor, i samma man skola deras tillgangar blifva 
fastlasta till husbehof; och skulle man en gang uppna 
de dromda 500 millionerna inom Unionens granser (ofvan 
s. 10) — da lar man dar fa sa manga bekymmer for 
egen del, att man far lata orattvisan obeifrad ga sin 
gamla gang i varlden utanfor . ..



Forenta staternas horoskop synes oss alltsa en gang 
for alia fdretecknadt af deras lage mellan varldshafven. 
Sa lange manniskan for varaktig bosattning ar bunden vid 
land, sa skall aldrig mansklighetens karna och kulturens 
stadigvarande medelpunkt komma att tillhora den mest 
hafomslutna och salunda isolerade varldsdelen. Just nu, 
da Europa annu dr splittradt och Kina annu icke vaket, 
har Amerika fatt sin varldshistoriska chance. Ingen vet, 
till hvilka tillfalliga ofvergrepp det kan vara benaget att 
begagna och maktigt nog att missbruka den. Och afven 
utan tillfalliga konjunkturer skola Forenta staterna, sa langt 
vara blickar ga, fortfara att vara en af jordens starkaste 
makter. Men for dess storhets vaxt i yttre matto har 
naturen sjalf satt en grans. Det ar icke amnadt till 
varldens herre — utan pa sin hojd till den nya varldens.

VI.

Utrikespolltik: faktisk utveckling.

Monroe-doktrinen. — Imperialismens genombrott. — Panamakanalen.
— Expansion i Centralamerika och Vastindien. — Kampen om Syd- 
amerika. — Panaraerika. — Kanadas problem. — Kampen om Pacifik.
— Imperialismen och partierna. — Forhallande till frammande makter.

Vi hafva tecknat en bakgrund for Forenta staternas 
utrikesproblem. Det ar tid att skarskada den faktiska 
utvecklingen, som mot denna bakgrund torde klarare 
framsta. Fran kombinationer och mojligheter vanda vi 
oss alltsa nu till verkligheten, for att i hast efterse 
huru langt man kommit pa storpolitikens vagar i detta 
land.

Med klar blick for sitt lands geografiska situation 
tillradde Georg Washington i sitt politiska testamente 
1796 (»Farval-adressen») sitt folk att gent emot andra



folk lagga tyngdpunkten pa kommersiella relationer, men 
stalla sig i »sa ringa politiska forbindelser som mojligt». 
Programmet var ocksa naturligt pa en tid da Unionen 
raknade farre medborgare an Sverige nu. I hundrade 
ar har denna princip sedan kannetecknat Forenta sta- 
ternas internationella historia; och annu 1895 tror sig 
Bryce kunna behandla dess utrikespolitik »pa samma 
satt som resande omnamna ormarne pa Island, namligen 
endast for att konstatera deras franvaro».

I motsats mot denna uppfattning hafva de senaste 
arens amerikanska forfattare emellertid framhallit, att makt- 
driften hela tiden legat »i reserv* (Hart). Om Forenta 
staterna afslogo inbjudningen till Pariserkongressen 1856, 
sa pretenderade de a andra sidan ett ord i de ungerska 
affarerna 1848 och i fraga om Oresundstullen 1857. Men 
redan forut hade de planterat ett kraftigt fro till en 
kommande storpolitik. Detta ar den beryktade Monroe- 
doktrinen, nedlagd i presidentens budskap till kongressen 
den 2 december 1823 — alltsa pa en tid, da Unionen 
icke beherskade halften af sitt nuvarande territorium och 
icke tiondedelen af sin nuvarande befolkning: ett anslag 
till »imperialism utan empire», for att citera ett uttryck 
af Ramsay Macdonald.

Monroe-doktrinen ar »en kult snarare an en klar prin
cip» (Hart); »icke en stel dogm utan ett slagord med for- 
anderlig betydelse» (Fiedler). Darfor har den ock 
kunnat smyga sig efter tidernas forandrade kraf, tills 
den slutligen af Zimmermann kunnat jamnstallas med 
»Peter den stores testamente» sasom formel for ett folks 
varldspolitiska mission.

Den ursprungliga doktrinen (se Del III, Bilaga X) 
innehaller tre hufvudpunkter. For det forsta stamplar 
den hvarje intervention mot de stater i Amerika, som 
Forenta staterna erkant, sasom »uttryck af en ovanlig



stamning mot Forenta staterna». For det andra forklarar 
den hvarje forsok af de »allierade maktema» att »ut- 
stracka sitt politiska system» till nagon del af Amerika 
sasom »farligt for var fred och lycka». For det tredje 
betecknar den de amerikanska kontinenterna sasom icke 
langre objekt for europeisk kolonisation. Hela programmet 
stoder sig pa omsesidighetsprincipen, for sa vidt det ut- 
gar fran den bestamda forutsattningen att Amerika aldrig 
blandat sig i eller tanker blanda sig i Europas affarer; 
hvilken tillbakadragenhet uttryckligen proklameras afven 
gent emot Europas »existing colonies or dependencies» 
i Amerika.

Detta budskap ar, som man ser, ett rent historiskt 
aktstycke. Dar talas om de »allierade makterna», om 
ett visst »system», om »interventionsprincipen». Bud- 
skapet vander sig harmed mindre mot Europa som sadant 
an mot den davarande »heliga alliansen» med dess stats- 
och folkrattsliga principer. Monroe-doktrinen ar en 
protest mot den forsta stormaktsalliansen (I, 18) och 
hade som sadan varit i engelsk sack, innan den kom i 
amerikansk pase. *) Mot hela Europa — narmast mot

*) Man hade nyss pa Veronakongressen dryftat fragan om inter
vention i spanska Amerika; detta forefoll nastan som en konsekvens, 
sedan Frankrike 1822 a Alliansens vagnar aterstallt monarkien hemma 
i Spanien. England fruktade emellertid, att en eller annan landstracka 
darute skulle efter interventionen stanna i Frankrikes fickor till tack 
for hjalpen. Canning ville darfor korsa planen. Af denna anledning 
vande han sig till Forenta staterna med forslag om ett gemensamt upp- 
tradande. Resultatet vardt Monroes budskap (i sjalfva verket dikteradt 
af statssekreteraren J. Qu. Adams). Ett politiskt schackdrag af Eng. 
land var darmed forvandladt till en amerikansk folkrattsteori, som vande 
sin udd afven mot England, och darfor ocksa i denna form framkallade 
en engelsk protest. — Speciallitteratur om Monroe-doktrinen: Petin, Les 
E. U. et la doctrine de M., 1900; Fiedler, Deutschland und die M. D., 
1903; Mahan, The M. D., i Nat. Review febr. 1903; Loomis, Some phases 
of the M. D., Annals of the Amer. Acad, juli 1903, ss. 1—19; Roosevelt»



Ryssland, som vid denna tid (1821 till 1824) strackte 
trefvande hander mot » Oregon» fran Alaska — vander sig 
daremot den passus, som reserverar den nya varlden 
mot fortsatt europeisk annektering. Harmed framstar 
Monroe-doktrinen som den forsta fullt medvetna reaktio- 
nen i stort mot Europas universalhagemoni. Den ar 
utsprungen ur en kansla af solidaritet inom hela den 
amerikanska varlden, hvarigenom den star som paname- 
rikanismens forsta anslag: »Amerika for amerikanarne». 
Men pa samma gang tycker man sig langre in se kon- 
turerna af ett narmare formuleradt program, hvars korta 
mening ar: »Amerika for Forenta staterna». Ty Mon
roes upptradande mot Europas inblandning i Sydamerika 
innebar ju i verkligheten Forenta staternas inblandning 
dar. Detta ansprak ligger in nuce i doktrinen. I den- 
samma slumrar alltsa, trots dess utpraglade negativa och 
defensiva karaktar fran borjan, det ena af de program, 
som vi sett foretecknade den stora Unionen af dess lage: 
formyndarskapet ofver nya varlden.

Framemot 1800-talets midt intrader en stark expan- 
sionsutveckling, hvarigenom Unionen nar ut till sitt andra 
haf. Darmed vakna — som GOthe forutsagt redan 1827 
— tankarne pa en centralamerikansk kanal; afven har 
narmast i defensivt syfte, for rikets sammanhallnings skull. 
Resultatet blef »Clayton-Bulwer-traktaten» med England 
1850, om gemensam befordran af en oppen och obefast 
Nikaraguakanal sasom allman farled. Men verkstallig- 
heten uppskots tills vidare.

Detta garantifordrag med en europeisk makt om 
amerikanska affarer tradde mahanda nagot utanfbr Monroe- 
doktrinens ram (Mahan). Men eljest borjar doktrinen nu

Araerikanismus (tysk ofvers.) 1903; Zimmerman^ Weltpolitisches 1901, 
ss. 228—40; Valois, Deutschland als Seemacht, 1908 (kap. *M. D. und 
Weltfrieden"), ss. 99—130.



predikas igen, och i starkare tonarter. Den som ater- 
upplifvat den (dock nu med begransning till Nordamerika) 
ar president Polk: forst i Oregon-fragan 1845, sasom 
fornyad protest mot europeisk nykolonisering, sedan i 
Jukatan-fragan 1848, sasom preventivprogram — man 
borde besatta det upproriska Jukatan for att forekomma 
europeisk inblandningl Redan nu hora vi det betecknas 
som ett »manifest destiny», att den stora Unionen skall 
absorbera hela sin kontinent (»Ostende-programmet» 1854).

Efter secessionens kufvande pa 1860-talet losgoras ater 
expansiva krafter i Monroe-doktrinens hagn. I Monroes 
anda, om ocksa icke i hans namn, slungas ett dodande 
ultimatum mot det napoleonska kejsardomet i Mexiko. 
President Grant citerar uttryckligen doktrinen (i Polks 
preventiva mening) mot S. Domingo och utbygger den 
med en ny sats 1869, da han uttalar att gamla euro- 
peiska kolonier i Amerika icke fa ofverlatas pa en ahnan 
europeisk makt. Expansionstankarne gingo vid denna 
tid mest at Vastindien (Kuba, Haiti, danska oarne) och 
Alaska, hvilket senare land ocksa forvarfvades genom 
kop af Ryssland 1867.

Alaska-kopet bildar det forsta afsteget fran Unionens 
gamla territorialprincip, det sammanhangande rummet. 
Utan tvifvel ar afsteget dock mera skenbart an verkligt: 
Alaska i Unionens hand vantar pa Kanada! Ocksa larer 
redan nu, under den »lillengelska» stromningen (III,3o),yppat 
sig en utsikt att forvarfva vastra Kanada, om icke det hela 
(Alb. Shaw); men den afvisades. Man skyr annu att 
lamna de gamla stranderna. Manipulationer pa Hawaii och 
Samoa gifva icke heller nagot resultat. George Washing
tons varnande stamma har annu icke alldeles forklingat.

Det stora brottet mot alia traditioner, vandpunkten 
i Unionens hela historia, dess uppenbara uttradande ur 
isoleringen och framtradande i stormakternas taflan —



det infaller forst efter midten af 1890-talet, 30 ar efter 
Alaskas forvarf.

Drifkraften ar har densamma som i Europa. Icke 
nojd med sin hemmamarknad gar den amerikanska indu- 
strien ut pa erofringar och begar som den europeiska 
att introduceras af flaggan. Hundraarig fdrsiktig praxis, 
stodd pa klara naturliga forhallanden, formar ej langre 
binda begaret efter yttre forstoring. Forenta staterna 
instaila sig i ledet bland imperialismens hafdare i var 
samtid — och pa vimpeln se vi alltjamt »the Monroe 
Doctrine» som Ibsen.

Man kan saga, att den amerikanska imperialismen 
startar med det »hands off», som presidenten Cleveland 
i sitt decemberbudskap 1895 ropade till England i Vene- 
zuela-fragan *). Mera hogljudt och utmanande hade 
Unionen annu aldrig framstallt sina hoghetsansprak an 
i de satser, hvarmed statssekreteraren Olney ackompan- 
j erade sin presidents slag pa svardet. Har fick man 
hora, att U. S. A. var ofverdomare (»Lord Chief Justice») 
pa vastra hemisfaren och kontinentens, praktiskt sedt, 
enradige suveran (»we are practically sovereign on this 
continent and our fiat is law»), att »en permanent po- 
litisk fbrening mellan en europeisk och en amerikansk stat

*) Venezuela-fragan var en gammal granstvist, som England (1814) 
ofvertagit (ran Holland och Venezuela (1831) fran Spanien. Den galler 
omradet mellan Essequibo, dit Venezuelas pretentioner ga, och Orinoco. 
En “Schomburgk-linje* pa 1840-talet erkandes aldrig af Venezuela. Under 
arens lopp hade England alltmera framflyttat sina faktiska positioner, 
i synnerhet sedan det omtvistade omradet befunnits innehalla guld (i 
Cuyunis flodbadd). Fragan blef brannande pa 1880-talet, 1887 afbrot 
Venezuela alia forbindelser med England, och 1895 hade England sandt 
ett ultimatum. Nu rann saken bort i skiljedom febr. 1897 — okt. 1899, 
hvarpa England i det hela vann. Se Cl. Markham i The geogr. Journal, 
mars 1896, samt handlingar i Staatsarchiv LIX och LX.



var onaturlig» (adress till Kanada), tn. m. Allt detta 
serveras i Monroes namn. Bakom det hela lag inrikes- 
politik: det demokratiska partiet ville styrka sina utsikter 
till det stundande presidentvalet 1896. Icke desto mindre 
forlorade det spelet, och Mac Kin ley valdes pa republi- 
kanernas »plattform». Men fran detta val daterar af- 
gjordt det nya skedet; ty i republikanernas program 
ligger imperialismen klar.

Programmet, uttryckligen stodt pa Monroe-doktrinen, 
pabjuder intervention pa Kuba mot Spanien, Nikaragua- 
kanalens »tagande i egen hand» (konkurrensforetag till 
den franska Panama-kanalen), annektering af Hawaii och 
inkop af de danska oarne i Vastindien; dartill heter det, 
att »vi se med tillforsikt emot alia europeiska makters 
slutliga atertag fran var hemisfar och en forbindelse af 
alia engelsktalande delar genom fritt fordrag», d. v. s. 
narmast Kanadas inforlifvande med Unionen. Det ar 
detta program, som anvisat riktningen for den nya kursen; 
och snart se vi det i viktiga punkter genomfordt.

Borjan gjordes med Hawaii 1897. Foljde sa, i kraft a( 
interventionen pa Kuba, besittningen af Portorico, Guam, 
och Filippinerna 1898—1899; salunda var bryggan lagd — 
visserligen med glesa brostenar — ofver till Asien, dar man 
redan 1896 borjat visa sig med jarnvagsplaner i Korea, 
och dar man 1900 intog sin plats i stormakternas led pa 
taget mot Peking. Vid delningen af Samoa-gruppen 
1899 tillfoll on Tutuila Unionen, sa att en annan ut- 
vecklingslinje pekar mot Australien. Med fyra kolstationer 
(Pearl Harbour pa Hawaii, Pago-Pago pa Tutuila, Cavite 
i Filippinerna samt Guam), spridda ofver hela Stora 
oceanen, star Unionen saledes rustad att realisera det 
andra storpolitiska programmet, herravaldet ofver Pacifik.

Men denna uppstallning krafver for sin fullbordan 
Panamanasets oppnande for Unionens fartyg, nu i fullt



aggressivt och expansivt syfte. Aktuell blef fragan genom 
det franska bolagets arbeten pa 1880-talet, och bran- 
nande genom erfarenheten under spanska kriget, da 
skeppet »Oregon» fick ga rundt hela Sydamerika for att 
komma till striden. For detta andamal maste forst Eng
land och all internationell karaktar enligt 1850 ars fordrag 
aflagsnas ur arbetet; detta skedde pa ett skaligen brutalt 
satt i nov. 1901 genom en ny traktat med England (»Hay 
—Pauncefote», Staatsarchiv LXVI, n:r 12630, jfr Del III, 
34). Darpa maste afgorande traffas mellan Nikaragua- och 
Panama-linjen; detta skedde till den senares forman i 
juni 1902, sedan fransmannens rattigheter och arbeten 
ofvertagits af Unionsstaten. Slutligen maste ofverens- 
kommelse traffas med agaren till denna mark, Kolumbia; 
d& detta misslyckades, gjorde sig vederborande provins, 
Panama, fri fran sin regering i nov. 1903, fjorton 
dagar senare var traktaten (»Hay—Varilla», Staatsarchiv 
LXIX, n:r 13207) med Forenta staterna klar, och i febr. 
1904 sattes de sista inseglen pa foretaget. Icke blott 
kanalens sidor, till 8 km bredd pa hvardera, och oarne 
framfor ena mynningen skola hadanefter sta direkt under 
Unionens suveranitet; genom garanti af den nya statens 
oberoende och interventionsratt i dess angelagenheter ha 
Forenta staterna forsakrat sig om faktiskt herravalde 
pa hela naset; och den »standiga neutralitet», som 
uppratthalles annu i det sista fordraget med England, 
grumlas nu genom bestammelser som berattiga U. S. A. 
att »skydda» kanalen. Darmed var den diplomatiska 
sidan af saken utagerad. Sedan 1906 ar arbetet med 
kanalen i full gang, i okt. 1913 sprangdes den sista 
fordamningen, och man kan darfor hoppas att jatteverket 
skall vara fullbordadt icke alit for langt efter 400-arsdagen 
af den septemberdag ar 1513, da Balboa fran nasets 
bergshdjder forst sag oceanen pa andra sidan.



I Forenta staternas historia skall detta blifva en stor 
dag. En skarpblickande japansk forfattare (se II, 81) 
sager om Forenta staterna, att »genombrytandet af Panama 
och hafdandet af dess intressen i Sydamerika skola bli 
dess hufvuduppgifter under det 20:e seklet». I sjalfva 
verket siktar kanalverket at bagge dessa stora framtidspro- 
gram, herravaldet i Pacifik liksom herravaldet ofver Amerika. 
Pa Stora Oceanen skall Europa komma i ohjalplig efter- 
hand. Centralamerikas smastater och afven det stora Mexiko 
torde efter kanalens fullbordan vara frukter mogna att 
plocka nar U. S. A. sa behagar. Det pacifiska Syd
amerika, som hittills legat i skymundan for den stora 
Unionens blickar, skall komma ansikte mot ansikte med 
honom. Salunda skall kanalen — omtvistad i sin be- 
tydelse for varldssamfardseln (Stubmann mot Johnson) — 
sakert blifva en ny kraftkalla at Forenta staterna, hvari- 
fran deras makt skall utstrala at alia hall till alia kon- 
kurrenters forfang. Suezkanalen var en skank at mansk- 
ligheten; Panamakanalen lancerades i samma anda (»the 
Land divided, the World united»), men lar i praktiken 
i allt for ofvervagande grad komma Forenta staterna till 
godo — en amerikansk Kejsar-Wilhelm-kanal snarare an 
en internationell farled, en »forlangning af var kustlinje», 
som redan presidenten Hayes 8/s 1880 uttalade och Alb. 
Shaw 1907 upprepat. *)

Redan innan verket foreligger fullbordadt, har ocksa 
denna karaktar tradt i dagen pa tvafaldigt och ganska 
uppseendevackande satt. Den omtvistade fragan, i hvilken

*) Speciallitteratur: Wegener, Der Panamakanal, i Geogr. Zeitschr. 
1904, ss. 297—316; Regel, Der P., 1909; Arias, The P.,1911; Emory 
Johnson, P. Trafic and Tolls, i North. Amer. Revue aug. 1912; Stubmann, 
P. und Weltwirthschaft, i Weltw. Archiv april 1913; Hallendorff, 
Panama, 1913 (jamte dar cit. litteratur, s. 152 f.). — Kanalen ar i 
langd halften mot Suezkanalen (8 mil), men beraknas kosta 4 ganger dess 
byggnadssumma (l1/» milliard kr.).



man U. S. A. aro folkrattsligt berattigade att befasta en 
»neutral farled», lostes 1911 genom ett budskap af dess 
president och en bevillning af kongressen. Den klara 
regeln ater, att sjofarten skall vara lika for alia i kanalen 
{«on terms of equality», Hay—Pauncefote-traktaten, art. Ill, 
mom. i), annullerades genom en lagstiftning, «Panama 
Canal Act» **/g 1912, hvarigenom Unionens egna fartyg 
i kustfart premierades med frihet fran afgifter (ofvans. 16 n.). 
I bada fallen har Unionen saledes tagit internationella 
fragor i sin egen hand och lost dem till sin favor. Man 
ma icke undra pa att England inlagt protest mot den 
sistnamnda atgarden; och den torde icke annu vara att 
betrakta som definitiv.

Hur langt har i narvarande stund Amerikas stor- 
makt kommit pa de af naturen och historien foreteck- 
nade banor, till hvilka Panamakanalen skall definitivt sla 
upp dorrarne? Vi fasta nu narmare uppmarksamhet pa 
det panamerikanska programmet i dess trenne hufvud- 
stycken: Centralamerika med Mexiko, Vastindien och 
den sodra varldsdelen, hvartill slutligen kommer fragan 
om Kanadas framtid.

Narmast liggande och enklast ar det egentliga Cen tral
am erik as problem. Fragan ar blott, om det skall falla 
under Unionens kontroll bit for bit eller som ett konfe- 
dereradt helt (som Shaw antager). Tillsvidare gar ut- 
vecklingen pa den forra linjen; alit oftare har U. S. A. 
intervenerat pa senare tider, och 1910 fordes Nikaragua 
in i en vasallstallning (finanskontroll med interventions- 
ratt), som 1913 larer blifvit an ytterligare befastad.

Under tiden har Mexiko varit utsatt for en «pene
tration pacifique», som alit mera undergraft grunden for 
dess politiska sjalfstandighet. Vid sekelskiftet beraknades 
U. S. A. ha placerat 2 milliarder kr. dar, framfor alit i jarn-



vagar och grufvor; 1907 lar kapitalet ha vuxit till 3ya, 
men den mexikanska staten hade da borjat atererofra 
jarnvagarna. Det var Porfirio Diaz* fasta och kloka 
statskonst, som har korsade grannens farliga planer. 
Afven pa utrikesomradet motte Unionen hans besvarliga 
forslag (om statusquo-entente for hela Amerika 1902, 
om condominium ofver Centralamerika 1907). Till en 
kris kom det dock forst efter 1910, da rykten borjade 
ga om ett hemligt fordrag mellan Mexiko och Japan. 
Ryktet syntes bekrafta sig da Mexiko i borjan af 1911 
atertog (den likaledes hemligt beviljade) koncessionen pa 
en kolstation i Madalenabai for U. S. A. — man antog 
att den skulle ofverflyttas pa Japan. Nu slogs allarm; 
samma krafter, som framkallade Panamarevolutionen i 
en for Unionen behaglig tid, bragte Mexiko i uppror 
och inbordes krig, tills »faderneslandets fader» och store 
valgorare i maj 1911 gick i landsflykt. Darmed var 
spelet vunnet for Forenta staterna. Landet aterfoll i 
den anarki, som Diaz’ starka arm hallit nere en mans- 
alder. Den standiga oron vid gransen bjuder Unionen 
tillfallen till intervention efter behag; saval i mars 1911 
som i aug. 1913 var stallningen ocksa sa kritisk att en 
oppen brytning icke ansags utesluten.

Pa former kommer det for ofrigt foga an: saken 
kan redan anses afgjord. Pressadt af grannens Panama- 
arm fran andra sidan — med 5 jarnvagar ledande direkt 
fran hans land in ofver gransen, med grufdistrikterna 
och smabruken i norr fulla af hans folk, med 5 5 procent 
af sin import och 76 procent af sin export upptagna af 
honom — ar Mexiko redan domdt, dess sjalfstandiga 
statslif reduceradt till ett tomt sken. Som bekraftelse 
darpa formulerades 1912 i amerikanska senaten (L o d g e) 
en ny variant pa Monroe-doktrinen: icke ens at privat- 
bolag af icke-amerikanska medborgare ma nagon ame-
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rikansk stat ge koncessioner & militarist viktiga punkter. 
Det ar Mexikos suspekta affarer med Japan, som har 
kunna utlasas ur protektorns bud.

Vastindiens politiska kurs maste sjalfTallet stegras 
genom kanalen; hadanefter har Unionen ett direkt intresse 
att afhysa Europa fran positioner, hvarifran kanalen kan 
allvarligt hotas. Desto betydelsefullare visar det sig nu, 
att Unionen genom kriget med Spanien redan sprangt den 
europeiska uppstallningen har (ofvan s. 69). Efter 1898 
(1900) ar Portorico ett ^domestic territory», med aspira- 
tioner att bli stat i Unionen. Ofver Kuba har man vid upp- 
gorelsen 1901 forbehallit sig garanti af oafhangigheten, 
interventionsratt och disposition af kusterna till marinstatio- 
ner (»Platt amendement»); interventionsratten maste ater 
begagnas 1906—09, och pa varen 1913 foreslogs ocksa 
infor kongressen befastande af Guantanomos hamn pa 
ostkusten. Kopet af danska oarne har visserligen strandat 
igen (1901—03); men pa nyaret 1905 (bekraftadt 1907) 
har annu en gammal plan realiserats, da S. Domingo 
stallts under Unionens garanti och finanskontroll (forebild 
for Nikaraguas stalking 1910, s. 80); och i aug. 1913 
talas om kop af det hollandska Curagao.

Pa detta satt skrider det Karaibiska hafvet alltmera 
in i stallningen af Forenta staternas »eget medelhaf». 
Att fortsattning skall folja i nya nummer, later sig icke 
betvifla. Sa t. ex. kan man (med Coolidge) vara for- 
vissad om, att de amerikanska trupperna icke skola lamna 
Kuba om de for tredje gangen behofva landa dar 
— hvilken tredje gang kan komma nar som heist —; 
sa mycket mindre som U. S. A. redan har ofver V2 
milliard placerad samt beherskar halfva importen och nara 
90 % af exporten dar. Likaledes kan man vara for- 
vissad om, att Grant-doktrinen af 1869 (ofvan s. 75) skulle 
slungas emot de danska oarnes ofvergang i tysk besitt-



ning (afven om den fick sofva vid det lilla svenska 
S. Barthelemys ofverforande pa fransk rakning 1878); 
S. Thomas’ hamn, i skarningspunkten mellan linjerna 
Europa-Panama och U. S. A.-Sydamerika, ar hadanefter 
allt for betydelsefull for att tankas i en annan stormakts 
hander. Den mest kritiska fragan galler dock Jamaika, med 
fastningen Kingston, geografiskt sedt den yppersta vakt- 
posten vid kanalens mynning (Mahan); redan ha ocksa 
roster hojts for forvarf af denna och andra engelska be- 
sittningar (eventuellt i utbyte med Filippinerna). Det ar 
har att marka, att U. S. A:s politiska planer korrespon- 
dera med oarnes ekonomiska onskningar, forsavidt deras 
indragande i Unionens stora frihandelsomrade skulle be- 
fria dem fran svara bekymmer for sin hufvudprodukt 
sockret, som nu lider svart af Europas tullar kring dess 
egen betodling.*) A andra sidan kan det ju icke synas 
lockande for U. S. A. att belamra sin folkstock med 
an flere negrer och halfvildar; hvadan varlden larer fa 
motse nya varianter pa den »sjalfstandighetstyp», som 
utgor kompromissen mellan den stora Unionens ideala 
karlek till andras frihet och reala vilja till egen makt.

Pa dessa vagar nalkas Nordamerika nu ocksa pa 
allvar Sydamerika. Fa punkter pa den varldspolitiska 
samtidens och framtidens program aro sa vidtutseende 
som kampen om Sydamerika: denna tropiska och sub- 
tropiska jattereserv med sina omatliga tillgangar i berg, 
skogar och jungfrulig jord, sitt oforlikneliga naturliga

*) Williams (i Annals of the Arner. Acad, juli 1905, s. 38) faster 
uppmarksamheten pa det uppsving som U. S. A. framkallat pa Jamaika 
och andra vastindiska oar genom’befordran af smabruk (banan-kultur), 
medan oarne hittills utsugits af sina europeiska herrars storplantager 
(kaffe, socker, tobak). Efterfragan af arbetare for kanalverket har gifvet- 
vis ocksa landt oarne till mycket gagn. — Om mojligheterna till en 
ekonomisk forbindelse mellan Vastindien och Kanada, se nedan s. 91.



samfardselsystem i Amazon- och Laplata-floderna, sin redan 
valdiga handelsomsattning (pa atminstone 6 milliarder), 
sin outvecklade mansklighet, dar de hvite upptaga en 
knapp femtedel mot indianer och negrer, och sina mangen- 
stades flytande politiska granser. Kampen gar — likt 
Englands kamp om sitt Empire — pa en yttre och en 
inre linje: mot Europa a ena sidan, mot Sydamerikas 
egna stater a den andra.

Genom Monroe-doktrinen garderadt mot Europas poli
tiska infly tande, stod Sydamerika alltjamt kvar i ekono- 
miskt beroende af den frammande varldsdelen. Har 
kunde U. S. A. icke pa lange upptaga nagon konkur- 
rens, sa mycket mindre som dess export var ofvervagande 
ravaror men den sodra varldsdelen behofde fabrikat. Sa- 
lunda samlade sig ock ett ansenligt europeiskt kapital 
har; mest engelskt (minst io milliarder, se III, 56), men 
afven tyskt (atminstone 3 milliarder) och franskt. Pa 
samma gang blef trafiken till Sydamerika nastan ett 
monopol for Europa; annu 1907 dirigerade New-Yorks 
postforvaltning posten till Rio och Buenos Ayres ofver 
Bremen. Alla doktriner till trots hade Europa alltsa har 
ett obestridt ekonomiskt dfvertag ofver U. S. A. bade 
oster och vaster om Anderna — medan jankimannen 
amerikaniserade England, angliserade England Sydamerika 
(Stead).

Alit som U. S. A. sjalfva industrialiserades, borjade 
emellertid uppmarksamheten rikta sig starkare pa den 
stora marknaden i soder, och darmed begynte kampen 
med Europa. Man kan saga att den blef akut genom 
den nya Venezuela-fragan 1902, da England, Tyskland 
och Italien foretogo en gemensam tvangsexpedition mot 
denna stat for att indrifva forfallna fordringar, och 
en finanskontroll likt Egyptens var i fraga. Vid detta 
tillfalle formulerade Argentinas utrikesminister i en not



till Washington 29/i2 1902 den s. k. Drago-doktrinen, 
som forbjod anvandning af vapenmakt vid indrifning af 
fordringar i ett frammande land. Unione'n nojde sig for 
tillfallet med att bemedla Venezuela-fragans hanvisning 
till skiljedom; dess kanslor for Drago-doktrinen aro blan- 
dade, sedan den sjalf borjat exportera kapital i starkt 
vaxande massa till Sydamerika; och den har icke heller 
befordrat doktrinen langre an sa att skiljedom alltid skall 
tillgripas fore vapenmakt (beslut pa andra Haagerkon- 
gressen 1907). A andra sidan har Roosevelt uttryck- 
ligen afvisat all europeisk kontroll pa amerikansk finans- 
forvaltning och forklarat det for U. S. A:s plikt att 
i sadant nodfall utofva en »internationell polismakt» 
(»Roosevelt-doktrinen» af 6/i2 1904; forutsattning for poli- 
tiken mot S. Domingo 1905 och Nikaragua 1910). Under 
sadana forhallanden lara europeiska makter icke vidare 
vaga sig pa nagon anvandning af tvangsmedel mot tred- 
skande galdenarer i Sydamerika. Men det kan da icke 
heller vara nagon stark frestelse for Europas bankirer att 
placera pengar i Sydamerika eller ofverhufvud inleda 
affarer darmed, sedan man icke langre far skydda sin 
ratt med tjanliga medel. Det ar uppenbart, att U. S. A. 
har sitter med en trumf som i afgorande grad forsamrar 
Europas framtidsutsikter.*)

Det europeiska monopolet i samfardseln star icke 
heller pa allt for fast grund. Panamakanalen skall har 
bli en ny trumf for U. S. A., utslaggifvande for ost- 
kusten (ned till Valparaiso); och allt starkare blir krafvet

*) Se kapp. “Die allamerikanische Gefahr* 1904 samt “Europaisch- 
amerikanische Kapitalkonkurrenz* och “Allamerikanische Zollverbands- 
bestrebungen“ 1907 hos Dehn; forfattaren ser den egentliga ameri- 
kanska faran dari att Sydamerikas marknad undanryckes Europa (1907 
s. 255 f.). Att denna fara verkligen finnes, intygas af ett sa framsta- 
ende vittne som tyske kolonialministern Dernburg i ett tal u/i 1907



pa subvention af direkta angbatslinjer till vastkustens 
storstader. Har har nu Europa ett briljant motdrag i 
Saharabanan (P. Leroy-Beaulieu, se II, 18 n.); men den 
svafvar annu i vida faltet. Under tiden arbetas immer- 
fort pa en forbindelse af annan art, en jarnvag fran 
strand till strand lik Afrikas Kap-Kairo-bana. Detta ar 
»Pan American Transcontinental Railway» (afven kallad 
»Intercontinental» och »Three Americas»); i alia afseen- 
den det mest gigantiska foretag af sin art. Redan torde 
n,000 km vara klara af det helas 16,500, hvaraf 6,000 
i ett sammanhang fran New-York ned till Tapachula (nara 
Guatemalas nordgrans) och 3,300 fran Buenos Ayres 
upp till Cuzco. Trots den tekniska och ekonomiska 
orimligheten af en anlaggning, som har att ofvervinna pass- 
hojder pa uppemot 5,000 m under kamp med standiga 
natur- och statrevolutioner och att darunder konkurrera pa 
olika sparvidder med sjofarten utmed stranderna — trots 
allt fortfar foretaget att vaxa afven i mellanstycket, och 
skall mahanda inom en ej allt for aflagsen tid vara full- 
bordadt, kanske med utgreningar anda upp till Alaska.

Ofver Panamakanalens tvarsnitt skall alltsa denna 
langdbana direkt knyta varldsdelarne samman, med forakt 
for alia smaklokhetens berakningar. Har kommer Forenta 
staterna i kampen till godo en sympatisk stromning inom 
de sodra staterna sjalfva. De kanna det som en heders- 
sak att genomfora det stora verket, sasom kronet pa 
deras samhorighet med den allmanna kulturkretsen och 
jambdrdighet med Europa (Hennig). Ofver den pan- 
amerikanska jarnvagstanken hvalfver sig sjalfva den pan- 
amerikanska iden, som har funnit en handgriplig symbol. 
Och den vander har annu sin udd mot den gamle fdr- 
myndaren, Europa, till Forenta staternas forman i striden.

Panamerikanismens yttre utveckling under senare ar 
betecknas af kongresserna («International American Con-



ferences») i Washington 1889, Mexiko 1901, Rio de Janeiro 
1906 och Buenos Ayres 1910. En gammal tanke fran 
sydamerikanska befrielsekriget (Bolivar; mote i Panama 
1826) har har fatt modern form och syftning (sarskildt 
genom Blaine efter 1881). Sedan 1891 ager rorelsen 
ocksa en lifskraftig medelpunkt (»Herzkammer des ge- 
sammten Pan-Amerikanismus», Fried) i en centralbyra med 
namnet »Pan American Union» (Barrett); sedan 1910 
residerande i ett af Carnegie skankt millionpalats i 
Washington. Det var ur den forsta af kongresserna som 
jamvagen historiskt framgick. Man finner dem arbetande 
pa skilda omraden af det mellanfolkliga lifvet: skiljedom, 
privatratt, halsovard, handels- och tullsystem, bankvasen, 
statistik och ren vetenskap (kongresser i Santiago 1908 
och Washington 1911). Har och dar ha ocksa utfallit 
en dei resultat, om dessa ocksa knappast kunna sagas 
motsvara den stora apparaten.

Man kan icke undga att har se en parallellforeteelse 
till den sammanslutning inom Englands varldsvalde, som 
fatt sitt organ i de s. k. kolonial- eller rikskonferenserna. 
Panamerika strafvar till organisation liksom British 
Empire, men pa naturlig geografisk bas: ett hemisfar- 
program, skjutande sig in emellan nationalismens och 
planetarismens cirklar. A andra sidan saknar ju Panamerika 
Empires nationella och historiska samhorighet. Det forra 
ar en renodlad geopolitisk, det senare en liknande etnopoli- 
tisk rikstanke. I Panamerika finnes saledes an friare spel- 
rum for centrifugala krafter. Skulle seger vinnas i den yttre 
konkurrensen, kvarsta dessa krafter sasom hinder for den 
stora tanken. Afven det amerikanska varldsriket har till 
sist sin svaraste fiende inomhus. Vi kanna honom redan: 
det ar det latinska Amerikas rasmedvetande och sjalf- 
bevarelsedrift, som foder misstanksamhet ej blott mot 
den gamle utan afven mot den nye formyndaren,



Att Monroe-doktrinen ar ett tveeggadt svard, hvars 
ena egg hotar dem sjalfva, det har gifvetvis icke i langden 
kunnat bli forborgadt for Sydamerikas stater. Roosevelt’s 
hogtidliga och upprepade forsakringar ha icke rackt till 
att lugna dem i detta hanseende, icke heller Hay’s 
forklaring att sydamerikanska territorier aro lika litet 
begarliga for Unionen som bergen pa manen, eller alia 
Root’s tal i denna anda pa en enkom darfdr foretagen 
rundresa i sodern 1906. De maste fasta mera afseende 
vid fakta an ord. Med uppmarksamhet folja de hvarje steg 
i den store »broderns» yttre politik, och det ar antagligt 
att hans handlingssatt mot Kolumbia, S. Domingo och 
Mexiko synts dem tala ett annat och farligare sprak. 
De ha afven haft anledningar for egen del till vaksam- 
het: sa manipulationerna i Akre-omradet 1902, dar ett 
amerikanskt syndikat lyckades vinna Bolivias koncession 
pa 60 ars forvaltning (inklusive polis- och militarmakt) 
af gummiskogarne, men fick trada tillbaka for Brasiliens 
protester;*) sa afven forsoket 1911 att afvinna Ekuador 
Galapagos-0arne pa 99 ars arrende — har lag dock an- 
ledningen klar i ogruppens strategiska lage i forhallande 
till Panama. I hvarje fall saknar panamerikanismen under- 
laget af sympatiska kanslostamningar; i Paris umgas de 
nord- och sydamerikanska framlingskolonierna foga, och 
pa Haagkongressen 1907, dar Sydamerika for forsta 
gangen tog mera fulltaligt plats i kulturstaternas sam- 
fund, visade dess medlemmar ingen som heist hag att 
bara Forenta staternas livre.

Sadana stamningar tendera snarare i riktning mot
*) Striden om “republiken Akre*, egentligen en af Sydamerikas 

manga svafvande gransfragor, varade fran 1899 till nov. 1903, da 
Brasilien forvarfvade storre delen af det (till 20 mill, har uppskattade) 
tvistiga omradet. Unionens inblandning vackte protester rundt om i 
Sydamerika. Se Geogr. Kalender 1903/4, karta 8 med text, samt ibm 
1905/6, karta 10.



den latinska union i Nya varlden — tillafventyrs med 
fasten i den gamla (de »paniberiska kongresserna» i 
Madrid 1900 och 1904, jfr I, 46) — som den teoretiska 
undersoknin^en redan latit skymta, sasom direkt motvikt 
mot Amerikas germanska storstat. Den naturlige an- 
foraren i denna motrorelse ar Argentina, Sydamerikas 
snabbt uppblomstrande stat i den tempererade zonen, 
knutet samman med Europa genom lifsbehofvet af dess 
marknad for sin spannmal och sitt kott, men utan alia 
andra intressen af Forenta staterna an den rene kon- 
kurrentens pa detta omrade. En narmare kamp mellan 
U. S. A. och Argentina star redan om Brasiliens mjol- 
marknad; de forre ha anda sedan 1891 skaffat sig insteg 
dar genom samma medel som spelar en sa stor roll i 
det britiska Empires utvecklingshistoria, namligen pre- 
ferenstull (tullfrihet for Brasiliens kaffe mot 20 procents 
afdrag pa Brasiliens mjoltull); men Argentina arbetade 
starkt pa att fa detta premium upphafdt redan 1905 och 
lar i april 1913 ha lyckats. Bakom denna ekonomiska 
fraga ligger en storre politisk: fragan om den s. k. 
»A-B-C-alliansen», i hvilken Argentina, Brasilien och Chile 
med glomska af gamla mellanhafvanden skulle inga, till 
gemensamt stod mot den farlige vannen i norr och till 
karna i ett politiskt enadt Sydamerika. Ansatser dartill ha 
framstatt 1904; man talar om ytterligare steg 1910; man 
vet ock, att dessa stater — tillsammans en areal af 1,200 
millioner har och en befolkning pa redan ofver 30 mil- 
lioner — pa sistone visat ett pafallande intresse for 
moderna sjorustningar; men visserligen atersta mycket 
stora motsattningar att sammanjamka, innan man har 
kan tala om verkliga politiska resultat.

Sa boljar Sydamerikas problem fram och ater mellan 
Forenta staterna och Europa, mellan panamerikanism och 
amerika-latinism, och det saknas annu bestamda hall-



punkter for att vaga ett omdome ofver de bagge strom- 
ningarnes inbordes styrka. Man ma endast ha i minne, 
att Unionen genom sin enhet fran begynnelsen har ett 
ofvertag mot bade Europa och Sydamerika. # Under tiden 
forsporjas inom Unionen sjalf tecken till en stromkantring 
i fraga om Monroe-doktrinens tillampning har. Roosevelt 
har upprepade ganger fast uppmarksamheten pa, att dok- 
trinen kan leda till betankliga konsekvenser for Unionen 
sjalf, om den utstrackes for langt; och Taft erkanner 
i sitt decemberbudskap 1909 de forandrade fdrhallanden 
som gjort doktrinen i vara dagar foraldrad betraffande 
Sydamerika. I sjalfva verket saknar den ju allt fornuftigt 
innehall, sedan faran for Unionens egen sakerhet for- 
svunnit, och den sydamerikanska friheten a andra sidan 
icke langre kan anses vard nagot sarskildt skydd mot 
Europas » system», som numera garanterar mycket mera 
verklig frihet. Vetenskapen (Hart, Munsterberg, Burgess) 
har lange insett denna skillnad, och framstaende politiska 
forfattare som Mahan och Darmsteadter tanka sig ocksa 
Unionens naturliga expansion afstannad vid den sodra 
varldsdelens grans. *) Huru langt sadana betankligheter

*) Mahan forordar i en skrift af 1900 Amazondalens organisation 
som en stor neutral zon for handelssyften, se Dehn 1907, sid. 199. 
MCnsterberg (1904) tanker sig Nord- och Centralamerika samlade 
under stjarnbaneret, men Sydamerika — i skarpaste strid mot doktri
nen — uppdeladt pa europeiska kolonier. Hart (1901) framstaller det 
som en princip af “permanent interest" inom faderneslandets yttre 
politik att icke foretaga nagon ytterligare annektering ens i Central
amerika; likasa den forre imperialisten, statssekr. Hay i ett efterlamnadt 
bref 1905, se Dehn 1907, sid. 286. Tiden har emellertid, som vi sett, 
redan lupit dem forbi. — Hufvudverket om den panamerikanska rorel- 
sen ar Fried, Pan-Amerika, Entwicklung, Umfang und Bedeutung der 
panamer. Bewegung, 1910, sammandraget i en “Kurzgefasste Dar- 
stellung" 1912. Om det stora jarnvagsfdretaget se sarskildt Hennig, 
Das Unternehmen der panamer. Bahn, i Geogr. Zeitschr. 1910, ss. 537 
—45, samt senast i Weltw. Arch, juli 1913, s. 60. Om Farquhar*



kunna gora sig gallande gent emot en imperialistisk folk- 
mening och tingens eget tvang, kan endast framtiden utvisa.

I en punkt rader emellertid ingen dissens mellan veten- 
skapen och folkmeningen betraffande Monroe-doktrinens 
berattigande; och det ar den som antyddes i det republi- 
kanska programmets ord 1896 (ofvan s. 77) om »en for- 
bindelse af alia engelsktalande delar». En allt allmannare 
opinion betraktar med Goldwin Smith och Tracy (i »North 
Amer. Review» okt. 1903) Kanadas nuvarande stallning 
som en ren »anakronism», varre an de tyska sydstaternas 
efter nordtyska forbundets upprattande. For dess inne- 
slutande i Unionen tala, som vi sett, icke blott de geogra- 
fiska skalen — har starkare an nagonsin — utan afven de 
nationella och kulturella. Har ma tillaggas, att Kanadas 
senaste utveckling later Unionen dar se en farlig konkur- 
rent i den ekonomiska vadjekampen. Situationen oppnar 
en mojlighet till annu storre obehag, namligen en forening 
mellan Kanada och det britiska Vdstindien: detta ar Eng- 
lands stora trumf i spelet med den anglosaxiske brodern, 
som darmed skulle fa sin egen flank kringgangen liksom 
Kanada fick genom hans Alaska-kop; dubbelt besvarande 
efter Panamakanalens fullbordan, som intresserar Kanada 
narmast efter Staterna sjalfva. Gifvetvis har man annu 
icke rort vid detta farliga kort i annan form an preferens- 
tullar mellan parterna i fraga (senast april 1912); men 
redan detta narmande har starkt Vastindiens ekonomi 
(sockerodlingen) i en grad som icke ar gynnsam for 
Unionens planer, pa samma gang det visat Kanada 
gagnet af tropiska kolonier. *)
syndikatets gigantiska jarnvagsspekulationer i Brasilien m. m. se ibm 
s. 59 f. samt Lob in, Un trust Nord-American dans l’Amer. du S., i 
Quest, diplom. et colon. 1912, ss. 715—26, och 1913, ss. 25—37.

*) Se harom Weltw. Arch, juli 1913, s. 201 f., samt vidare Coolidgk 
s. 255, Schilder, Entwicklungstendenzen der Weltwirthschaft, I, 154 
med n,, samt Schulze-GAvernitz, Brit. Imperialismus, s. 181,



A andra sidan pekar Kanadas valdiga utvecklings- 
tempo pa en vaxande motstandskraft, med sin karna i 
det gammalengelska Ontario. Vi ha redan pa Englands 
kapitel (III, 112—116) studerat forhallanden och stamningar 
pa den sidan. Vi ha sett den amerikanska folkvand- 
ringen ofver gransen, Unionens vaxande handelsforbin- 
delser och kapitalplaceringar (redan 1907 uppgafs siffran 
2 milliarder), vi ha sett hela onaturligheten i Kanadas 
ekonomiska uppstallning, men pa samma gang dess 
beslutsamhet att genom preferenssystemet med England 
uppehalla den. Har ar nu att anmarka, att Unionens 
langtan efter forbindelsen tyckes tilltaga med Kanadas 
kallsinnighet. Man ser icke langre Kanada-planerna pa 
offentliga partiprogram; men 1903 fdreslogs oppet i repre- 
sentanthuset, att regeringen skulle inleda underhandlingar 
med England i detta syfte, och 1911 hora vi husets egen 
talman — senare demokratisk presidentkandidat — Champ 
Clark utge den klara losen »ett stjarnbaner fran Nord- 
polen till Panama».

I detta sammanhang visar sig Taft’s handelstraktat 
1911 (III, 115) val forberedd och langt syftande: han 
lat sjalf undfalla sig ordet, att reciprociteten skulle gora 
Kanada till »an adjunct of U. S.». Det var denne 
presidents storsta statsmannatanke. Det blef ocksa hans 
storsta missrakning, att det kanadensiska folket i val 
kastade den ofver bord. Men redan det faktum, att 
Kanadas ena (liberala) parti ar med darpa, halier ut- 
sikten oppen for framtiden. Senatens i Ottawa nej till 
det stora flottanslaget pa sommaren 1913 (III, 97) talar 
i denna anda; likasa ekonomiska berakningar, enligt 
hvilka en anslutning till grannen skulle hoja egendoms- 
vardet fran dollars till pund sterling. Att stallningen skall 
forvarras efter Panamaverkets fullbordan, ligger i oppen 
dag: Britiska Kolumbia, mellanstycket mellan Alaska och



» continental U. S.», berores daraf ej mindre an det 
pacifiska Sydamerika. *) Unionens politiska forfattare 
(MOnsterberg, Shaw, Coolidge) synas ganska ense om 
att den nuvarande stallningen ar i langden ohallbar och 
Empire-tanken redan utdomd: Kanada aterstar endast valet 
mellan U. S. A. och full sjalfstandighet, hvarvid det 
forra alternativet torde visa sig segrande (efter en period 
af sjalfstandighet, som Coolidge antyder, eller i tva
repriser med Vastra Kanadas infallande i Unionen forst, 
som MCnsterberg motser).

Vi skiljas fran Kanadas problem med samma intryck 
som fran Sydamerikas: vi se en oscillation mellan de 
bagge fronterna utan bestamdt skonjbar tendens. Ut- 
gangen torde till sist bestammas af krafter, som aro
starkare an manniskor och partier; och sa till vida talar 
vitsord for den amerikanska losningen pa problemet. 
Det finns atminstone intet i den praktiska utvecklingen 
hittills som motsager den teoretiska undersokningens 
resultat, enligt hvilka »monroeism» betyder en ofver den 
nya varlden utstrackt och till densamma begransad im
perialism (P6tin). Vi tycka oss blott yttermera ha
fatt bekraftadt, att det centralamerikanska protektoratet 
kommer i forsta, det vastindiska i andra, det kanaden- 
siska i tredje och det sydamerikanska i sista rummet.

Pa Stora oceanen har Forenta staternas expansion 
afstannat med det gamla arhundradet. Man har nojt sig

*) Paul Dehn faster 1904 (ss. 271 ff.) uppmarksamheten pa annu 
en omtalig punkt, namligen S. Lawrence-flodens port till det egentliga 
Kanada, som kan stangas af en enda Unionens kryssare i krigstid; 
af denna orsak vilja kanadenserna betrakta Hudsonbai som ett “kana- 
diskt haf*, en reservingang till sitt land, medan Unionens politiker 
bestrida denna uppfattning och i Hudsonbai se ett dppet haf. Se harom 
vidare Balch, The legal status of Hudson’s Bay, i “Canadian National 
Problems* — ett sammelverk, utg. af Amer. Acad. jan. 1913.



med att utveckla Filippinemas sjalfstyrelse, som trSdde 
i verksamhet 1907. Nagra internationella obehag af 
denna besittning ha annu icke visat sig. Man forstar 
ju ock Filippinemas utomordentliga betydelse som platt- 
form framfor Kina, i en tid da Kinas ode star pa dagord- 
ningen (jfr nedan s. 102). Men det ligger i oppen dag, 
att detta rena ofvergrepp i en annan varldsdel skall med- 
fora okade militara bordor. Ocksa beslots 1909 ett system 
af befastningar i Stora oceanen, med Pearl Harbour till 
medelpunkt saint Manilla och S. Fransisco till flygelfasten.

En latent konflikt for Filippinemas skull kan redan 
sparas med Japan, som har sitter inne med den battre 
geografiska ratten. Men den utgor aliena en detalj i 
den stora kamp om Pacifik — den »amerikanska oceanen», 
Roosevelt maj 1903 — hvars moln redan stigit upp 
ofver synranden: en kamp af eminent varldshistorisk 
betydelse, dar de tvenne utomeuropeiska stormakterna 
framtrada som representanter for skilda raser och kulturer. 
Denna kamp skall i sitt sammanhang belysas pa Japans 
kapitel. Har ma endast summariskt bokforas dess for- 
beredande skeden: konflikten 1906—07 med anledning 
af portforbudet for japanska barn i kaliforniska skolor, 
statusquo-ententen af 28/ii 1908, Japans nej till Taft’s 
forslag om de mandschuriska jamvagarnes international- 
isering 1910, den hemliga konflikten i Mexiko (ofvan 
s. 81) samt den nya oppna konflikten i Kalifornien med 
anledning af dess forbud for japaner att forvarfva fast 
egendom dar (lag 19/s 19131-

Man fragar sig, huru Monroe-doktrinens forfaktare 
kunna forsvara faderneslandets expansionspolitik pa andra 
sidan Pacifik. Mahan har gett svaret i »Nat. Review» febr. 
1903. Doktrinen utgar enligt denna framstallning fran 
Europas okrankbarhet, och detta Europa ar han benagen 
att utstracka till Afrika, Levanten och Indien. Pa samma



satt aro de amerikanska kontinenterna och oarna fridlysta 
for Europa. Japan och Kina och hela pacifiska varlden 
ligga emellertid utanfor denna omsesidiga reservation. 
Darmed ar saledes Filippin* och Kina-politiken befunnen i 
harmoni med den forunderligt smidiga och tanjbara 
doktrinen om Amerikas — isolering.

Men icke ens denna sista reservation for Europa 
har under den nya eran alldeles respekterats. Salunda 
har Forenta staternas gamla forbindelse med Liberia, 
som grundats af darifran atervandande negrer, i nov. 
1910 ledt till ett diplomatiskt och i dec. 1911 till afven 
ett finansiellt patronat, som star typen i S. Domingo 
och Nikaragua nara. *) Dartill vittna sadana handlingar 
som Unionens upptradande i turkiska affarer 1899 och 
den rumaniska judefragan 1902, dess protest mot Kischi- 
nefif-dadet 1903, dess eskaderdemonstrationer utanfor Beirut 
1903 och vid Marockos kust 1904 samt deltagande i Alge- 
ciras 1906 om en vaxande benagenhet till inblandning i 
den gamla varldens privataffarer — en inblandning som 
gifvetvis i langden icke kan undvikas fran en makt, som 
i sa stor skala ofvertagit europeiska folkelementer pa sitt 
nationella konto (Coolidge i »Revue de Paris» apr. 1907).

Var slutsats ar klar. Den stora Unionen erkanner 
i verkligheten in gen naturlig grans for sin »responsi
bility», som slagordet for expansionen har lyder. Den 
kanner sig som »the leading nation not only of the 
American continent, but of western civilization» (presi- 
denten i Amer. Acad. 18/4 1903). Den har gifvit sig 
ut pa en bana, dar inga stangda portar finnas och

*) Se Amer. Year Book 1910, s. 99 f., och Schilder, anf. st., ss. 
287 f., 298, 305. U. S. A. delar tuli- och finanskontrollen i landet med 
England, Tyskland och Frankrike, men har i radet en ofverinspektor 
med utslagsrost. — Stead's rika fantasi skymtar amerikanska afsikter 
afven pa Irland, Sydafrika och Konstantinopel!



knappast nagon frivillig atervando. »1 am in favour of 
holding on to all that we have got, and reaching out 
for mortu — dessa Croker’s ord i Filippiner-fragan aro 
sakerligen talade innerst ur nationens eget hjarta.

Man ma nu ingalunda fatta detta sa, som om nationen 
med fullt uppsat och klar vilja hyllat sig till ett aggres- 
sivt program. Om det ar sannt att Englands varldsvalde 
uppforts i en sorts »sjalsfranvaro» (III, 25), sa ar detta 
annu mera fallet med Forenta staternas. Basta be viset 
harpa ar Filippinernas forvarf, som aldrig statt pa nagot 
program och knappast onskades af nagon. Annu 1906 
bifogade senaten vid sitt samtycke till Algeciras-traktaten 
en reservation emot »afsikten att afvika fran den tradi- 
tionella utrikespolitiken som forbjuder en inblandning af 
U. S. i rent europeiska angelagenheter». Ingen betviflar 
arligheten i denna forklaring eller i de ideliga forsak- 
ringarne om den stora Unionens frihets- och fredskarlek. 
Folkens oden skapas i foga medvetenhet liksom man- 
niskornas; i sjalfva verket annu mindre an deras, i samma 
man som folken sta lagre i personlighetsutveckling. 
Liksom med bortvanda eller fdrbundna ogon har Amerikas 
stora Union skridit in pa imperialismens vanskliga vag.

Man torde nu ocksa battre forsta Monroe-doktri- 
nens verkliga varde for folkopinionen. Denna lara, som 
redan i sin ursprungliga affattning forekom Canning 
»hogst markvardig», som sedermera af Bismarck 
karaktariserats som en »otrolig oforskamdhet mot den 
ofriga varlden» (»Hamb. Nachrichten» 9/a 1896) och af 
Schalk som »en sorts nafratt» — den ar en spegel, i 
hvilken ett folk pa 90 millioner skadar sin egen storhet 
och makt. *) Det ar icke doktrinen som skapar vaxten;

*) Fragar man efter Monroe-larans lagliga grund, sager Williams 
i Annals of Awer. Acad. 1905 (s. 40), sa *kunna vi endast svara att den 
uttrycker 80 millioners bestamda vilja af 160 millioner och restens sam-



det ar vaxten, som omskapar doktrinen. Men i samma 
man detta klarnar, blir folket ocksa villigt att taga dok- 
trinens konsekvenser: forstarkta maktmedel, eller hvad 
Roosevelt kallar en »big stick».

De tider aro alltsa definitivt forbi, da man raknade 
utrikespolitik och militarism till den gamla varldens 
forlegade onda. Kleen har observerat skarpare an Bryce 
och Seth Low: det halier pa att utbilda sig en verklig 
militar anda inom Unionen, i psykologisk ofverensstam- 
melse ej mindre med dess nationella ungdom och egen- 
domliga folkrekrytering an med dess stolta debut och 
an stoltare forhoppningar pa varldspolitikens seen. Den 
stora pansareskader, som under dess flagga kringseglade 
jorden dec. 1907—febr. 1909 med besok i Sydamerika, 
Australien, Japan och Europa, bar infor yttervarlden 
vittne om denna anda; och som konsekvenser daraf se 
vi icke blott de nya fastningarna i Stilla hafvet utan 
afven ett stort flottprogram af 1911, paskyndande flottans 
redan respektabla vaxt under de senaste aren. Roosevelt, 
i allt nationens man, har initiativets ara afven pa detta 
omrade: och det ar icke hans utan kongressens fel, att 
flottan annu star tillbaka for Tysklands (ofvan sid. 12).

Vi kunna alltsa numera knappast gora n&gon annan 
skillnad pa den nya och de gamla varldsmakterna an 
utvecklingsgraden. Den forra kommer efter pa de senares 
bana. Med Hawaii, Portorico, Guam, Filippinerna, Tutuila 
lankade som jullar vid sitt stora skepp och Kuba, Panama, 
S. Domingo, Nikaragua, Liberia foljande i sitt farvatten 
bjuder Unionen numera samma allmanna bild som Eng
land, ehuru i Englands valde jullarna aro sa manga

tycke; af den hvita och civiliserade befolkningen sta 70 raillioner af 
90 bakom den*. Traffande karaktariserar Henderson detta som *ett 
slags fetisch for nationell tillbedjan*, se Dehn 1907, s. 283 samt hela 
hans ifragavarande kapitel “Die Weltpolitik der Union*.

Stormakterna. IV.



flere och till dels sa ofantligt mycket storre. Imperia- 
lismen ar redan pa vag att afsatta bagge de foljder, 
som vi ofvan teoretiskt foretecknat: militarrustningar och 
statsmaktens koncentrering.

I borjan tog man konsekvenserna utan tvekan och 
kritik, liksom i ett rus. Aldrig har jankifolket varit fylldt 
af en sadan enhetsanda och gemensamhetskansla som vid 
arhundradets begynnelse. Sedan inbordeskriget har ingen 
president natt en sadan majoritet som Roosevelt vid 
valet 1904. Det var nationens accept pa imperialismens 
vaxel: hvem skulle vara narmare att infria den an hjalten 
fran Kubakriget, »sturskridaren» vid statens styre! Afven 
det slagna partiet hade ingalunda stallt sig pa en opposi- 
tionell plattform i denna fraga: en nyans af storre tvekan 
(sarskildt betrafifande Filippiner-politiken), protest mot ren 
chauvinism, men samma stolta nationalmedvetande och 
samma hangifna bekannelse till Monroe-doktrinen afven i 
dess modernaste utlaggningar.*)

Alit som den nya banan utvecklat sina vanskligheter 
och risker, synas betankligheterna pa sina hall ha vuxit, 
och demokraternas seger 1912 vanns nog icke uteslutande 
pa deras inrikesprogram. I hvarje fall ar Unionens styre 
nu i handerna pa ett parti, som staller sig mera prin- 
cipiellt afvisande mot imperialismen an forr; och detta 
parti ar mera allradande an nagot pa mycket lange varit 
i landet.**) Den gamla pacifistiska stromningen synes 
ater ha gatt upp till ytan, och den valtalige statssekre-

*) Partiernas ofverensstammelse i hufvudfragorna var sa stor, att 
en af de delegerade pa demokratiska konventionen i S. Louis 1904, 
efter silfverfragans strykande fran programmet, utbrast: “nu fattas det 
bara att vi ocksa uppsatta Roosevelt — hvarfor skola vi hafva tva 
kandidater, da det endast finnes ett program ?“

Efter novembervalen 1912 beherska demokraterna afven senaten, 
dock med knappaste majoritet: 49 mot 47. Deras antal platser i repre- 
sentanthuset uppges nu till 289 mot 145 motstandare (2 vildar).



teraren Bryan har borjat sin bana 1913 med vidtut- 
svafvande forslag om »krigets afskaffande», dar han for 
ofrigt hade en foregangare i den forra regeringens skilje- 
domsforslag. Demokraterna, med sin accent pa social- 
politiken, borja salunda alltmera likna en europeisk 
vanster, och det ar uppenbart att deras seger betyder 
en mindre stark utrikespolitik an bade republikaner 
och nationalprogressister — gammal- och unghoger — 
fora i skolden. I borjan af 1913 framkom t. o. m. en 
motion om att slappa Filippinerna helt ar 1922, och man 
talar allvarligt om en ny begransning i Dreadnought- 
bygget. Men denna skarpta partimotsattning innebar i 
verkligheten lika liten garanti mot imperialismens fram- 
steg som Englands. Vi ha snarare att motse samma 
utveckling som dar: ett vaxelbruk mellan progress och 
hvila — mellan ny landvinning och skydd for det for- 
varfvade, som i det gamla Roms dagar. Af denna an- 
ledning ha vi icke heller tagit nagon hansyn till parti- 
skillnaden vid var allmanna analys. Den ligger pa ytan; 
i djupet bor den gemensamma tron pa faderneslandets 
varldsomfattande mission. Endast metoderna vaxla; 
malet ar ett.

Man lar saledes icke heller kunna papeka nigon 
bestamd motsats emellan partierna betraffande Unionens 
allmanna orientering i stormaktsocieteten. De frammande 
makter, som teckna sig med skarpare konturer mot 
Forenta staternas horisont, aro — bortsedt fran den egna 
varldsdelen — England, Tyskland, Ryssland, Kina och 
Japan. Vi betrakta dem hvar for sig i deras forhallande 
till Staterna.

England var arffienden anda till spanska kriget; 
mellan det och Forenta staterna lago icke blott de gamla 
minnena fran befrielsekriget och 1814 ars krig, utan afven



farskare tvister.*) Kuba-kriget har betydligt forbattrat 
forhallandet, i foljd af Englands valvilliga neutralitet; men 
afven darefter har England mast underhalla vanskapen 
medelst standiga eftergifter (framst Alaskagransen 1903, 
ofvan s. 13 n.), och det vill synas som skulle det icke fa 
lugn for amerikanska pretentioner forran det pa detta 
altare offrat hela Kanada. Unionens mycket obeslOjade 
betraktelse af Kanada som en pant i sin hand pa Eng
lands vanskap, anda tills det sjalft kan forvarfva landet, 
lar icke befordra kanslor af verklig sympati. I sjalfva verket 
aro dessa tva (jamte Tyskland) varldens hufvudkonkurren- 
ter, och deras intressen skara ofverallt emot hvarandra. Vi 
kanna redan de maktiga orsaker, som vallat Englands van- 
skapliga hallning (III, 71); vi ha sett och kritiskt bedomt 
tankar pa en narmare forbindelse (III, 140 fif.), och vi 
ha afvenledes mott ett slags forarbete hartill i Taft’s 
och Grey's skiljedomstraktat 1911, som dock urvattnades 
i amerikanska senaten (III, 141 f.) Darefter har emeller- 
tid Panamakanalen blandat malort i bagaren (ofvan s. 80), 
pa ett satt som ser ut som ett varsel. Det lar i langden 
icke vara mojligt att med artificiella medel uppehalla en 
politisk vanskap, som visserligen har for sig ett gemen- 
samt kulturellt arf och tillfalliga eftergifter pa ena sidan, 
men emot sig bade kanslor och allvarliga intressen.

Man ma har minnas, att U. S. A. i sin blandade 
folkstock aga tvenne starka elementer, som aro rent 
engelskfiendtliga och af denna grund pa sistone borjat

*) En sadan var Alabama-fr&gan; en efterrakning efter secessions- 
kriget, hvarunder den i England utrustade kaparen Alabama gjorde 
nordstaterna stor skada, tills den forstordes 1864, Affaren kostade 
England i skadestand ofver 50 mill., genom skiljedom i Geneve 1872. 
En annan var Beringsunds-fr&gan, som borjade bli allvar mellan 
Kanada och Forenta staterna 1887 och afgjordes i Paris 1893 sa, att 
de senare icke fingo uteslutande fiske- och fangstratt utanfor 3 sjomil 
(5,5 km) fran land.



samias i gemensam agitation. De aro irlandare och 
tyskar. Mellan Tyskland och England star striden het 
om U. S. A:s politiska gunst. Engelsmannen varna 
amerikanarna for tyska planer i Brasilien och Vastindien, 
tyskarne a sin sida soka misstankliggora Englands hallning 
i spanska kriget. Tillsvidare torde den engelska agita- 
tionen ligga flfver, och det far ju aldrig forbises att afven 
tyskarne aro en betydande konkurrent. Vi kanna ocksa 
(II, 170), att det saknas ett sympatiskt kanslounderlag 
afven har; senast 1911 rapporterades fiendtliga yttranden 
om Tyskland af en amerikansk amiral i tjanst. A andra 
sidan ar det uppenbart, att dar ga starka strommar af 
attraktion icke blott mellan statschefer som Wilhelm II 
och Roosevelt, utan afven mellan de tvenne landerna. 
Det ma alltid fasthallas, att Tysklands brist pa kolonier 
i Amerika besparar det den omedelbara friktion med 
Monroe-doktrinen, som ligger England sa tungt i fatet. 
Ju mera Englands vagskal sjunker i Washington, desto 
mera maste ju ocksa, af storpolitiska skal, Tysklands 
stiga. Numera arbeta tysk-amerikanska foreningar pa 
forhallandets forbattrande, och det forsiggar ett »austausch» 
af forelasande professorer dem emellan. Man kan icke 
varja sig for det intrycket, att det — rent politiskt sedt — 
ligger nagot artificiellt i amerikanarnes antipati mot 
tyskarne lika sa val som i deras sympati for engels
mannen.

Pa Tysklands kapitel (II, 170) ha vi antydt en kom- 
bination Tyskland—U. S. A.—Krna sasom ofverensstam- 
mande med det verkliga planetariska varldslaget i nar- 
varande tid.*) Mellan de tva senare i serien ligga ju

*) I en not af 8/7 1912 till tyska sandebudet konstaterade stats- 
departementet i Washington den fullkomliga dfverensstammelsen mellan 
Unionens och Tysklands politik i Kina pa grundvalen af “non-inter- 
ventiorj*.



alltid den »gula farans» reflexer i Kalifornien; hansynslos 
tillampning af den amerikanska invandringslagen foran- 
ledde t. o. m. en kannbar bojkott af amerikanska varor 

. i Kina 1905. A andra sidan star Amerika utan tvifvel 
politiskt narmare det gamla midtens rike an nagon annan 
stormakt. Millard’s hela arbete gar ut pa att visa detta. 
Det har inga territoriella fordringar dar, det slog sjalft 
af pa sina ekonomiska fordringar efter 1900 ars kris 
(sasom det gjort en gang forut, mot Kina, namligen 
1886, och mot Japan 1863), det onskar uppriktigt Kinas 
sammanhallning — naturligtvis med »oppen dorr» — och 
det var forst bland makterna att erkanna den nya repu- 
bliken dar 1912. Hvilken vikt Forenta staterna sjalfva 
tillagga dessa relationer, framstar bast genom dess Filip- 
pinska afventyr, som endast darur finner en statsmanna- 
massig forklaring.

Under dessa forhallanden maste U. S. A. motarbeta 
Rysslands politik i Kina, som gar ut pa landets styck- 
ning. Det sag en tid efter freden i Portsmouth 1905 
ut, som om en forbattring intradt i forhallandet mellan 
den nya och den gamla varldens jattemakt, hvilket af 
bade politiska och psykologiska grunder ar traditionellt 
stramt. Denna utsikt har icke statt sig, anskont alia 
territoriella rifningar numera afven har saknas. Judefragan, 
som framkallade Forenta staternas protest 1903 (Kischi- 
nefT-affaren, se nedan s. 130), har ater kastat en skugga 
mellan dem. Rysslands vagran att erkanna atervandande 
judars pass pa amerikanskt medborgarskap foranledde 
namligen president Taft i dec. 1911 att uppsaga han- 
delstraktaten mellan landerna; sedan ingangen af 1913 
rader nu har ett interimsforhallande, som kostar Amerika 
sjalf mest och ar val agnadt att skarpa den politiska 
misstamningen.

Vid Rysslands och Englands sida i den planetariska



uppstallningen finna vi for narvarande Japan som tredje 
man. Amerikas forandrade stallning till osterns formakt 
efter Portsmouth-freden ar oss redan bekant (ofvan s. 94). 
Konfliktamnena hopa sig till den grad, att man numera 
kan beteckna Japan som Amerikas verklige och hufvud- 
fiende; redan ar 1905 uttalade ocksa senatsordforanden 
i krigsutskottet (Hull) farhagan for ett krig (for Filip- 
pinernas skull) inom 15 ar dem emellan, och denna 
mojlighet har sedan mer an en gang skymtat fram. 
Detta faktum kastar yttermera skugga mellan Amerika 
och England, som ar Japans direkte bundsforvandt; lat 
vara att England vid alliansens fornyande 1911 fatt ut- 
struken den klausul som kunde tvinga det till krig med 
Amerika (art. II i 1905 ars traktat, se Del III, Bil. VII). 
Huru forhallandet mellan Japan och Amerika skall ut- 
veckla sig, till oppen brytning eller stadig forsoning — 
det hor till de betydelsefullaste hemligheter som gomma 
sig bak framtidens forlat.
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KAP. IX.

Ryssland.

Vi hafva betraktat det »stora landet i vaster»: fordom 
en egen och isolerad varld, numera indraget i den plane- 
tariska situationen vid Europas sida. Europa behofver 
icke langre, efter skaldens profetia (Tegner 1817), »radda 
sina husgudar dit»; de trifvas lika val pa bada sidorna 
om hafvet. Den europeiska — narmare sedt den ger- 
manska — civilisationen har gatt ofver Atlanten, lik en 
vag som nar sin hogsta stegring langst i vaster.

Ty ingen kan misstaga sig pa, att Forenta staterna 
representera extremen af denna kulturform. Vi kanna 
redan dess losen: arbetet> »the noble and holy labor». 
Detta ar ett progressismens ideal, med sin brannpunkt 
i det intellektuella lifvet. Utan tvifvel ar amerikanaren 
foregangsman i denna riktning. Ingenstades har arbetets 
evangelium sa hangifne och intill doden trogne bekan- 
nare. Icke heller har jorden skadat en mera hansyns- 
los progressism. Amerikanarens valsprak ar »go ahead», 
hans lifsinnehall »struggle». Han lefver for att arbeta; han 
arbetar under ett hogtryck, som spranger lifsmekanismen 
i fortid; och han »dor i selen» (Polenz). Salunda har 
han ocksa byggt det starkaste valde hvarofver solcn



skiner. Men ingenstades suckar sa mycken enskild nod 
som inom detta stora valde. Inga hus kasta sa langa 
och djupa skuggor som de amerikanska skyskraparna. 
Skola vi tala om en Grottekvarn i samtiden, sa mal 
den forvisso i den nya varlden.

Till och med arbetets valsignelse kan saledes genom 
ofverdrift blifva till forbannelse for individerna, allt medan 
samhallet blomstrar af dess resultat. Ty arbetet ar dock 
for den enskilde icke hela vagen, sanningen och lifvet. 
Satter man som utvecklingens mal mansklighetens inre 
foradling, och icke bara jordens fulla exploatering — da 
sjunker arbetet ned till ett medel, vid sidan af ett annat 
medel. Detta andra ar kontemplationen i fornojsam 
hvila. Det ar det motsatta idealet; till sitt vasen mera 
passivt och stillastaende, ty det har sina rotter i mora- 
lisk grund. Hvilans valsignelse, hvarunder manniskan i 
stilla betraktelse arbetar pa sin sjals utveckling, star vid 
sidan af arbetets valsignelse sasom det andra ljuset pa 
vagen till fullkomligheten.

Men nar vi soka detta andra evangelium i jordens 
bestaende kulturformer — da fa vi icke langre blicka 
at vaster, utan at oster. Detta ar osterlandets ideal, 
orientens visdom, »Asiens ljus» till en af arbete och 
vedermoda betungad mansklighet. . . Det ar den andra 
extremen, dar Forenta staterna beteckna den forsta. 
Kina och Japan aro dess barare i staternas historia. Pa 
den Stora oceanens motsatta strander upptornar den 
manskliga kulturen sina mest diametrala motsatser. Har, 
i meridianen, har manskligheten sina poler.

Naturen alskar emellertid inga plotsliga »hopp» och 
kulturen ej heller. De bada idealen sta icke ofverallt 
utan formedling emot hvarandra. Den gamla varlden 
bjuder en geografisk brygga; pa densamma har historien 
uppbyggt en stormakt med en egen kultur, som bildar



dfvergangen mellan vaster- och osterland. Oster om 
Europas men vaster om Asiens stora kulturhard moter 
oss alltsa, i maktig politisk resning, »Svataja Rossija» 
— det »heliga» Ryssland.

I.

Det ryska vSrldsvaldet.

Allman orientering. — Ekonomisk statistik. — Svagheter i gran- 
serna. — Lage i skuggan. — Kontinental karaktar.

Vid forsta blicken pa kartan faller det i ogonen, att 
den ryska stormakten tillhor samma territoriella typ som 
den amerikanska: den stora sammanhangande landmassans. 
Efter Alaskas ofvergang till Forenta staterna 1867 har 
typen i Ryssland sin renaste och storsta representant. 
En och samma grans omsluter nu 2,230 mill. har. »Kej- 
saren ofver alia Rysslander» befaller ofver ett omrade, 
som ar den politiska kartans utan jamforelse storsta enhet 
i geografiskt sammanhang.

Af detta valde falla Y* pa Asien sasom annexer, 
och afven i moderlandet framsta stora afdrag i kultur- 
vardet. Man ser ett kulturbalte infattadt mellan tundra i 
norr och saltstepp i soder, strackande sig som en af- 
smalnande zon i ostlig riktning. I denna zon bo dock 
166 mill, manniskor (1910), hvaraf ater 3 * 5/i i moderlandet 
och 6/g i Europa.*) Afven detta ar rekordet bland

*) De officiella siffrorna enligt 1910 ars census aro for europ. 
Ryssland nara 119, Polen 6. 12 och Finland 3, hvartill komma Kauka-
siens n. 12, Centralasiens 10, Sibiriens 8,2 och vasallstaternas 2,3 mill. 
Begransa vi Europa traditionellt till Kaukasus och Ural, sa tillkomma
5 mill, i Ciskaukasien, men afga 2 i Trans-Ural, dar den administrativa
gransen for bergverkens skull ar dragen langt oster om berget, se 
Ballod i Sering's sammelverk, s. 101.



stormakterna; en folkstock pa ofver hundra millioner kan 
ingen annan annu uppvisa i sjalfva hemlandet. Och 
denna manniskomassa vaxer med mera an normal hastig- 
het; sedan foregaende census, 1897, har hon okats med 
34 Va millioner, d. v. s. 2.73 millioner eller 1 Va—2 % 
om aret; hvadan hon i narvarande stund bor vara myc- 
ket nara talet 175 millioner.

Undersoka vi saken narmare, sa befinnes migrationen 
spela en negativ, men i det hela obetydlig roll. Det ar allt- 
sa den naturliga okningen, som har ar verksam. I sjalfva 
verket finna vi i det egentliga Ryssland annu 1904 fodelse- 
talet nastan uppe pa 48 Va och dodstalet pa 30, sa att 
det arliga tillskottet ofverstiger tva millioner lif: 5.5 millioner 
komma och 3.4 ga. Detta ar en »feberartad» typ (Mayr): 
stark forbranning af manniskomaterialet, hantydande pa 
antropologisk ungdom eller lagre kultur, lika sa visst 
som Frankrikes stagnation i detta hanseende betecknar 
alderdom och ofverkultur. Men Rysslands vaxt ar relativt 
storre an Frankrikes tillbakagang; ar 1800 foga mera an 
20% af Europas folkmassa, representerar det forra ar 
1900 nara 27 V2 och 1910 fullt 30 %•

I skarp motsats mot det splittrade Vasteuropa bildar 
alltsa denna jattebefolkning och detta jatteland ett enda 
politiskt helt. Orsaken ar densamma som i Forenta 
staterna: franvaron af inre granser i det stora rummet. 
Naturens enhet och solidaritet motiverar den politiska 
kartans. »Ingen del af Ryssland kan besta utan de 
andra: den skogiga norden icke utan den kornrika sodern, 
det industriella centrum icke utan bagge, inlandet icke 
utan kusten eller Volgas 400-mila vattenvag» (Moltke 1856). 
Endast Ural bryter af i hufvudriktningen, men ar mera 
kullar an berg — »det europeiska Ryssland slutar icke 
vid Ural utan vid Baikal» (Putnam Weale) — pa bagge 
sidor breder sig likformig mark, tundra, skog eller stepp,



Ill

i andlos slatt. Hvart kosacken fran sin hastrygg lat 
blicken fara, ofver fjadergraset pa varen och tistlarne om 
sommaren, ingenstades fann han en stangd horisont. 
An en gang se vi alltsa den psykologiska forutsattningen 
for en expansiv historia. Detta »fjarran» i sjalen, denna 
»granslosa blick ofver varlden», som Geijer framhaller 
sasom nornornas osynliga skank till en enskild erofrare- 
natur som Gustaf Adolf — det har naturen sjalf lagt i 
yttre matto vid Englands, Forenta staternas och Rysslands 
dorrar i form af haf, prarie och stepp.

Men aldrig har naturen ofver vida strackor skankt 
sa ringa omvaxling som har. Det ar icke sa mycket 
Forenta staternas utfyllning af motsatser, som fastmera 

>ren enformighet. Den resande pa nattaget tycker sig 
om morgonen vara pa samma plats, sa oforandrad ar 
landskapsbilden. Denna monotoni, nast det stora rummet 
sjalft, bestammer Rysslands naturliga fysionomi.

Forst och framst maste en dylik enformighet — under- 
stodd af ett oforlikneligt nat af naturliga vattenvagar 
(Va mill, km, hvaraf tredjedelen i Europa, enligt Norden- 
son) — i hog grad underlatta alia vandringar och salunda 
befordra utvecklingen till ett stort rike. Sjalfva folk- 
sjalen smittas af denna steppnatur (»schirokaja natura»), 
den gar mera pa bredden an pa djupet, far nagot 
fantastiskt, strandlost i botten. Dar inga starka motsatser 
aro att ofvervinna, finnes ju icke heller nagot tvang till 
amerikansk aktivitet; men i stallet finnes nomadens in- 
stinkter, hvilka alltid ga ut pa vinning af nytt land.

A andra sidan agnar sig naturens uniformitet att for- 
starka det drag af »tungroddhet» i kulturellt hanseende, 
som maste tillhora stora lander i jamforelse med sma. Det 
ar motsatsen mellan olika natur- och produktionstyper 
(berg, slatt o. s. v.), som uppmuntrar varubyte och sam- 
fardsel; ju ensidigare natur, desto ensidigare produktion

%



och desto langsammare kulturutveckling. Men visserligen 
maste det stora rummet sjalft innebara en motvikt mot 
allt for stor ensidighet, da naturen ofver sadana vidder 
icke kan undga att bjuda kulturen mojligheter af olika 
slag. Den kulturella blomstringen blir har mera an 
nagonsin en fraga om ofvervinnande af afstand, alltsa en 
fraga om kommunikationsutvecklingen. Tills dato har 
Ryssland i Europa emellertid annu icke ens upphunnit 
det tio ganger mindre Tyskland i jarnvagarnes utstrack- 
ning (59,000 km mot 6o,ooo), och det ryska Asien har 
annu blott 17,000 km skenlangd. Behalla vi dartill i 
minne, att inga andra lander kastat sitt ofverflod af 
armar och energi in i Ryssland, sa fa vi tydligen pa 
dess enformiga jord icke vanta oss Forenta staternas 
svallande rikedom. Men en hastig bouppteckning ofver 
ryska rikets tillgangar skall icke desto mindre visa oss 
det stora rummets betydelse i ekonomiskt afseende.

Framst faller uppmarksamheten pa jordbruket. Ryss
land framstar som varldens rikaste kornkammare nast 
Forenta staterna; det innehar platsen narmast darintill i 
hvete- och hafreskord och ar redan allra framst pa rag- 
och kornmarknaden. I Rysslands »svarta jord» (»tscherno- 
som») slumra utvecklingsmojligheter, som endast kunna jam- 
foras med Mississippidalens; och man beraknar (Ballod), 
att darutanfdr annu atersta oupptagna 20 millioner har 
i Europa och 30—40 i Sibirien *) af rent akerland. Sedan 
lange dominerar bcksa spannmal i utforseln; i goda ar som

*) Ballod reducerar betydligt den ofverdrifna uppskattningen af 
Sibirien som akerland, men raknar dock mer an 100 millioner har till 
akerbrukszonen, se Sering’s sammelvcrk, ss. 102—106. — Sibirien ar 
gamla varldens motsvarighet pa en gang till Forenta staterna och 
Kanada (afven med hansyn till sina storartade vattenkommunikationer). 
Kulturellt liksom geografiskt ar det snarast att betrakta som ett med 
moderlandet; Rysslands verkliga, exotiska koloni ligger i Central-Asiens 
gamla kulturmarker, narmast att jamfora med Englands Indien.



1910 kan den taga mer an halften daraf och uppga 
till 1.4 milliarders varde. Totalsumman af jordbrukets 
afkastning ett sadant ar uppskattas till 17 milliarder. 
Afven i boskapsskotsel ar Ryssland framst i Europa och 
nast Forenta staterna i varlden. Den alldeles ofver* 
vagande delen af dess befolkning — berakningarne variera 
mellan 90 och 75 % — har salunda af aker och ang sin 
bargning. Hela landets ekonomiska valfard ar alltjamt 
fast vid akems bruk.

Men afven andra naturskatter speia redan en roll i 
varldsproduktionen. I ren guldvinning och i travaruexport 
taflar Ryssland med Kanada om fjarde rummet; men raknas 
Finlands skogar med, sa ar Ryssland allra framst i den 
senare branschen. Framst har det ock lange statt i att 
bringa varlden ljus fran naftakallor (Baku). Med England 
taflar det om andra platsen i saltproduktion, med Frankrike 
om fjarde rummet i jarn- och stalberedning samt om 
femte rummet i jarnmalmbrytning (Ural). Dessa poster 
i dess statistik visa en stadig framgang. Annu mera ar 
detta fallet med stenkols- och bomullsresurserna, de bagge 
hufvudpelame i modern industri; Donets-bassangen lar 
redan tillgodose 70 % af behofvet i forra fallet och Central- 
Asien (Fergana) halften i det senare — dock saknas icke 
roster som vama for ofverdrifna forhoppningar, sarskildt 
betraffande koltillgangen.

Som man ser, har det stora landet icke blott rik 
mark for de primitiva naringarne, utan afven forutsattningar 
for en storindustri, som man ocksa pa 1890-talet (Witte) 
borjat stampa fram ur dess mark. For andra gangen 
se vi en stat med mdjligheter till aularki i storsta skala.

Betrakta vi nu handelslistorna, sa Anna vi ock en 
starkt aktiv balans (1909 ofver en milliard), framfor allt 
genom export af fodoamnen. Daremot framstar Ryss
land ingalunda som sig sjalft nog i industriellt hanseende;

Stormakterna, IV. 8



fabriksvarorna upptaga Vs af importen mot Vso af exporten. 
Vi se saledes har ater en ungdomlig typ, kolonialtypen, 
i motsats saval mot Forenta staternas jamvikt som annu 
mera mot Vasteuropas ofvervikt for industrien och under- 
vikt i raamnesproduktionen. Sjalfva oroligheten i landets 
handelsstatistik talar om ett primitivare utvecklingsstadium. 
Ditat peka slutligen ocksa de positiva siffrorna: 1.8 
milliarder pa inforseln mot 2.7 pa utforseln (specialhandel 
1910). Dessa siffror stalla Ryssland i sista ledet bland 
stormakterna, i gruppen Osterrike-Italien-Japan, med af- 
gjordt forsteg endast framfor det sistnamnda; forst 1909 
ars plotsliga uppsving i exporten och 1910 ars i im- 
porten har bragt det ett bestamdt steg afven framfor 
de tva andra*).

Detta ar en pafallande svag kraftutveckling af varldens 
storsta land. Afven andra berakningar gifva vid handen, 
att Ryssland i ekonomiskt hanseende icke ar nagon 
verklig stormakt, ja, att det relativt sedt hor till Europas 
fattigaste lander. Det har alltsa icke kommit langt pa 
vagen att utveckla sina stora mojligheter. Vi hafva 
redan sett en del orsaker hartill; vi ga nu att stalla 
fragan under ett storre perspektiv, da vi flytta uppmark- 
samheten ofver till landets gestaltning och belagenhet.

Afven Ryssland ar, och i alldeles sarskild mening

*) Annu 1908 voro siffrorna endast 1 V* och 1 */* milliarder. Enligt 
Generalkonsulatets arsberattelse for 1912 i Sv. Export 1913 (s. 204) 
uppvisade aret 1912 en generalhandel pa n. 2 + 2 B/i samt aren 1908/12 
ett medeltal af 1.7 -f 2.5 milliarder kronor; jfr. Weltw. Archiv]u\\ 1913, 
s. 106 f. — De senare arens statistik tilldelar Tyskland ett rum bland 
Rysslands kunder pa fullt halfva importen och nara tredjedelen af 
exporten. Wiedenfeld (i Serings sammelverk, s. 265 ff.) korrigerar 
dessa siffror: Tysklands roll ar i sjalfva verket betydligt mindre pa 
importen och storre pa exporten. Men dess dominerande plats kvarstar, 
och forst langt efter kommer England.



(s. 108 f.), ett »midtens rike» emellan de tva stora kultur- 
varldarne; men det beror dem i direkt landsammanhang. 
Detta ar den grundlaggande skillnaden mot Forenta 
staterna, och den kastar ljus i olika riktningar ofver 
Rysslands problem.

For det forsta berofvar den Ryssland fordelarne af 
hafvets isolering. En hastig rond kring rikets periferi 
visar, att valdet ofverhufvud — sadant det nu foreligger 
— ar misslottadt med afseende pa naturliga granser. 
Djupa flikar af delvis rent konstruerade granslinjer ut- 
marka gransens nordligaste parti mot Norge, och eh 
relativt kulturstark flod (Torne alf) utgor skiljaren mot 
Sverige. Mot Tyskland ligga oppna marker och afskurna 
flodsystem i 120 mils langd (II, 104), mot Osterrike likasa 
pa 110 mils front en geografiskt omotiverad linje framfor 
Karpaternas naturliga (I, 87); forst darnedanfor bjuder 
floden Prut med sina sumpmarker en battre grans mot 
den femte grannen. Afven i Asien ar den 1,500-mila 
granslinjen (mot likaledes fern grannar) ingalunda att be- 
trakta som en styrka for riket, afven om den i det hela 
drager genom berg- eller okenzoner och pa sina stallen 
anvander floders klara demarkation.

Endast pa delar af denna linje samt i norr mot Is- 
hafvet ager Ryssland salunda Amerikas osarbarhet. I 
Asien har detta forhallande inneburit en staende lockelse 
till expansion; man har karaktariserat Rysslands hela 
asiatiska politik som »en jakt efter en grans» (Yorck v. 
WartenbOrg). I Europa har Ryssland att bara alia 
konsekvenser af en onaturlig periferi. Dess nationella 
samling stores alltjamt af gransfolk med storre eller 
mindre separationsdrift. Vi se dem utefter hela vast- 
gransen: svenskar och finnar, tyskar och ester, letter och 
littauer, polackar, ruthener (lillryssar) och rumaner. De 
fleste bo pa bagge sidor om gransen, om ocksa (svenskar,



tyskar och rumaner undantagne) med sina hufvudstammar 
innanfor. Man synes pa sina hall forestalla sig Ryssland 
bakom Vasteuropa ungefar sa som inlandsisens plotsligt 
uppstigande vagg bakom Gronlands kulturdalar; i verklig- 
heten se vi nu det egentliga Ryssland isoleradt fran det 
egentliga Europa genom en bred, formedlande och mildrande, 
etnografisk gordel. Men for Ryssland in nebar detta manga 
kallor till inre splitting, och harfor bara i grunden dess 
langa och daliga landgranser skulden.

Vidare ar Ryssland i afsaknad af hafvets kulturupp- 
friskande inflytelser. Om det stora rummet hittills icke 
kunnat gora sig ratt gallande pa det ekonomiska om- 
radet, sa beror detta i mycket vasentlig grad darpa att 
det sa litet befruktas af hafvets beroring. Om vi franse 
fran Ishafvets ode strander, sa ager Ryssland allena 
spridda oppningar at halfslutna vatten: Ostersjon, Svarta 
hafvet, Japanska sjon. Endast genom »buteljhalsar» skadar 
det ut at varldshafvet. Redan detta ar ett mycket ogynn- 
samt forhallande. Formellt betraktadt har endast Cster- 
rike mindre maritim karaktar. Realiter ar Ryssland 
genom sin massivitet ojamforligt den mest kontinentala af 
stormakterna.

Men den sterilitet, som i visst afseende haftar vid 
de stora landmassorna, forstarkes har ytterligare genom 
ett lage i skuggan. Kartan visar vid forsta blicken, att 
Europa miste hafva sin historiska front at soder och 
vaster, med dess rikt fordelade och val kuperade terrang, 
och Asien pa samma satt sin at soder och oster. Innan
for dessa gynnade delar utbreder sig nu den tunga en- 
formighetens och de stora viddernas land. Ryssland ar 
baksidan af Europa, sammanfogad med baksidan af Asien 
i ett rike — och langt bortom dess dorrar svallar det 
»varma>, kulturstarka hafvet.

En omedelbar verkan af detta afskilda lage ar den



ryska sjofartens efterblifna utveckling. Handelsflottan ar 
mindre an alia andra stormakters, numera t. o. m. Oster- 
rikes (jfr I, 84); den ofvertraffas vidare af Norges, Hollands 
och afven Sveriges.

Ryssland framstar alltsa, i godt och ondt, som den 
fullodigaste representanten for en kontinental stormakts- 
typ, diametralt motsatt den maritima, hvars extreme 
representant ar England. Denna motsats tranger vida 
djupare an den ekonomiska statistiken kan visa. Hafvet 
ar icke blott penningens premierade hufvudstrak; hafvet 
ar tillika i allmanhet rorelsens element, de friska vindarnes 
hem, frihetens, sjalfverksamhetens, foretagsamhetens medium. 
Allt detta fdrsvann med den maritima karaktaren ur 
Rysslands typ, grundligare an ur nagon annan stormakts. 
Lifgifvande flaktar fran varlds- eller medelhaf stryka 
endast sparsamt fram ofver stepperna. Frihetens och 
framatskridandets fron nadde sent upp till frukt i den 
»svarta jorden». Fjarran fran samtidens kulturbarande 
vindar sof i sekellang sdmn »Svataja Rossija».

Men de krafter, som icke fatt komma det fredliga 
kulturarbetet i folkens allmanna taflan till godo, de 
koncentrerades i stallet pa ett mera hansynslost full- 
foljande af yttre statsuppgifter an langa tider skadat. 
»Vi sta under en jarnlag», sade Rysslands finansminister 
Witte annu 1903, »som tvingar oss att anvanda till 
kulturuppgifter endast sa mycket som blir ofver efter 
tackande af fdrsvarets behof *. Tvanget att skydda tusen- 
mila granser har i lika grad med begaret att fora granserna 
ut till hafvet verkat att organisera Ryssland till en militar 
makt af allra forsta ordningen. T. o. m. pa hafvet har det 
(med icke mindre an 700,000 orlogston fore sista kriget) 
fran sina instangda hamnar pretenderat tredje rummet 
bland stormakterna; och till lands figurerar Ryssland 
alltjamt (med sin fredsstyrka pa omkr. 1,200,000 man)



i siffrorna sasom den ojamfdrligt starkaste stat historien 
hittills skadat, afven sedan naturen tagit ut sin ratt pa 
marinens omrade, degraderande det till nast sista rangen 
bland stormakterna (i konkurrens med Italien framfor 
Osterrike).

Det bor tillaggas, att Rysslands rustning ar starkare 
till forsvar an till anfall. Samma bredd i geografiska 
konturer, som till sist neutraliserade Karl XII:s och 
Napoleons ofifensiv, hindrar den egna kraftkoncentrationen 
vid framstotar mot vaster; sa mycket mera som man 
icke sorjt for den strategiska uppmarschen mot tyska och 
osterrikiska granserna med mera an 5, resp. 4 jarnvags- 
linjer gent emot 17 och 8 pa andra sidan (Kuropatkin 
i en »tankeskrift» 1900). An en gang mota vi har det 
stora rummet och den svaga kulturorganisationen som 
bestammande Rysslands politiska fysionomi.

Vi sammanfatta denna grundlaggande analys. Tvanne 
valdiga, enhetliga och rikt begafvade landmassor har 
naturen placerat i medellage mellan kulturens bagge 
hufvudcentra, Vasteuropa och Ostasien. Dessa salunda 
framfor andra gynnade lander uppbara Forenta Staternas 
och Rysslands politiska valden. Men det forra har varlds- 
haf mellan sig och kultursatena, medan det senare ar 
omedelbart sammanvaxt med dem, utan naturlig grans 
och utan hafsvindars inflytande. Pa denna olikhet hvilar 
till vasentlig del skillnaden i utveckling, da det forra 
presenterar sig som en ekonomisk stormakt utan like men 
en ringa militarmakt, det senare som jordens (skenbart) 
storsta militarmakt utan motsvarande ekonomisk blomstring



II.

“Ancien r6gime“: I, Inrikesproblem.

Ryssland och Europa. — Den gammalryska varldsaskadningen. — 
Nationaliteterna och russificeringspolitiken. — Byrakratien och frihets- 
krafvet. — Agrarfragan och det finansiella problemet.

Fran rent geografiska synpunkter hafva vi stallt 
Ryssland ett annat horoskop an Forenta staterna och 
funnit det bekraftadt af verkligheten. Skillnaden fordjupas 
genom historiska faktorer, politiska traditioner och sjalfva 
strukturen af den stat, som smaningom rotfast sig i 
steppernas jord. Och den skall framsta foga mindre djup 
gent emot Europa an gent emot Amerikas stormakt, med 
hvilken Ryssland dock har det stora rummets typ gemensam 
— anda darhan att vi i Ryssland slutligen se en egenart 
gent emot hela den europeisk-atnerikanska kulturformen.

De fron till germansk frihetsutveckling, som genom 
den svenska bosattningen pa 8oo-talet nedlades i Ryss
land, gingo forlorade genom den forbindelse med Bysanz, 
som nastan samtidigt oppnades; och hvad som stod ater, 
kvafdes i och till foljd af den mongoliska invasionen pa 
1200-talet. Salunda tog utvecklingen har tidigt en annan 
riktning an i Vasteuropa. Hela den vasterlandska kulturens 
romantiska ungdomsgarning har som ett frammande 
strangaspel forklingat utanfor Rysslands dorrar. Ryska 
folket tog icke del i riddarevasendet eller skolastiken, 
icke i stadslifvets uppblomstring, icke i reformationen 
eller renassansen ofverhufvud; och nar Europa svammade 
ofver i de stora sjofarderna och kolonisationerna — da 
blef ocksa Ryssland upptackt (Hettner), fran Hvita hafvet 
i norr, under ett engelskt forsok att na Indien pa nordost- 
passagens dromda fardevag ar 1553.



Detta blef namligen uppslaget till Rysslands forsta 
verkliga beroring med vasterlandets kultur. Men denna 
inflytelse fran norr och vaster maktade ingalunda tranga 
undan de sekelgamla inflytelserna fran soder. Ryssland ar 
Bysanz’ historiske arftagare, liksom Vasteuropa ar Roms. 
Dessa banor ga alltjamt isar. Och Bysanz med sin half- 
hedniska och innehallsfattiga religion jamte sitt stela och 
strama styrelsesystem, har yttermera brutaliseradt genom 
vanorna fran tatar khanens hof — Bysanz fbrmadde inga
lunda halla jamna steg i utvecklingen. Salunda korrespon- 
derar ett historiskt ode med det stora rummets egen 
inneboende utvecklingstroghet, nar vi se Ryssland ett 
tidehvarf efter Europa i kulturella framsteg.

Peter den store representerar ett forsta allvarligt 
forsok att narma Ryssland till Europa. Vi maste fatta 
denna reformrorelse analogt med hvad som skedde half- 
annat hundrade ar senare i Japan: som ett forsok att 
pa den egna stammen inympa Europas foretraden i rent 
materiell kultur. Det var icke, och kunde icke vara, 
en forvandling i hjarta och njurar. Ytterst langsamt 
har denna yttre omskapning sedan foljt Europas utveck- 
ling efter pa andra omraden an det militariska. Efter 
Krimkrigets valdsamma beroring kommo tvenne stora re
former: jarnvagarnes inforande och lifegenskapens aflys- 
ning. Mot arhundradets slut grep man sig an med 
modern industriutveckling. Salunda ses numera i Ryss
land den yttre bilden af vasterlandsk kultur. Men annu 
vid det nya seklets ingang hade det i orubbadt bo sin 
bysantinska statskyrka och sin casaristiska statsforfattning; 
annu star det i askadning, seder, t. o. m. skrift och 
datumrakning skildt fran Europa; annu lefver medeltiden 
— eller orienten — kvar pa den ryska folksjalens djup.

I den akta ryske bonden (»mushiken>>) se vi alltsa 
annu i dag en kristen manniska som star fullkomligt passiv



gent emot sina omstandigheter. Han tager emot ambets 
mannens fortryck liksom han tager hagelskuren fran him- 
melen: som ett ode, hvarunder man maste boja sig. 
Hvad skulle han kunna gora at den saken? Pa maningar 
till sjalfverksamhet har han blott ett slott ansikte och 
ett »nitjeva» (det gor detsammal) till svar. Att sjalf 
bestamma om sin varld, det ar honom lika ofattligt som 
att sjalf vaxla vader och vind. Talamodet, underkastelsen, 
lydnaden, alia passivitetens dygder ligga honom i blodet; 
han alskar sin kyrka, som ger denna kraft att bara men 
icke nagon impuls att skapa; han bjuder salunda sin stat 
hela styrkan af en primitiv religiositet; och sin »lille far» 
tsaren ar han trogen som hunden sin herre. For en 
sadan manniskotyp ar casarismen utan tvifvel lika natur* 
ligt styrelseskick som republiken for amerikanaren. Hvilken 
motsats mellan dessa bada: den enes frihetskraf och den 
andres auktoritetstro, den enes sjalfverksamhet och den 
andres lif i byalaget! Den medborgerliga individualismen, 
som i Amerika bestammer hela samhallets karaktar, ar i 
Rysslands problem en hardt nar obekant faktor (BrOggen).

Gent emot denna medeltida mansklighet star nu den 
bildade ryssen, sorglos och bekvamlig som den, men 
forfinad, intelligent, for alia kulturforeteelser intresserad. 
Och dock, afven hos honom sitter Europas kultur icke 
djupt. Icke utan sanning sager ett bekant ord: *om 
man skrapar ryssen, kommer tataren fram!» Kanslan for 
manniskovardet star lagre i Ryssland, respekten for lag och 
ratt likasa; man kan slutligen icke dolja for sig, att 
hela varldsuppfattningen dar ar en annan an hos oss.

Vi fa ett starkt intryck af denna klyfta i askadningen, 
om vi studera en skrift af Pobiedonostseff, kyrko- 
minister och ledande andlig kraft i Ryssland 1880—1905. 
Liksom sjofararen till Rysslands hufvudstad ser Isaks- 
domens gyllne kupol glansa fram som en fyrbak, innan



annu stadens konturer frigjort sig ur dimmorna ofver 
Nevas vatten; liksom resanden pa stepperna ser kyrkans 
grdna loktorn, ensamt i hog och fri relief, sticka upp 
mot himlen ur byns graa sammangyttring; liksom be- 
sokaren i ett ryskt hem ser helgonbilden placerad pa 
vaggen sa att ogat forst skall falla pa den — alltsa ar 
religionen det forsta i denna statsmannabikt. Det finnes 
ett omrade, lasa vi, dar staten icke far inblanda sig och 
folket icke tala nagon inblandning, och det ar det, »dar 
hvarje troende for sig och alia tillsammans finna den 
andliga grunden for sin tillvaro och sitt band med evig- 
heten». Det ar Pobiedonostsefifs bittraste anklagelse mot 
vasterlandet, att det tappat bort denna grund i sin 
sjalfviska aflan. Darfor ser han i vasterns kultur endast 
onda sidor: penningesniken industrialism, sedefordarfvande 
individualism, samhallsupplosande parlamentarism. Mot 
sadan besmittelse vill han skydda sitt heliga Ryssland. 
Dess kamp mot de vasterlandska ideerna ar for honom 
en kamp mellan Mikael och satan.

Detta ar den ortodoxa och officiella ryska uppfatt- 
ningen. Gammalryssen kanner alltfor val svalget mellan 
sig och Europa, men han anser sig hafva valt den battre 
delen. Han faster sig med forkarlek vid vasterns sociala 
plaga, han lyssnar skadegladt till de parlamentariska 
skandalerna i Vasteuropa: detta ar for honom hand- 
gripliga bevis pa, att hans eget system ar bade moraliskt 
hogre och politiskt lyckosammare. Nar han betraktar 
sitt eget samhalle med dess demokratiska inslag*) och

*) Detta demokratiska drag i det ryska samhallet ar i sjalfva verket 
pafallande bredvid autokratien i staten. Man formarker det utanpa i 
det dagliga lifvet, da alia samlas lika infor Guds moders och helgonens 
bilder, alia kalla hvarandra vid fornamn, alia blanda sig i rorelsen pa 
samma gator; se forf., Den stora orienten, s. 18, jfr Wallace, kap. 
om samhallsklasserna, s. 323 ff.



dess gamla fred mellan klasserna, tycker han sig se pa- 
tagliga bevis harpa. Alltsa vill han begransa Europas 
inflytande till ekonomiska och militara omraden; hvad 
darofver ar, det ar af ondo.

Dessa synpunkter aro grundlaggande for en ratt upp- 
fattning af Rysslands nuvarande problem. Ryssland ar 
i sjal och hjarta nagot annat an det ur franska revolu- 
tionen utgangna Europa. Det ar en varld fdr sig. Daraf 
beteckningar sadana som »den nordiske sfinxen» eller 
»mansklighetens stora gata». Medan afven Amerikas 
stora Union, ehuru geografiskt isolerad, blifvit kulturellt 
forbunden med Europa, hvars andas barn den ar i ratt 
nedstigande led, sa har Ryssland, ehuru geografiskt 
sammanbundet, blifvit kulturellt efterblifvet och isoleradt 
till ett »Halfasien».

Af denna allmanna situation folja viktiga konsekvenser. 
Forst och framst ar det en gang for alia tydligt, att 
analogier fran Vasteuropa icke eo ipso duga for denna 
frammande varld. Afven om man bortser fran den 
geografiska skillnaden mellan sma och stora lander, sa 
torde det nu vara klart, att Rysslands egendomliga sam- 
hallsform och folklynne maste betinga en egen politik. 
Rysslands politik maste dikteras af Rysslands saregna 
behof, icke af politiska axiomer eller postulater for helt 
andra och olika stater.

Vi anmarka vidare, att Rysslands lagre kultur i viss 
man anvisat det dess yttre utvecklingsriktning. Den har 
namligen till en del neutraliserat de attraktiva verknin- 
garne af dess yttre storhet gent emot Europa. Mot 
detta i smariken splittrade Europa syntes Ryssland eljest 
predestineradt att tillgodogora sig#samma gravitationslag, 
som vi (sid. 66) pavisat till Forenta staternas forman 
i den nya varlden. Var det icke ett Macedonien mot



ett Grekland, i storre upplaga?*) De suggestiva verk- 
ningarne hafva icke heller uteblifvit; salunda ar det ett 
bekant ord af Napoleon I, att »om hundra ar skall 
Europa vara kosackiskt», det upprepades vid 1800-talets 
midt af Moritz Wagner och andra, och annu 1866 
kunde Henri Martin hoja losen »Europa at europeerna» 
gent emot den ryska faran. Numera, sedan Vasteuropas 
samtliga stater ofvergifvit det absolutistiska styrelsesattet, 
kanna de sig at oster »liksom infor en kali vind» (Ratzel). 
Endast pa slaviska och Balkan-folk formarkes nagot af 
den fysiska storhetens psykiska dragningskraft. I Asien 
daremot har storheten kunnat gora sig gallande utan af- 
drag; ty dar bo annu lagre folk. Detta ar den inre 
motiveringen till den utveckling, hvarigenom Rysslands 
historia under sista halfseklet fdrskjutit sig fran Europa 
och mot Asien**).

Men i samfardselns tidehvarf har Ryssland till slut 
icke kunnat bevara sin sjal ograverad af de europeiska 
idder, som blomstra i dess omedelbara narhet. Den for- 
hatliga vasterlandska kulturen har borjat stromma in i 
dess egna leder, halsad med entusiasm af alia sadana 
infodda elementer, som vilja afskudda faderneslandet dess 
underklassmarke i samtidens andliga societet. Striden 
mellan varldsaskadningarne har flyttat in i Rysslands 
egen varld.

*) Denna tanke uttalas af Thiers i bans stora historia (VIII, s. 448) 
ar 1849 och utvecklas vidlyftigt i foretalet till Combes’ “Rysslands 
erofringspolitik“, sv. ofvers. 1855.

**) Mycket tydligt afspeglar sig detta forhallande i handelspolitiken, 
da Ryssland vander en agrikulturstats ansikte at Europa men en indu- 
stristats at Asien: dar star det sjalft som saljare af fabrikater och kopare 
af ravaror, se narmare Wiedenfeld hos Seringa ss. 263, 268 ff., 271 ff. 
Det ar samma dubbelstallning, som Tyskland annu mot midten af 1800* 
talet intog mellan Vasteuropa och Ryssland, och som vi ofvan (I, 86) 
anmarkt for det nuvarande Osterrike-Ungern mellan Europa och Levanten.



»Ryssland ar pa samma gang ett nytt och ett gammalt 
namn, en ung europeisk koloni och en gammal half- 
asiatisk monarki. Det ar en Janus med tva ansikten, 
framtill det vasterlandska, baktill det orientaliska; gammalt 
och utlefvadt pa det ena, ungt, nastan barnsligt pa andra 
sidan.» Vara undersokningar hafva tillfullo bekraftat 
denna A. Leroy-Beaulieu’s lysande diagnos. Vi hafva sett 
ungdom pa det antropologiska och det ekonomiska, alder- 
dom pa det andligt kulturella omradet. Vi formarka nu 
en ny ungdom sokande sin vaxt afven pa det senare. 
Detta rike, som binder Europa och Asien samman, har 
blifvit valplats for en kamp mellan Europa och Asien i 
sitt eget inre.

Kampen visar tvenne starkt framtradande faser: a 
ena sidan en angreppsrorelse fran gammalryskheten mot 
heterogena elementer inom gransen, med daraf foranledda 
reaktioner fran dem — a andra sidan en oppositions- 
och reformrorelse fran ungryska elementer mot statens 
och kyrkans gamla sammanbyggda borg. Det ar russi- 
ficeringspolitiken samt det politiska frihetskrafvet, som 
harmed installa sig till betraktande.

♦

Det ryska landets enformighet ar i och for sig gynn- 
sam for uppkomsten af ett stort herskarefolk, ehuru dess 
utstrackning tillika betingar motsatser i vegetationstyp 
(skog och stepp) och klimat, som latt framkalla etniska 
varianter. Sjalfva lattheten att vandra pa de jamna 
markerna inbjuder tillika till folkblandning, sarskildt pa 
de oppna slatterna.

Harmed aro grunddragen i valdets nationalkarta an- 
gifna. Vid forsta paseendet irra blickarne utan medel- 
punkt bland de »hundrade folk», som traditionen for- 
lagger inom tsarens rike. I nasta ogonblick synes oss



enheten ligga klar i den slaviska stammen och det ryska 
hufvudfolket. Enligt officiella uppgifter sonderfaller detta 
folk i tre schatteringar, stor-, lill- och hvit-ryssar, och 
fylla de 1897—1910 ars census ar tyvarr annu icke 
bearbetad i detta hanseende — tillsammans 65 % af det 
hela, medan pa den slaviska rasen inalles kommer Ji % *). 
Detta ar en bild lik Forenta staternas: ett starkt hagemon- 
fbrande element inom ett vimmel af mindre nationer.

Det var en tid, da man fran denna slaviska karna 
allvarligt fruktade en panslavistisk fara for Europa. Man 
tyckte sig se slavismen utstracka tvenne hotande armar 
mot var varldsdels hjarta: en med bulgarer och serber 
till Adria, med slovenernas afgrening mot Alperna, den 
andra medelst polackar och tjecker in i Tyskland (I, 104). 
I medvetna former (»Forbundet af forenade slaver») dyker 
panslavismen upp pa revolutionar grund i Petersburg 
1825 och i Prag 1848. Efter Krimkriget borjar Ryss- 
land begagna rorelsen for egna andamal; en »Kommitte 
for slavisk valgdrenhet» (Katkof) organiserar sig i Moskva 
1858 och hojer sig till storpolitisk betydelse i Balkan- 
krisen pa 1870-talet. Vid sjalfva sekelskiftet bildades 
ett »Ryskt sallskap» (furst Galitsyn), som vi redan sett 
deltaga i forbrodringsfester pa Bohmens jord 1901 (I, 127). 
Senast har Osterrikes Balkanpolitik medfort ett upp- 
flammande af »neoslavism», som yttrat sig i allslaviska 
kongresser (Prag juli 1908, Petersburg april 1909, Sofia 
juli 1910; jfr I, 99).

Vid narmare paseende torde det emellertid ga med

*) Siffrorna aro: storryssar inemot 56 millioner, hvitryssar 6, lill- 
ryssar 22 lj» och polackar 8, alltsa slaver ofver 92, vidare turk- 
tatarer 13 7* och finnar 6, littauer och letter ofver 3, judar ofver 5 samt 
slutligen tyskar, georgier, armenier, ester och rumaner hvardera 1—2 
millioner — detta pa en samlad folkstock af 129 millioner. Se Geogr. 
Kalender 1906/07, s. 52 f. och karta 1.



den panslavistiska faran som med den panamerikanska: 
den upploser sig i en inre motsattning mellan hufvud- 
stammen och grenarne. Af synnerlig vikt ar harvid det 
faktum, som den ryske historikern Kostomaroff upp- 
visade for mera an ett halfsekel sedan, men som regeringen 
alltjamt vagrar att erkanna*): att det finnes atminstone 
»tvenne ryska nationaliteter». Lillryssarne, steppens 
rena ras, skilja sig sprakligt fran storryssarne, skogens 
koloniserande, med finska och tatariska elementer upp- 
blandade ras, atminstone lika mycket som danskar fran 
svenskar (HjArne). Det ar samma folk, som vi mott i 
Galizien under namnet rutener. For nagra hundra ar 
sedan var deras stamland Ukraina ett rike af kanske 
samma rang som storryssarnes Moskva; den forbindelse, 
som dem emellan ingicks 1654, betecknas af ryske ratts- 
larde som en personalunion blott, och annu pa Karl XII:s 
tid forde ju lillryssarnes »hetman» Mazeppa en egen 
politik. Men slaget vid Poltava afgjorde afven denna 
historia, och ar 1764 slutar den helt, da Katarina slog 
sonder Ukraina i guvernementer under den allenaherskande 
centralmakten. Att den inre sjalfstandighetskanslan icke 
var dod, det visade emellertid nationella rorelser (»ukraino- 
filismen») fram emot 1800-talets midt; och det ar sanno- 
likt, att rutenerna mera sympatisera med Europa an 
med Ryssland, liksom de kulturellt i gamla tider stodo 
hogre an storryssarne.

Men afven om denna uppfattning skulle innehalla en 
ofverdrift — Hettner och Max Sering se icke storre 
skillnad mellan rutener och storryssar an mellan provensaler 
och fransman eller syd- och nordtyskar, och skatta de

*) Forhallandet betonades starkt af HjArne redan 1879, se numera 
Ostanifran, afd. *En rysk unionsfraga*, ss. 48—82. Se vidare Hasse, 
Das Deutsche Reiih als Nationalstaat, ss. 122—131, samt Gruschevski, 
Lillryssarne, i Melnik’s sammelverk, ss. 444—458.



. 128

frammande nationaliteternas procenttal inom riket till blott 
20—, sa kvarstar alltid klyftan mellan ryssar och polackar 
som en sprangkil i den rena panslavismen. Sprakligt afvika 
de minst lika mycket som tyskar och svenskar (HjArne); 
kulturellt sta polackarne med sin romerska religion och sin 
industriella utveckling afgjordt narmare Europa; histojiskt 
bara de pa minnen, hvilkas sveda ar allt for farsk for 
att kunna utplanas. Den senaste tidens erfarenheter 
(nedan s. 179) ha upplifvat denna antipati anda darhan, 
att polackarne saknades pa den allslaviska kongressen 1910*).

Dessa forhallanden bryta icke allena udden af pan
slavismen, de stalla afven Rysslands nationella problem 
i ett vasentligt annat ljus. Vi erinra vidare om, att 
finska och arktiska folk fylla ramen i norr anda ut till 
Stora oceanen, att mongoliska och tatariska stammar 
likaledes infatta den langa asiatiska sydgransen, samt att 
pa det aterstaende hallet, Kaukasien, moter ett helt fram
mande folkvimmel, hvari t. ex. det gamla georgiska rikets 
folk aftecknar sig med en styrka af 1 Vs million. Det ryska 
kamfolket, storryssarne, ar saledes geografiskt inne- 
slutet i centrum af eget land, allenast med en smal arm 
genom Sibirien pekande ut emot Stora oceanen; och pa 
dess konto larer icke ens i Europa komma fullt halften 
af befolkningen.

Langt ifran att kunna hota varlden med andra slaviska 
folk som redskap, maste alltsa det storryska folket vara 
betankt pa att forsvara sin egen herskarestallninginomlands. 
Bilden borjar likna Osterrikes, ehuru visserligen hufvud-

#) Neoslavismens skeppsbrott pa denna kongress (Torngren, Den 
tredje duman, s. 365 f.) har beseglats genom “brodrakriget" mellan 
bulgarer och serber juli 1913, omedelbart efter deras gemensamma seger 
ofver turkarne hvarigenom den slaviska faran syntes rycka Europa 
narmare in pa lifvet an nagonsin. Det ar en andra innerslavisk mot- 
sats, som harmed blifvit understruken i blod (sasorn skedde redan 1885).



folkets bade relativa styrka och geografiska stallning ar 
afsevardt fordelaktigare (jfr I, 90—92). Men af den 
naturliga assimilationsprocessen i Amerika formarkes gifvet- 
vis intet spar. Darfor har man i det ryska hogkvarteret 
velat ersatta den med en konstlad och valdsam assimilering, 
speciellt riktad mot de hogre folken vid Europa-gransen. 
Det goda samvetet darvid skankes af den gammalryska 
tankegangen, som vi ofvan sokt analysera. Uniformitet 
i sprak, ratt och tro, detta ar den »ryska tanken», hvar- 
med man vill lyckliggora de pa europeiska banor for- 
villade smafolken, och mot hvilken inga »gulnade perga- 
menter» kunna aga vitsord. Panslavismen ar fdrvandlad 
till en hard och straf panrussism.

Russificeringspolitiken borjar redan under Nikolai I, 
men blir programmatisk fdrst efter polska resningen pa 
1860-talet, da pressen (»Moskovskija Vjedomosti», »Novoje 
Vremja») borjar hogt predika den. Nu folja akterna 
slag i slag. Hvad som skedde i Ukraina 1764 upp- 
repades i Polen hundra ar senare, da det uppdelades i 
ryska guvernementer; och strax darpa (1868) vidtogos 
stranga atgarder till det polska sprakets undertryckande. 
Ar 1876 blef det lillryska spraket sa godt som alldeles 
forbjudeti litteraturen: en formlig proskription af allt andligt 
lif i Ukraina (Gruschevski) — en handling som utgor ett af- 
gorande bevis pa, att storryssarne sjalfva aro medvetna 
om den nationella motsatsen. Ar 1885 kom turen 
pa allvar till Ostersjoprovinserna; Dorpat-universitetets 
»skyddsmur for tyskeriet» nedbrots anda till sjalfva 
namnet (sedan 1893 Jurjev), och ryska spraket blef 
officiellt, sa att man t. ex. icke kunde utfa vardeforsan- 
delser pa posten utan ryskt kvitto. Ar 1899 slutligen for- 
grep man sig i samma anda pa hogtidligt besvurna forplik- 
telser, i det att Finlands konstitutionella forfattning borjade 
nedbrytas genom casaristiska ukaser (»februarimanifestet»).

Stormakterna, IV. 9



Hinderliga vasterlandska institutioner skola alltsa undan- 
rodjas, pa samma gang som de frammande spraken 
undertryckas. Men icke mindre fiendtlig ar gammalryssen 
mot de frammande religionerna. I konfessionellt hanseende 
synes Rysslands enhet knappt starkare grundad. Enligt 
1897 ars census aro den grekiska kyrkans anhangare 
87 millioner eller 67 % af det hela, darnast kommer 
muhammedanismen med ofver 16 millioner eller I2V2% 
och katolicismen (polackarne) med 11V2, resp. 9. Lillryssarne, 
som har raknats som ortodoxe, gora emellertid afven i detta 
hanseende ansprak pa en sarstallning; armenierna i soder 
kunna ej heller forgata sina stolta kyrkohistoriska anor; 
och vid gransen i NV (den polska, baltiska, finska) for- 
maler sig oppen religios heterogenitet med den nationella. 
Alltsa innefattas de i samma forfoljelse. I Ostersjo- 
provinserna begynte den redan pa 1840-talet och, efter 
en paus, anyo pa i86o-talet, och har varat allt sedan*). 
Ar 1903 indrogos utan vidare den armeniska kyrkans 
rikedomar. Pa senare tider har forfoljelsen mot judarne 
(»pogromen» i Kischineff april 1903) sarskildt fast upp- 
marksamheten; har spela politiska orsaker med, forsavidt 
regeringen onskar framstalla de revolutionara rdrelserna i 
annan dager an nationalitetens och, val icke utan grund, 
fruktar detta smidiga och intelligenta folks deltagande i 
oppositionen mot det bestaende (Ganz); a andra sidan 
har regeringen har ett sympatiskt stod i befolkningens eko* 
nomiska obehag af judiska spannmalsuppkopare m. m. Men 
afven inom kyrkans skote har sekterismen tagit en oro-

*) Man satte bl. a. premier pa omkr. 50 kr. for hvarje aterlost sjal, 
se Dorneth, Die Russificierung der Ostseeprovinsen, 1887. — Bland 
russificeringens ofriga metoder ma bar endast erinras om de forespeg* 
lingar, som gjorts baltiska och finska bonder angaende de stora godsens 
fordelning till dem, liksom om systemet att lata de frammande natio- 
fialiteterna gora sin (femariga) varnplikt i ryska landsdelar.



vackande utbredning — Wallace raknar u mill, separa- 
tister (»raskolniki») forutom 6 mill, rena kattare; i det hela 
dock lojala undersatar — och en Leo Tolstoy’s anarkiska 
profetforkunnelse bland ett vidskepligt och svarmiskt folk 
har utan tvifvel slagit ortodoxien djupa sar.

Den »ryska tanken» saknar, som synes, icke fiender. 
Det ar tydligt, att dess forfoljelsepolitik skall framkalla 
bakslag pa de sarskilda valplatserna, afven om ingen 
aggressi vitet finnes dar forut. Salunda se vi Ryssland 
utmed nastan hela sin vastra grans belamradt med rent 
nationella » fragor»: den finska, den baltiska, den polska, 
den lillryska, den georgiska. Har gor sig centrifugal- 
kraften markbar, om ocksa ingenstades i oppen separa- 
tionsstrafvan. For Europa har denna propaganda stor 
betydelse; ty skulle russificeringen lyckas, sa vore den 
naturliga bufferten mot Ryssland bortfallen och Ryssland 
kunde trycka direkt med sin massa mot vaster.*)

Det ar den forsta af den moderna tidens stora ideer, 
nationalitetsprincipen, som har mobiliserats mot det heliga 
Ryssland, liksom forut mot den Habsburgska monarkien. 
I den armeniska, i jude- och sekterist-fragorns. igenkanna 
vi makten af en annan utlandsk ide, tankefriheten. Men 
till dessa sondringens krafter sallar sig nu ocksa en tredje, 
det politiska frihetskrafvet, verkande inom det ryska folkets 
egen massa en skism mellan maktagande och maktkraf- 
vande. Vi aro harmed inne pa forfattnings-fragan.

I den stora brytningstiden vid Romanoffska attens 
tronbestigning hade afven Ryssland en standsriksdag

*) Genom Bismarck’s memoarer har varlden ocksa fatt veta,att 
man under Krimkriget i vissa preussiska kretsar umgicks med tanken 
pa Rysslands sonderdelning i den vastra periferien, sa att Sverige 
skulle taga Finland och Preussen de baltiska provinserna, men Polen 
och Lillryssland aterfa en statlig sjalfstandighet.



(»semski sob or»), framkallad af behofvet for regenterna 
att aga ett ryggstod i den allmanna villervallan. Dess 
historia blef endast ett sekel lang (1548—1653), och dess 
betydelse gick aldrig utofver radgifvarens; innan ar- 
hundradets slut aro afven enskilda standsmoten ur bruk, 
och det stora landet lagger sig lydigt vid tsar Peters fotter.

Nu fastslogs det forsta utmarkande karaktarsdraget i 
statsskicket: det innerliga samlifvet mellan stat och kyrka. 
Tsar Peter inredde genom »den heliga synoden» ett rum 
at kyrkan inom statens organisation. Sedan dess aro 
stat och kyrka i Ryssland ett, vida mera an i romersk- 
katolska lander, dar kyrkan lyder sin egen, frammande 
herre. Staten uppratthaller sitt valde ofver ett religiost 
folk genom att sjalf upptrada i religionens hvita klade.

Pa samma gang den store Peter forvandlade kyrkan 
till ett ambetsverk, pa samma gang kringbyggde han 
tronen genom den varldsliga forvaltningens fasta organi
sation (i senat och kollegier). Den var nodvandig, om 
tsaren skulle kunna leda sitt stora rike till »det anfor- 
trodda folkets val», sa som kroningseden lyder annu i 
dag. Den ledde Ryssland ur det »moskovitiska tsar- 
domets» despotism in i det »ryska kejsardomets» val- 
villiga absolutism. Men den lade ocksa grunden till en 
mellanmakt mellan kejsare och folk: byrakratien.

For dennas ratta vaxt fordrades emellertid en skarpare 
centralisation inom forvaltningen. Detta steg togs efter ett 
arhundrade af Alexander I, genom ministeriernas inrattande 
fran 1802. Har fick ambetsmannamakten (»tjin») sin natur- 
liga koncentration. I inrikesministerns hand sammanlopte 
hadanefter alia tradar fran lokalforvaltningen i gubernier 
och kretsar. Byrakratien kunde nu blifva solidarisk inom 
sig. Darmed var den herre ofver situationen; ty det 
patriarkaliska kejsardomet kunde vid rikets utbredning 
och arendenas vaxande mangfald icke sjalft bestyra allt.



»Tjin» uppbar och sammanhaller det ryska varldsvaldet 
som jarnresningen en amerikansk skyskrapare. Byrakra- 
tien blef herskande dar lika absolut som i Kinas man- 
darinstat, under en statsforvaltningsform mera centraliserad 
an sjalfva Frankrikes. Och detta forhallande forlorade 
intet i realitet genom det faktum — som varlden forst 
vid 1800-talets midt genom HaxthausEn lart kanna — 
att under »autokratien pa hojden» bodde en »demokrati 
pa djupet» i bondernas kommunistiska bysamhalle (»mir>).

Om den gamla ryska forfattningen i teorien var ett 
absolut »sjalfherskardome» pa religionens grundval, sa 
var den alltsa i verkligheten ett ambetsmannadome pa 
polisgodtyckets grund. »Ryssland ar stort och tsaren 
ar langt borta», sager ett ryskt ordsprak; men aldrig 
var tsaren langre borta fran sina undersatar an vid det 
nya seklets ingang, da byrakratien byggt en mur kring 
hans person sa hog och bred, att han ej langre kunde 
se dem eller hora deras klagan. Salunda var tsaren nu 
i verkligheten foga annat an en symbol och mask, som 
tjinovniken holi framfor sig gent emot mushiken.

En spirituell ryss pa Alexander I:s tid lar hafva 
fallt det yttrandet, att »var statsform ar monarkien, in- 
skrankt genom lonnmordet». Denna kontroll pa monar
kien torde alltjamt finnas i effektivt stand vid behof. Pa 
en herskande byrakrati ater finnes ingen som heist kon
troll. Den ar trygg mot nedan liksom mot ofvan och 
mot sidan; faller en, sa sta tusende ater. Har galler blott 
en annan inskrankande institution: rubeln. Dar aliena 
finnes ett medel mot ofvergrepp. Och sa har Ryssland 
pa sina vagar — efter lagen for ytterligheternas mote — 
kommit till samma sjukdom som det fria Amerika: en 
korrumperad forvaltning. Rysslands faktiska statsskick 
ar byrakratien, inskrankt genom korruptionen.

»Hvarje mansklig makt», sager Louis de Geer,



»behofver en jamlike for att icke urarta till ett envalde, 
som satter egen maktfullkomlighet framfor sanning och 
rattvisa.» Huru mycket storre an vanligt maste icke denna 
frestelse vara for en byrakrati med dess rikt forgrenade 
ansvar, i all synnerhet pa det ryska folkets stadium af 
halfkultur! Rysslands byrakrati ger ocksa ett stort 
exempel pa den citerade anmarkningens sanning. Sedan 
den stallt tsarens personliga regemente i skuggan, hade 
den i hans namn forvandlat det »heliga» Ryssland till 
samtidens brutalaste polisstat. Hela varlden kanner hvad 
som dar kunde ske »pa administrativ vag» mot den en- 
skilda friheten. En fullblodsbyrakrat som Pleve (inrikes- 
minister 1902—04) kunde husera dar hart nar som en 
konkvistador i herrelost land. Detta ar det olidligaste 
af allt tryck — for ett folk som vaknat till personlig- 
hetsmedvetande.

Var det ryska folket vid sekelskiftet kommet darhan? 
Svaret ar latt, dar man som Ganz (1904) i Ryssland ser 
»ett enda fangelse med 130 millioner fangar och en 
million fangvaktare». Men denna diagnos ar allt for 
lattvunnen. Det var fragan om ryssen sjalf sag sin 
situation med den vasterlandske publicistens ogon. Den 
vaxande oron i landet, med de allt talrikare attentaten 
pa byrakratiens spetsar, utgjorde i och for sig intet af- 
gorande bevis; vi ha sett detta fenomen forut i Ryss
lands historia som en mera tillfallig foreteelse (»nihilismen» 
pa i860—80-talen). Att ryssen blir terrorist i sitt reform- 
kraf ar i och for sig, med hans impulsiva och at kon- 
turlosa svarmerier lagda kynne, lika naturligt, som att 
han i sin reaktion mot kyrkolaran slar ofver till radikal 
fornekelse, utan att man af sadana foreteelser kan draga 
allt for sakra slutsatser om missnojets kvantitativa styrka.

I sjalfva verket far Rysslands forfattningsproblem sitt be- 
stammande drag daraf, att har ar sa svagt utbildadt just det



samhallselement som gjorde den stora franska revolu- 
tionen, »le tiers 6tat» eller medelklassen; pa samma gang 
som Ryssland genom sin byrakratiska organisation har 
en ojamforligt starkare sammanfogning. Och denna byra- 
krati stracker sig, i stark »standscirkulation», igenom alia 
samhallslager, sa att den i socialt hanseende icke utgor 
nagon utmaning mot demokratien. Uppstallningen till 
striden blir alltsa en helt annan an i Frankrike 1789: 
icke lagre klasser mot hogre, icke »folket» mot adeln, 
utan »intelligens> mot byrakrati.

Denna oppositionella intelligens inom det egentliga 
Ryssland ater visar sig vid narmare paseende sammansatt 
af trenne skaligen heterogena hufvudelementer: studenter, 
som pa mer eller mindre hemliga vagar insupit vaster- 
landska frihetsideer sedan den akademiska hemmafriheten 
inskrankts 1884, arbetarklassen, som kallats i dagen genom 
regeringens eget inforande af den moderna industrien pa 
1890-talet och sedan lyckats bilda stora socialistiska or- 
ganisationer, samt delar af provinsadeln, som efter lif- 
egenskapens upphafvande 1861 snart fann sig utarmad 
af brist pa arbetskrafter, utan att finna ersattning inom 
»tjins» vaggar.

Att inom dessa kretsar verkligen radde en allvarlig 
jasning alltsedan tsar Nikolai II:s forklaring 29/i 1895 af 
sin afsikt att »bevara sjalfherskarmaktens princip med 
samma fasthet som min oforgatlige fader» — darom aro 
de fran sekelskiftet alit mera elakartade studentrevolterna 
och arbetaroroligheterna tillika med adelsmarskalkarnas 
allmanna hallning tillrackliga bevis. Harifran utgick det 
revolutionara tillstandet, som likt en regelratt belagring 
forrattade hemligt undermineringsarbete i lopgrafvar innan 
det gick till oppen storm mot det bestaende. Harifran 
kom ocksa det tusenstammiga ropet pa en konstitution, 
sisom den enda och sjalfklara raddningen undan allt ondt,



Tanken pa en representativ forfattning har icke varit 
alldeles dod i Ryssland ens i tider, da palatsrevolutionen 
gjorde flitigast tjanst som forfattningsgaranti. Vi se sa- 
lunda ar 1730 aristokratiska forsok att kopiera Sveriges 
regeringsformer, vi se den stora Katarina 1767—68 ex- 
perimentera med ett slags nationalforsamling, vi finna 
den forste Alexander fundera pa saken 1809 (Speranski) 
och 1819 och den andre Alexander 1881 (Loris Meli- 
koff)*). Fran den senares liberala era kvarstodo sedan 
1864 — ofvanfor den 1861 organiserade bondeforvalt- 
ningen i primarkommunerna — ryska landsting, » semstvo», 
i 34 centrala gubernier, sasom en torso af den tilltankta 
riksforsamlingen. Men det drojde icke lange forran denna 
sjalfiorvaltning blef foremal for regeringens misstro och 
restriktiva atgarder. Reaktionen under Alexander II, som 
vi redan mott pa det nationella omradet, gick afven har 
till angrepp, insatte fogdar (»natjalnik») i de folkvalde 
fredsdomarnes stalle 1889 och skarpte kontrollen pa lands- 
tingen 1890. Ett forslag af inrikesministern Goremykin 
1898 att infora semstvo afven i de vastra barriarpro- 
vinserna parerades af hans kollega Witte i nya »tanke- 
skrifter», dar sjalfherskarmakten forklarades vara »den 
enda for Ryssland lampliga regeringsform» och semstvo 
farliga for densamma genom sin tendens att vaxa ut till 
en riksdag. Resultatet blef ocksa en ny ukas af 1900, 
hvarigenom byrakratien lyckades ekonomiskt vingklippa 
landstingen darhan, att man nu trodde sig i dem hafva 
lydiga redskap.**)

*) Se HjArne, Ryska konstitutionsprojekt ar 1730, i Hist. Tidskrift 
1884, ss. 189—272; Schiemann, EineKonstitutionfurR.ini Jahre 1819, 
i Hist. Zeitschrift 1894, bd 72, ss. 65—70; BrCggen, Das heutige R., 
ss. 234-37; Palme, s. 37 f. (Speranski), 60 (Melikoff).

**) Witte, Selbstherrschaft und Landschaft, 1901, refereras utfor- 
ligt hos BrOggen, kap. om semstvo, ss. 217—246. Jfr motsvarande



Vi se saledes samma bild pa forfattningspolitikens 
omrade som pa befolkningspolitikens: regeringen pa 
krigsstigen mot frihetsrorelser och pa grund daraf en 
vaxande sondring, ett okadt missnoje i landet. Man 
forstar regeringens ansvarskansla infor sammanhallningens 
svara uppgift i detta jatterike med dess stora inre mot- 
satser, som en representativ forfattning utan tvifvel skola 
kalia i dagen. Byrakratiens sjalfbevarelsedrift far har 
klart stod af ett riksintresse. Problemet om folkfriheten 
kompliceras genom problemet om den yttre samman- 
hallningen. Men det varslade icke godt for samhalls- 
freden, att regeringen hade oga endast for det senare 
och oppositionen endast for det forra.

Ur rent formell synpunkt ar sjalfherskarmakten tvif- 
velsutan har det enda sakra bandet, liksom den hos 
folkets massa alltjamt torde aga starka fasten. Detta 
senare ar en faktor af speciell betydelse. Alla kannare 
aro ense om, att den ryske bonden ar lika litet intresse- 
rad af konstitutionell frihet som mogen for densamma. 
Men utan resonans i det lager, som kvantitativt upp- 
tager kanske 9/io af samhallskroppen, kunde oppositionen 
synas skaligen utsiktslos. Dess elementer imponera sjalfva 
ganska litet ur maktsynpunkt. Industriarbetarklassen ar 
dock annu en forsvinnande brakdel af folket — enligt 
1897 ars rakning 2V2 — och hvad studenterna
angar, sa ha HjArne 1899 och Schiemann 1903 framhallit 
den anmarkningsvarda latthet, hvarmed de sjalfva hamna 
vid »tjins» kottgrytor. Afven nationaliteterna vid gransen 
kunde val hallas i tukt fran det fasta hogkvarteret. Be- 
rodde situationen endast af de under frihetens fana direkt

kap. hos Wallace, ss. 490—508. Om ett forslag 1903 (Demtschinsky) 
att aterinfora de gamla ‘semski sobor“ i gestalten af en central-semstvo, 
se Schumann 1903, s. 218 ff.



mobiliserade revolutionarema, sa skulle statshvalfningen 
sakerligen icke varit sa nara forestaende.

Men det fdrholl sig icke sa. Till de frammande 
nationem as langtan efter sjalfstandighet och till intelligen- 
sens torst efter frihet kom annu ett: bondens hunger 
efter brdd. Forst denna faktor visar oss situationen i 
dess verkliga allvar. Vandpunkten i Rysslands inre ut- 
veckling intradde icke sa mycket genom nationalitetsprinci- 
pens eller demokratiens kraft; accenten i dess problem lag 
pa den ekonomiska — narmare bestamdt den agrariska — 
sidan.

Vi hafva sett den stora roll landtbruket spelar i Ryss
lands ekonomi (ofvan s. 112 f.). Exportstatistiken, som 
genom detsamma far sin gynnsamma rakning, tyckes 
vittna om dess blomstfing. Ett narmare studium visar 
en belt annan, nastan drastiskt sorglig bild.

Eckert (1905) sager oforbehallsamt, att intet land pa 
jorden har en samre skott jord an Ryssland. Frankrikes 
och Tysklands aker afkastar 2—3 ganger mera sad. 
Orsakerna aro mangahanda: befolkningens laga standpunkt 
i allmanhet, en alderdomlig odling (»tredingstrade») pa 
rofvarenarings vis med daliga redskap och sloseri med 
utsade; hos storryssarne dartill samago (»obstschina») 
och gemensamt skatteansvar for jorden, sa att de late 
profitera af de andras flit; hos godsagarne brist pa armar 
efter de lifegnes frigorelse och fabrikers upprattande; 
hos alia ortodoxe den grekiska kyrkans manga helgdagar 
med tillhorande arbetspauser. Komma sa hartill de langa 
afstanden och daliga vagarna, hvarigenom priserna ned- 
tryckas, sa ar det klart, att bondens stallning icke kan 
vara god. Det saknas all elasticitet i produktionen; inga 
besparingar kunna upplaggas, och intraflfa da missvaxter 
(som 1891 och 1898), sa uppstar genast hungersnod.



Lifegenskapens upphafvande har i sjalfva verket 
tills dato knappast varit de ryska bonderna till mera 
valsignelse an slafveriets blifvit negrerna i Amerika. 
Men hvad som gjort deras lage rent olidligt, det ar de 
senare arens finansiella regeringssystem.

Vi meddela forst nagra larorika siffror. Enligt offi- 
ciell statistik hade jordlotten per bonde sjunkit fran omkr. 
5 har vid befrielsen 1861 till omkr. 3 ar 1901; detta ehuru 
Agrarbanken sedan 1882 formedlat mycken jord fran 
adeln och kronan i bondernas ago. Skordarne i 1900- 
talets begynnelse gafvo (enligt Eckert) i medeltal 475 
mill, deciton spannmal; daraf hafva 60—75 exporterats, 
och af resten Vs behallits som utsade. Till folkets eget 
behof aterstar da icke mera an 240—270 kg pr mun. 
Men en regeringskommitte har fastslagit 300 kg spann
mal som konsumtionsminimum; i Tyskland och England 
forbrukas atskilligt mera an sa*). Dessa siffror visa alltsa 
med forfarande tydlighet, att den ryske bonden svalter. 
Midt i hjartat af Europas rikaste kornbod saknar folket 
brod. Pa afvigsidan af det ryska varldsvaldets grandiosa 
bild se vi spoket af det »hungrande Ryssland».

Mot denna bakgrund framstar nu hela nationalhus- 
hallningen som en skarande anomali. Denna spannmals- 
export, som gifver Ryssland dess framsta betydelse pa 
varldsmarknaden, den ar ett lysande sken, vunnet till 
priset af permanent undernaring for stora delar af folket. 
Tyskland, som relativt skordar mera brodsad an Ryss-

*) Siffrorna for underbalansen uppges olika, men sjalfva faktum 
intygas af alia; sa Eckert, Handelsgeographie, 1905, II, 225 f., Ballod i 
Die Weltwirthschaft, 1906, s. 73 f.,NoRDENSSON, Div. uppsatser, I, 35, Torn- 
gren 1911, ss. 192 f. Se vidare i agrarfragan Schulze-GAvernitz, 
Volkswirthschaftl. Studien aus R., 1899, Lehmann-Parvus, Das hungernde 
R., 1900, Novikof, Den ryska landsbygden, och Kornilof, Bondefragan, 
i Melnik's sammelverk, ss. 47—79, 252—290.



land, ar dock ett importerande land, importerar brod i 
nastan samma skala som Ryssland exporterar. Detta ar 
pa modernaringens omrade en dystrare bild an sjalfva det 
fattiga Italiens, hos en stat, som vi forut funnit lida af 
Osterrikes onda i sina nationalitetsforhallanden. Sa ar 
ocksa Ryssland i verkligheten att rakna bland var varlds- 
dels »sjuke man», och snar bot ar af noden.

Men huru forklara, att den ryske bonden tager bro- 
det fran sin egen mun for att kasta ut det pa varlds- 
marknaden? Svaret ar enkelt: regeringen tvingar honom, 
genom att skicka pa honom skattekrafvarne midt i skorde- 
tiden. Man har sagt om hungersnodens andra stamland, 
Indien, att det ar en af England utpressad citron; afven 
det ryska landtfolket ar en sadan citron, men den obarm- 
hartige, som kramar det, ar dess egen nationella rege- 
ring. »Det gor detsamma om vi ata sjalfva», utropade 
finansministern Wischnegradsky en gang 1891, »expor- 
tera maste vi!» Hvarfor? For att uppehalla betalningsba- 
lansen med utlandet. Rakningen ar dalig anda. Enligt af 
TOrngren 1911 meddelade uppskattningar uppgingo Ryss- 
lands passiva i denna rakning (annuiteter a lan, divi- 
dender a utlandskt kapital, depenser och bestallningar i 
utlandet) for perioden 1893—7 till omkring V* milliard 
arligen och for perioden 1898—1908 till atminstone 34 
milliard; utan handelsofverskottet pa 270 resp. inemot 
500 millioner vore stallningen rent fortviflad. Men detta 
handelsofverskott tages direkt fran folkets dagliga brod.

I tio ar (1893—1903) arbetade Witte som finans- 
minister pa att reda denna harfva. Pa nyarsdagen 1903 
vittnade hans nadige herre om honom, att han »under- 
lattat omsorgen om statsmaktens och forsvarets starkande 
samt om det mig af Gud anfortrodda rikets val, vackt 
manga grenar och goda krafter inom folkindustrien till 
sjalfverksamhet, befastat panningerorelsens oafhangighet



och stabilitet samt forstarkt resurserna for fiskus». Ytan 
var i sjalfva verket lysande: budgeter, som visade ars- 
ofverskott pa hundratals millioner och salunda mojlig- 
gjorde ofvergang till guldmyntfoten (1896—1899) samt 
upplaggandet af en statskassefond, som slutligen uppgick 
till fullt I V2 milliard. Som realt underlag for denna 
blomstring framstod en rik utveckling af jarnbanevasendet 
och den moderna storindustrien. Detta var alltsa en 
ny »europeisering». Da Witte dartill ansags hafva mot- 
satt sig det ryska sprakets intvingande i Finland liksom 
den ryska larans i Livland, sa ar det intet under, att 
han i utlandet betraktades som representant for vaster- 
landska id£er och ej sallan utpekades som raddaren i 
Rysslands vanda.

De, som sago djupare, jamforde honom emellertid 
med Necker i Frankrike fore revolutionen (BrOggen, 
R. Martin) och forespadde en oundviklig katastrof. I 
sjalfva verket ligger ett drag af svindel dfver genialiteten i 
hela »systemet Witte». Dess hemlighet var »den samlade 
nationalrikedomens koncentrering i en hand». Dar flyta 
systemets alia detaljer samman: de hoga tullarne (sedan 
1891), statsmonopolet pa brannvinstillverkning (sedan 1895 
—1904) med atfoljande hojning af priset, statshandeln 
med brannvinet (afsedd att utstrackas afven till apoteks- 
varor, te och socker), statskontrollen ofver alia storre 
fabriker och banker, statsformogenhetens utstrackning 
dfver jarnvagar, grufvor o. s. v.; som man ser, en sakta 
men genomgaende expropriation af landets alia rikedoms- 
kallor for statskassans rakning, allt medan staten lik en 
amerikansk trust dodade all privat fbretagsamhet. Sy- 
stemet — underhallet genom en monstergill ordning och 
arbetsamhet i sjalfva finansfbrvaltningen — verkade som 
en reduktion i storsta skala, omflyttade formogenheten 
fran samhallet till staten och satte darmed kronan pa



absolutismen genom att tillhandahalla densamma de no- 
diga panningemedlen. Pa ett forunderligt satt hafva 
industrialismen ocb de dfriga moderna kteerna har an- 
litats till tjanst at den ryska byrakratiens sak *). Men 
nationalrikedomen okas icke med en sadan finanspolitik. 
Industrien lefde mest pa regeringens egna bestallningar 
till jarnvagsanlaggningar m. m., och jarnbanetrafiken kunde 
endast uppehallas med statstillskott. Ur detta dilemma 
gafs — sa lange man icke ville uppskaka samhallet fran 
bottnen genom en reduktion af kyrkors och klosters dyr- 
barheter — endast en utvag: nya lan. Endast sa kunde 
betalningsbalansens standigt gapande deficit fyllas. Witte’s 
Ryssland lefde pa kredit, i en hittills i historien knap- 
past skedd skala.

Vi veta redan (II, 35; senast understruket af 
Alexinsky 1913), att alliansen med Frankrike framfor 
allt tjanade detta syfte. Af samma orsak maste nu 
finansforvaltningen hafva ett liberalt utseende: det skulle 
skada den utlandska krediten, om pangarna syntes af- 
sedda for russificeringens sak. Men man maste afven 
kunna peka pa en real sakerhet infor utlandet. Hartill 
tjanade spannmalsexporten. Den ar systemets hornsten. 
Den allena kan gifva Ryssland utseende af ett rikt land, 
pa det att de utlandska kapitalisterna icke matte tveka 
att placera sina millioner dar. Alltjamt maste alltsa spann- 
malen, som folket sjalft behofver, drifvas ut ur landet, 
pa det att systemet skall kunna uppratthallas — och 
landet hungrar, medan enstaka fabrikanter forvarfva mil- 
lionformogenheter och statskassan svaller och Wittes 
statsmannarykte gar ofver varlden!

I sanning, Potemkins ande svafvade alltjamt ofver

*) Paul Rohrbach, Das Finanzsystem Witte, i Preuss. Jahrb. 1902, 
och Sibiriasbff, Excellenz Witte, 1904; nagot afvikande Wallace, ss. 
580—588 (“Rysslands Colbert eller Turgot“).



det heliga Ryssland. For att uppehalla statsmaskinen 
med dess industriella grundval maste bonden svalta — 
och darmed berofvades tillika industrien dess enda sunda 
marknad. En forfarande »circulus vitiosus»! Det agrariska 
problemet forbinder sig har med ett finansiellt problem, 
som val kunde synas skarpare iakttagare i utlandet olosligt; 
ocksa fdrutser BrOggen redan 1902 en finansiell katastrof, 
Ganz instammer 1904, och R. Martin soker 1906 bevisa 
den matematiska nodvandigheten af en statsbankrutt, med 
angifvande t. o. m. af de kritiska dagarne (statslanens 
forfallodagar, se nedan s. 176).

Men bonden a sin sida kunde icke i langden noja sig 
med den roll af finansiell »f6rsokskanin», som regeringen 
salunda tilldelade honom. Systemets praktiska verkan 
blef ett alltmera framtradande fenomen, korresponderande 
med frihetsrorelserna men utan alit organiskt samman- 
hang med dem: bonderevolterna. Ple ve sjalf har en 
gang karaktariserat dem som ett oundvikligt ondt med 
det radande fiskalsystemet. Deras staende losen var 
»semlja»: jord, mera jord genom »expropriation» af 
adelns och kronans gods, att bruka och missbruka pa 
fadrens visi Men regeringen kunde icke tillmotesga sa- 
dana kraf, som i verkligheten betydde hela spannmals- 
exportens afstannande; ty bonderna, i saknad af arbets- 
fortjanst pa godsen, skulle behoft deras hela — i deras 
hander ocksa forsamrade — afkastning for egen dei. En 
tid hoppades man pa en losning genom att bjuda jord 
i Sibirien, och vid arhundradets utgang, efter den stora 
jarnvagens oppnande, vaxte denna utvandringsstrom i 
en forsta hogflod till nara 7* mill, om aret; men darpa 
afstannade den igen, sedan den inalles forflyttat knappt 
1 7a mill, fran hungerdistriktena hemma till kolonilandet.

Det fanns dock annu en utvag, som kunde synas 
lika nyttig som naturlig: att atminstone statens vinning



af systemet, den beromda kassafonden, anvandes som 
forsakringspremie mot hungersnoden. Detta utlofvades 
ock i Wittes forsta finansplan 1893. Men Sibiriaseff 
tror sig kunna forsakra, att allt som under Wittes tio- 
ariga regim anslagits hartill icke uppgatt till ofverskottet 
pa det enda aret 1899. Skatten, som utpressats ur 
folkets moda och svett, fick tjana ett annat andamal. 
Langt ut ofver bondernas liga »isba» pa slatterna blic- 
kade Rysslands byrakrati bort mot stralande fantomer i 
fjarran, herravaldet ofver Asien med Indiens och Kinas 
rikedomar och en andlos rad af lukrativa ambetsplatser 
for »tjins» vaxande skaror . . .

Detta ar det organiska sammanhanget mellan Ryss
lands yttre politik och dess senaste ode. Icke genom 
sitt absolutistiska system i och for sig, icke genom sitt 
forakt for nationalitetens ratt och de vasterlandska ideerna 
ofver hufvud, utan genom uraktlatenhet att fylla statens ele- 
mentara plikt mot de breda lagrens lifsbehof — hade denna 
byrakrati bragt landet och sig sjalf till afgrundens rand.

III.

»Ancien regime»: II, utrikesproblem.

Langtan till hafvet. — Det atlantiska programmet. — Det bysan- 
tinska (Medelhafs) programmet. — “Peter den stores testamente.“ — 
Det indiska programmet. — Det persiska (Indiahafs) programmet. — 
Det pacifiska programmet. — Sibiriska jarnbanan. — Den kritiska 
punkten. — Konflikten med Japan efter 1895: “arrendet" af Port Arthur 
1898, ockupationen af Mandschuriet 1900, katastrofen 1905.

Det ryska valdets vslxt under senaste fyra sekler ar 
en historisk foreteelse, som endast kan jamforas med 
den anglosaxiska expansionen. *) Af 200 ar ha 128 varit

*) Enligt berakningar, meddelade af Wallacb s. 617 f., matte riket



krigsar, och af 33 krig 22 erofringskrig (Alexinsky). 
Rysslands yttre utbredning ar ocksa ett af den nya 
varldshistoriens mest utmarkande drag; och en narmare 
bekantskap med ledmotiverna dari kan endast oka in- 
trycket af storslagenheten i en varldsfamnande politik.

Som den starkaste driffjadern hafva vi sedan Geijers 
dagar plagat anse »den ryske jattens langtan till hafven». 
HjArne (1905; likasa Lagerwall 1913) har jafvat denna 
diagnos, och visserligen icke utan skal, atminstone hvad de 
aldre tiderna angar. Dessa »promyschlenniki», som fran 
flod till flod ut till Ishafvets strand gjorde pioniartjanst at 
valdet, leddes visserligen icke af nagra statsmannatankar; 
de foljde slattens och flodernas lockelser och stannade vid 
hafven — likt fjallamlarne pa vandring — endast darfor, 
att det var den forsta naturgrans de motte. Har kan man 
ofver hufvud icke pa lange tala om nagon planmassig 
politik; atminstone icke i annan meningan Gortschakov’s 
1864, da han i en not till England talar om nodvandig- 
heten for ett rike med halfvilda grannar och oppna 
granser att breda ut sig for att skydda granserna mot 
deras ofverfall, sasom England sjalft gjort i Indien.

Men dm langtan till det »varma vattnet» saledes icke 
alltid varit en primar eller ensam drifkraft i expansionen, 
kan man dock icke undga att se, att detta motiv efter> 
hand klarnat till medvetande. Det ar knappast en till- 
fallighet, att redan tsar Peter — skeppstimmermannen 
i Zaardam — siktade pa Ostersjon och Svarta hafvet. 
Darinnanfor lag Ryssland da stangdt, med svenska och 
turkiska riglar dragna framfor sina naturliga dorrar. Det

1505 omkr. 2 mill, kv.-km, 1598—8.65, 1682 — 14-5 (hvaraf 10 i Asien), 
I8OO—I7.75 (U.5) samt 1897—22.4 (I6.65). Detta gor vid pass 140 
kv.-km om dagen under de 4 seklerna. Genom misskrifning eller raknefel 
uppger BrOggen, s. 2 — med hanvisning till BrOckner, Die Europaisie- 
rung R:s, 1888 — den dagliga vaxten till 130 kv.-mil eller 6,380 kv.-km!
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blef 1700-talets uppgift att spranga bommarne, sa att Ryss- 
land fick nycklarne till sitt eget hus i hander. Darmed hade 
det vunnit sina forsta kulturstrander. Men de voro innan- 
hafs; langre ut lago Oresunds och Dardanellernas port- 
gangar, och lasen till dessa voro annu i skandinaviska folks 
och Turkiets hander. Darfor kunde Ryssland icke stanna; 
1800-talet visar ett fortsatt tryck i bagge riktningarne, 
ehuru med varierande och pa sistone aftagande intensitet.

Uppe i nordvtist — dar hufvudstaden annu ligger 
som en anakronism fran den tid, da Ryssland sag sin 
hufvudfiende i Sverige — vittnar gransens utseende efter 
traktaterna af 1809 och 1826 uppenbarligen om, att man 
icke ansag sig sta vid ett slutligt mal. Vi tycka oss se 
»ett pekfinger mot Malangertjorden» och »en hotande 
hand mot Varanger» och draga oss darvid till minnes, 
att Ryssland fore Tevsinafreden 1595 gjorde ansprak 
pa stranden anda ut till Malanger, liksom dess tsar 
annu i dag kallar sig »arfvinge till Norge». Sedan 
Ryssland har passerat den forsta naturgransen, som 
gar i depressionen mellan Finska viken och Hvita hafvet, 
sa lockar nu bakom Tana och Muonio alfvar Atlantens 
naturgrans, med det forsta fria hafvets alia fordelar. 
Det politiska trycket i denna riktning forsporjes ocksa 
till midten af 1800-talet (forhandlingarne 1851). Darpa 
slappas det, sedan Ryssland som foljd af Krimkriget 
fatt sig palagdt servitutet att icke befasta Aland har- 
uppe. Forst i vara dagar, efter beslutet om Ofoten- 
banans byggnad 1898, hafva vi tyckt oss kanna nagot 
daraf igen, och politiken mot Finland efter 1899 torde 
bora ses afven i detta sammanhang. *) Har ar nog

*) Se Ular, s. 265 f.; Hettner, s. 100; Zilliacus, Finnar och 
Moskoviter, s. 3; forf., Sveriges pol. granser, i Ymer 1899, s. 329, och 
Inledn. till Sveriges geografi, 1900, s. 167. Jfr nedan ss. 185 ff. — 
Alexinsky, s. 301, forsoker en ekonomisk forklaring.



att konstatera, att den baltiska expansionslinjen pa 1800- 
talet utvecklat sig till ett atlantiskt program, men 
att detta program var det som under seklets senare halft 
hade den minsta aktualiteten i Rysslands historia. *)

Starkare och ihalligare har pressionen varit at syd- 
vast. Detta har icke berott blott darpa, att fordelarne 
dar torde hafva synts storre och mottrycket mahanda 
understundom svagare, utan framfor allt darpa, att ett 
andra ledmotiv har formalt sig med langtan till det fria 
hafvet, ett motiv som hos ett folk af det ryskas art 
icke blir mindre verksamt darfor att det hor till fiktio- 
nernas varld. Ryssland kanner sig (efter Ivan III:s gifte 
med Zoe Palaologa 1472) som det bysantinska kejsar- 
domets arftagare — dess egen tsartitel vittnar harom — 
och fattar det darfor som en helig plikt att plantera sitt 
Andreaskors i halfmanens stalle pa tinnarne af Aja Sofia 
i Konstantinopel (»Tsargrad»). Detta ar den andra ut- 
vecklingslinjen, det bysantinska programmed geogra- 
fiskt siktande at Medelhafvet. I lycklig forening mellan 
politiska och religiosa onskemal har man hallit denna 
expansionsriktning oppen, och vid tvanne stora tillfallen 
har det gatt till kris: Krimkriget och Balkankriget, hvar- 
vid Europa i Paris 1856 och i Berlin 1878 afvisat Ryss
land fran malet. Sedan detta sistnamnda ar har Ryss
land emellertid hvilat pa hanen afven har, och vi kanna 
redan (I, 129) att det ar 1897 formligen forband sig att 
halla fred pa Balkanhalfon i samverkan med Osterrike.

Se vi narmare efter, sa skola vi dock marka, att 
det ingalunda forlorat intresset for detta program. Den

*) Da Novoj'e Vremja i sept. 1902 utkastade en plan for Rysslands 
hela framtidspolitik (se nedan s. 148), sa namndes icke Skandinavien. 
Som ett lugnande tecken kan ocksa anses, att Ryssland ar 1897 inom 
egna granser pa Murmankusten uppsokte en atlantisk hamn (Jekaterina) 
for att dar lagga den befasta staden Alexandrovsk.



gamla »orientaliska fragan» (I, 34, 130) fick sin egenart 
af upplosningstendensema inom turkiska riket, hvilka 
syntes stalla en realisation pa dagordningen; vi igen- 
kanna nationalitetsprincipen som sondrande kraft, liksom 
i Osterrike. Det blef for Ryssland har en naturlig poli- 
tik att skjuta de befryndade smafolken framfor sig pa vagen 
till Konstantinopel. Till vasentlig del ha dessa folk just 
den politiken att tacka for sin befrielse fran Turkiet. Bul- 
gariens emancipation 1878 var det sista resultatet haraf. 
Under sadana forhallanden ar det pafallande, att Ryss
land sa smaningom andrade hallning gent emot dem. 
De bagge Alexander’s oden (i Bulgarien 1886 och 
Serbien 1903; jamforda af »Times» juni 1903) tillika med 
Stambulov’s i Bulgarien 1894 torde vittna darom. 
Gifvetvis igenkanner man har den naturliga antago- 
nismen mot Osterrike; men man marker desslikes en 
gryende misstro mot halfofolken sjalfva. Och den var 
visserligen fran rysk synpunkt icke oberattigad. Balkan- 
folken hade synbarligen trottnat att forratta handtlangare- 
tjanst at stormakterna och i stallet borjat drifva national- 
politik for egen rakning. A andra sidan behofver Ryss
land dem nu icke sa mycket som forr. Sedan det 1871 
lyckats fa Pariserkonferensens fridlysning af Svarta hafvet 
upphafd — med an portfdrbudet i Dardanellerna (sedan 
1841) alltjamt star kvar — har det skapat en herskande 
flotta dar, med hvars hjalp det kan ga lost rakt pa det 
svagt forsvarade Konstantinopel *). Tillagga vi, att det 
fran Kaukasien med stor omsikt planerat uppmarschen 
mot Erzerum, sa ar det klart, a ena sidan att Ryssland 
icke forlorat Konstantinopel ur sikte, a andra sidan att

*) Afven det servitut, hvarmed Berlinertraktaten belade fastningen 
Batutn i Rysslands hand, genom tsarens forklaring i art. 59 att “in- 
ratta den till frihamn*, afskuddades 1886.



dess vag dit nu ej langre behofver ga ofver Bulgarien 
(Rohrbach, BrOggen).

Men visserligen kan Ryssland icke vara betjant med 
att det uppstar lifskraftiga och sjalfstandigt sinnade natio- 
nalstater emellan dess landkiirna och den heliga staden. 
I denna situation var det som Osterrike och Ryss
land kommo att sta som borgesman for Turkiets inte- 
gritet gent emot de kristna folken under den »macedo- 
niska fragans» tidigare skeden (I, 129 fif.). Att i Ryss
land icke saknats stromningar for ett aktivt ingripande, 
darpa lamnade »Novoje Vremja» ett starkt bevis i sept. 
1902, da tidningen utvecklade ett helt storpolitiskt pro
gram med den bysantinska expansionen i teten, darnast 
den persiska och sist den mandschuriska. Annu pa ny- 
aret 1904, omedelbart fore det stora krigsutbrottet i oster, 
hojdes starka roster i ryska pressen for valet af den 
sydvastra aktionsriktningen. Utan tvifvel fanns da ganska 
mycken sympati i folkmeningen — icke minst bland de 
liberala — for en atergang till 1870-talets politik.

Men regeringen har lika tydligt tagit afstand darifran. 
Bysantiner-programmet har ingatt i det latenta stadiet. 
Redan 1870-talets forsok liknar snarast en digression fran 
hufvudriktningen. Denna har sedan Krimkriget anlagts 
at seder och at den fjarran astern, d. v. s. at Asien. I 
den stora process af attraktion och repulsion, som pagar 
mellan Ryssland och Europa, sag man i adertonhundra- 
talets forra halft ett narmande, liksom pa Peter den 
stores tid och darforut vid rikets grundlaggning; men 
darefter vander Ryssland ater ansiktet bort, och den 
gamla orienten sjunker smaningom ned till en »liten 
orient» i skuggan af dess politik i den »stora orienten».

For Europa kandes denna frontforandring som en 
stor lattnad. Det ryska narmandet hade dar framkallat 
spokbilden af en rysk fara (ofvan s. 123), och denna



stamning gaf resonans at ryktet om en organisk plan 
och hemlig tradition i tsarernas hus, syftande till Euro- 
pas underkufvande. Den publicerades forst 1812, darpa 
»bokstafligt» 1836 — bagge gangerna i Frankrike — 
och ar mycket omtalad under namnet Peter den stores 
teslamente (Del III, Bilaga IX). Vi finna har (i 14 
artiklar) ett fullstandigt politiskt skema for det utlefvade 
Europas laggande under det »unga och friska» Rysslands 
ok, sasom »bestamts i Forsynens rad». Den vetenskap- 
liga kritiken (Bresslau 1879) har till full evidens upp- 
visat, att det hela ar ett skaligen klumpigt falsarium 
fran franska revolutionens tid, tjanande Napoleon I:s 
planer mot Ryssland. Det ar saledes ingen siaresyn 
ofver framtiden, utan helt enkelt ett retrospekt ofver 
Rysslands faktiska politik i det i8:de arhundradet och 
ett forsok att darur analysera fram vissa ledlinjer. Men 
om ocksa den store Peters rost icke talar ur det s. k. 
testamentet, sa vore det kortsynt att darfor frankanna 
det all betydelse. Folkets tro kan legitimera forfalskarnes 
verk och ge detsamma ett sjalfstandigt lif. Det officiella 
Ryssland har ocksa med valbehag accepterat »testamentet» 
som en nyttig fiktion och utbredt tron darpa. Sa har 
detta falska papper blifvit for Rysslands folk detsamma 
som Monroe-doktrinen for Amerikas (s. 72, 96): en spegel 
dar det igenkanner sin egen herskarebild och sitt 
providentiella kraftmedvetande, som pa 1800-talet skulle 
vaxa ut till lika obegransad hojd som eljest endast hos 
de gamla romarne och de nutida anglosaxarne.*)

Rent historiskt sedt, visar sig det foregifna testa-

*) Litteratur om “tsar Peters testamente*: Lesur, Des progres de 
la puissance Russe, 1812; Gaillardet, “Memoires du chevalier d’Eon“, 
1836, ny uppl. 1877; Russland und das Test. P:s, i Af*7*7. Zeit- und 
Streitfragen, h. 28, 1876; Bresslau i Hist. Zeitschr. 1879, bd 41, ss. 
385—409; forf. i Nya Dagl. Allehanda 18/r, *°/5 och *4/« 1912.



mentet numera antikveradt, framfor allt darutinnan, att det 
foretecknar den ryska expansionen en enda front: den 
europeiska. Blott pa en punkt ofverger det denna hori- 
sont, namligen da det (i art. IX) rekommenderar en 
framstot mot Indien, »varldens skattkammare»; men detta 
allenast for att Ryssland skall blifva oberoende af »Eng- 
lands gu^I» och sa ater kunna vanda sina strafvanden 
mot Europa. Vi spara har Napoleons hand: det ar 
bekant att han tvanne ganger (1800 och 1808) frestade 
tsar Alexander I med detta mal, som for ofrigt verkligen 
foresvafvat Peter den store (1716) och sedan Katarina 
II (1791, 1797). Men som sjalfstandigt och klart be- 
stamdt motiv i rysk politik framtrader Indien forst efter 
1800-talets midt. Har ar vandpunkten, dar Rysslands 
expansion definitivt blir planetarisk. Nu trader alltsa i 
forgrunden en tredje expansionsriktning, efter ett in disk t 
program.

Det var ingen tillfallighet, att denna nya strang kom 
pa Rysslands bage just efter Krimkriget. Den klingar 
som ett direkt svar pa Englands motstand mot det by- 
santinska programmet i detta krig. Indien ar ju den enda 
del af Englands valde, som ar for Ryssland atkomlig: 
sa som det efter i8(X)-talets midt uppstiger till ett huf- 
vudmal i Rysslands yttre politik, ar det alltsa mindre 
for sin egen skull an som led i en bredare taktisk 
stallning.

Under en mansalder se vi saledes Ryssland ofver 
oknar och berg stadigt framflytta sina positioner i riktning 
mot Indien. Det bar ofver Taschkent 1866, Samarkand 
och Bochara 1868, Kiva 1873, Kokan 1876; efter det 
misslyckade aterupptagandet af Balkanprogrammet pa 
1870-talet uppgor Skobeleff 1878 en formlig falttags- 
plan mot Indien »sous la banni^re du sang et de Pin- 
C?ndie»; foljer sa underlag^andet af Transkaspien vid



Persiens och Afganistans grans 1881—1887 samt fran 
andra sidan framtrangandet i Pamirs himmelshoga berg 
1891—1895. England har svarat med att ar 1880 
medelst subsidier vinna Afganistans »stenar och kam- 
pande man» pa sin sida, under de foljande aren full- 
borda Balutschistans underlaggande S darom samt fran 
1891 skjuta upp sin indiska grans mot NV, tills den 
1895 ofver Tschitral nadde Hindukusch, hvarefter gransen 
haruppe s. a. med Ryssland reglerades, sa att endast 
en smal flik afganskt omrade skiljer de bagge varlds- 
valdena.

Efter detta ar stallningen foljande: Ryssland har 
tvanne direkta angreppsfronter mot Indien: Pamir och 
Transkaspien. Med Pamir-posten star det i forra fallet 
omkr. 15 mil fran gransen, med Kuschka-posten i senare 
fallet 10 mil fran det afganska Herat, som sedan Napo
leons tid betraktats som »Indiens port», darfor att man 
har pa en omvag kring bergen kan ofver Kandahar med 
tamlig latthet uppna Indus. Darbakom har Ryssland 
sin transkaspiska jarnvag, som 1898 genom bibana fran 
Merv skots ned till Kuschka och 1905 fran Taschkent 
knots direkt samman med det europeiska-sibiriska jarn- 
vagsnatet via Orenburg, hvarjamte fran den centralasia- 
tiska andpunkten Andidschan (1898) en militarvag forts 
till Pamir-posten, samtidigt med hela det centralasiatiska 
kolonivaldets administrativa koncentrering i ett general- 
guvernement (Turkestan). England a sin sida sticker 
sina indiska jarnbanespetsar i norr (ofver Peschavar) till 
Kaibar-passet framfor Kabul och i soder (ofver Ketta) 
dels till Afgan-gransen vid Nuschki, dels in ofver gransen 
till Tschaman pa vagen till Kandahar.*) En rysk offensiv

*) Se kartan i en afh. af signaturen J. Sch., Russland und Indien, 
i Osterr. milit. Zeitschr. 1904. Material for jarnbanans fortsattning 
linger upplagdt vid Tschaman, liksom pa ryska sidan vid Kusphka, sa



mot Herat kan saledes omedelbart besvaras af en engelsk 
mot Kabul och Kandahar, och den afganska buffert- 
staten uppehalles endast af de bagge sidornas jamnstarka 
tryck.

Sedan 1895 ha emellertid de bagge motstandarne 
gjort pa stallet hvila, och ar 1900 hora vi Kuropatkin 
som krigsminister i en officiell tankeskrift bekanna sin 
standpunkt, att de indiska planerna borde laggas till hand- 
lingarne: England och Ryssland borde sta samman mot 
Asiens okristna folk. Afven det indiska programmet 
synes saledes vid sekelskiftet ha forlorat sin egentliga 
aktualitet. Att Ryssland ingalunda tankt ofvergifva denna 
linje, framgar icke blott af dess jarnbanepolitik, utan 
afven af dess manipulationer med Tibet i Indiens rygg 
1901—03,*) hvilka foranledde den engelska expeditionen 
till Lassa 1904 (III, 35). Men det ar tydligt, att upp- 
marksamheten distraherats darifran till andra linjer.

I artikeln om Indien rekommenderar det mystiska

att bagge parterna sta fardiga till sprang; StAhlin, Das aussere und 
das innere Problem im heutigen Br. Indien, 1908, s. 11. — Se vidare pa 
detta kapitel Curzon, R. in Central Asia 1889 (sarsk. kap. 9, »the anglo- 
russian question»), Immanuel, Die Losung der Pamirfrage i Geogr. 
Zeitschr. 1895, Lebedjeff, Till Indien, 1898 (rysk; for resignation), 
Kresnitsyn, Ryska ornens flygt till Indien, 1903 (rysk; for aktion), 
Yorck v. Wartenburg, Das Vordringen der russ. Macht in Asien, 1900, 
Rohrbach, Die russ. Weltmacht in Mittel- und Westasien, 1904, Val. 
Chirol, The middle-eastern question, 1903.

*) Mycken oro vacktes i England af Dorjieff’s beskickningar fran 
Dalai Lama till Livadia 1900 och Petersburg 1901. Visserligen stamplar 
Sven Hedin (Sverige och den stora Ostern, 1905, s. 167 f.) sandebudet 
som en afventyrare; vederborande engelska “blabok* (refererad af 
Schlemann 1904) visar emellertid, hvilken vikt de bagge stormakterna 
sjalfva faste vid saken. Enligt Hedin (s. 180 f.) har Ryssland i be- 
sattandet af Kaschgar (Ostturkestan) ett motdrag mot Englands Tibet- 
politik, som ar farligt nog, sa$om bringande viktiga vagar till Indien i 
Rysslands h^nd..



testamentet afven att »paskynda Persiens forfall och 
tranga fram till Persiska viken». Ar 1884 skrifver 
Reclus, att hela Persien trots Englands diplomatiska 
anstrangningar »langsamt men sakert ombildar sig till 
en rysk provins». Sedan hafva chanserna vaxlat, tills 
traktater af 1900 och 1902 tycktes gifva ryssarne defi- 
nitivt ofverhanden; de forskoto namligen (genom sin 
»Banque d'Escomte de Perse») schahens regering ett lan 
mot sakerhet af tullinkomsterna vid norra gransen samt 
villkor att inga lanetransaktioner eller jarnbanekonces- 
sioner skulle fa forekomma med andra makter, d. v. s. 
England.

Vi ana nu ett eget mal med den persiska politiken. 
Den syftar icke bara at landet utan afven at hafvet 
darbakom, det indiska. Tvanne vagar erbjuda sig dit: 
antingen fran Kaukasien, dar jarnbanebyggnaden 1903 
kom fram till Erivan och sedan fortsattes till granssta- 
tionen Dschulfa, eller fran Transkaspien (As-chabad), men 
i bagge fallen ned till Bender-Abbas vid Indiska oceanens 
port. Redan Curzon 1892 har sig denna utsikt bekant 
(jamte en annan mot Schahbar nara Balutschistans grans). 
Darifran kan Indien latt hotas, men dar oppnar sig ocksa 
det »varma hafvet» for Rysslands langtande blickar.*) 
Salunda se vi i denna riktning ej blott en omvag till 
det historiska indiska programmet, utan en sjalfstandig 
geopolitisk linje, det sydoceaniska eller Indiahafs-pro- 
grammet.

*) Den forsta tanken pa en jarnvagsforbindelse ut till Persiska 
viken gallde raka vagen fran Kaspiska hafvet, fran Rescht ofver de 
persiska hufvudstaderna ned till Buschir; denna linje koncessionerades 
at baron Reuter 1873, men utforandet strandade pa Rysslands mot- 
stand, se Stahl, Persien und seine Beziehungen zu den Nachbarlan- 
dern, i Geogr. Zeitschr. 1900. Jfr Curzon, Persia and the Persian Ques
tion, 1892 (s&rskildt II, 597), samt Yorck’s, Rohrbaph’s och Chxrol’s 
pfvan anforda arbeten,



Rysslands stallning i Kaukasien tjanade alltsa numera 
medvetet som bas for tvenne expansionsprogram, det 
bysantinska och det sydoceaniska, liksom stallningen i 
Turkestan ar bas for det sydoceaniska och det indiska. 
Det ma ej heller forbises, att Indiahafs-programmet ar 
ett schackdrag i konkurrensen med den tyska politik, som 
triumferat med Bagdadbanan (II, 152). Men den mest in- 
tresserade var naturligtvis England, for Indiens skull. Pa 
varen 1903 hora vi ock lord Lansdowne i parlamentet 
beteckna Rysslands »establishment of a naval base or a 
fortified port» vid Persiska viken som casus belli — en 
»engelsk Monroe-doktrin» enligt »Standard» —; och pa 
hosten s. a. se vi Curzon som Indiens vicekonung med 
en stor eskader gasta de viktiga stranderna for att im- 
ponera pa traktens folk och hoja Englands anseende. 
Redan projekteras ocksa fran engelsk sida (Chirol) ett 
motdrag mot Rysslands jarnvagsplaner: fortsattning af 
det indiska jarnbanenatet fran Nuschki till persiska grans- 
provinsen Sejistan — dar intrigspelet redan ar i full gang — 
samt darifran antingen ned till Abbas och utmed viken 
eller raka vagen genom Ispahan ut till Mesopotamien. 
Salunda var balansen nagorlunda aterstalld afven pa 
denna skadeplats, sa att Rysslands inflytande forherskade 
i norr och Englands i soder, Rysslands i exporten och 
Englands i importen.

Om Ryssland oaktadt de stora intressen, som fasta 
dess uppmarksamhet vid denna del af varlden, i yttre 
matto gjort halt vid Persiens granser (i Transkaspien) 
vid ar 1895 och vid Indiens (i Pamir) 10 ar senare, sa 
beror detta darpa, att dess hufvudkraft tagits i ansprak 
pa ett femte hall, rakt i oster: Pacifik-programmet. 
Det fjarde hafvet — det tredje varldshafvet — kommer 
harmed i forgrunden i Rysslands historia, i en dramatisk 
stegring, som slutligen leder till katastrofen,



»Testamentets» forfattare veta platt intet om denna 
utvecklingsriktning. I verkligheten lar tsar Peter ha 
uppmarksammat sa val Amurs mynning som Japans oar; 
redan fore midten af 1600-talet hade kosacker strofvat 
kring floden och in i Mandschuriet, liksom de natt Asiens 
yttersta grans vid det sedan s. k. Beringssund. Man 
hade afven sammanstott med Kina och fatt en allvarlig 
knack 1689; efter den betan lat man kolossen vara i 
fred (handelsfordrag 1728) och nojde sig med att ut- 
forska Ishafvets strander (den »stora nordiska expedi- 
tionen» 1735—42), hvarvid flaggan fordes ofver till den 
amerikanska sidan (Alaska). Ett pacifiskt program fram- 
trader emellertid forst vid midten af 1800-talet, sedan 
man fullt insett Amurs betydelse, sasom ensam bland 
Sibiriens floder dragande till ett kulturhaf. Ar 1850 
hissades den ryska fanan vid flodens mynning, och har 
uppstod 1854 staden Nikolajevsk som en battre stodje- 
punkt for ett ryskt pacifiskt valde an Petropavlovsk (pa 
Kamschakta) hittills varit. Ar 1858 tillades, under Kinas 
yttre och inre svarigheter, fordragsenligt Ussuri-omradet 
(jamte trafikratt pa Sungari-floden: en forsta tentakel- 
kanning in i Mandschuriet). i860 grundades Vladivostok, 
»osterns harskarinna»; och 1872 flyttades orlogshamnen 
dit fran Nikolajevsk.

Steg for steg flyttade Ryssland salunda sina posi
tioner soderut, mot det »varma» vattnet. Pa vagen 
hade det redan mott en ny motstandare i Japan: kon- 
kurrensen om Sachalin slutade med dennes utmanovrering 
ur on 1875 mot Rysslands afstaende af alia ansprak pa 
Kurilerna. Inne i kontinenten hade Ryssland 1871 be- 
satt Kuldscha »for att skydda sin grans», men efter tio 
ar frivilligt aterstallt det mesta daraf at Kina.

Sedan Ryssland natt en kulturstrand vid Pacifik, 
var en jarnvagsanlaggning genom Asien vorden for det-



samma en nodvandighet, dels for att sammanhalla valdet, 
dels for att utveckla den asiatiska delens hjalpkallor 
genom lokaltrafik och forbindelse med moderlandet. Men 
pa samma gang oppnade sig nastan svindlande for- 
hoppningar pa banan som internationell transitovag. 
Ej nog med forbindelsen mellan jordens tvanne storsta 
oceaner, jarnvagen borde tillika kunna forbinda mansklig- 
hetens bagge storsta marknader, Vasteuropa och Kina. 
Behofvet af utbyte mellan dessa marknader hade sedan 
arhundraden framkallat en karavanhandel pa den s. k. 
»stora sibiriska traden»; men denna vag tog i ansprak 
6—8 manader, innan osterns varor ens hunno Europas 
grans, och en sa llngsam trafik hade icke kunnat besta, 
sedan Suezkanalen oppnat en genvag at Europas fartyg. 
Om man nu kunde uppsuga denna trafik pa jarnvagen, 
forkorta resan till 14 dagar, d. v. s. Vs af tiden genom 
Suez, minska kostnaden till V5 passagerare och Vs 
for godstrafiken, borde icke da varldssamfardseln bar 
finna en pulsader? Hvilka utsikter for Rysslands svaga 
ekonomil Har fanns en mojlighet till snabb och rik ut- 
delning fran foretaget, medan den sibiriska lokaltrafiken 
icke pa lange kunde vantas gora banan rentabel.

Det ar verkligen icke att undra pa, att dessa tankar 
spelade in vid den sibiriska jarnbanans planlaggning och 
paborjande 1891. Men om de skulle realiseras, da dugde 
icke Vladivostok till andpunkt vid hafvet; ty dels var 
hamnen icke ren for is om vintern (den ar frusen 3—4 
manader), dels icke oppen mot varldshafvet (man maste 
passera Koreasundet eller rent japanska vatten for att 
bekvamligen komma dit), dels icke nog nara Kinas marknad. 
Man kunde dock icke bjuda varldshandeln en hamn, 
som kunde stangas af vinter och af frammande makt 
och som dartill lag i en afkrok borta fran marknaden.

Darfor hade Ryssland redan pa 1880-talet kastat ett



begarligt oga pa den koreanska hamnen Gensan (Port 
Lazareft), samtidigt med att det trefvade efter Koreas 
handel langs gransfloden Tiumen. Har var man redan 
betydligt narmare marknaden, och man hade isfritt vatten 
aret om. Men hufvudfelet stod annu kvar: hufvudvagen 
dit gar genom Koreasundet och beherskas fran de japanska 
befastningarna pa Tsushima *). Darfor borjade Ryssland 
nu fasta sina blickar pa den fortraffliga hamn nara 
Liaotungs spets, som bar namnet Port Arthur (efter den 
engelske sjoofficer, som pa 1850-talet kartlade den). Denna 
ort trader harmed fram i varldshistorisk belysning. Har 
allena inom ryskt rackhall gar hafvet oppet aret om, 
har ar hafvet desslikes fritt, sa att ingen frammande 
makt kan lasa till vagen — och udden, dar den ligger 
i sin lattbefastade vik, pekar ratt emot Kinas hjarta.

Rysslands pacifiska politik har saledes af organisk 
och geografisk nodvandighet kommit att sikta pa Port 
Arthur sasom den sibiriska banans naturliga slutpunkt 
och Stillahafs-hamn. Men denna lokal ligger i Kina, och 
vagen dit fran ryska Asien gar genom Mandschuriet. Ur 
begaret efter Port Arthur uppvaxer alltsa behofvet af 
Mandschuriet; och vinna planerna pa detta land endast 
ytterligare sotma genom dess egen rikedom pa skogar, 
berg och slatter. Det ar ett land pa 13—14 millioner 
manniskor, vida mera an hela Sibirien annu — det ojam- 
forligt rikaste byte Ryssland funnit i sin vag under hela 
sin asiatiska erofringsbana **).

*) Ar 1861 hade Ryssland sjalft slagit ned pa Tsushima, men dragit 
sig tillbaka for Englands protest. Nu (1885) satte sig England fast 
Korea-skaren (Port Hamilton) midt emot Gensan, men brot a sin sida 
upp emot Rysslands lofte till Kina (1886) att icke ockupera nagon 
koreansk mark.

**) Immanuel, Die Mandschurei (i Geogr. Zeitschr. 1902, ss. 185— 
203), raknar annu endast 8 mill. — Om Rysslands pacifiska expansion



Vi se, huru foljdriktigt denna politik utvecklat sig. 
For sitt valdes sammanhangs skull behofde Ryssland 
jarnvagen ut till Stora oceanen; for jarnvagens skull be
hofde det Port Arthur och for Port Arthurs skull Mand- 
schuriet. Det ar en organisk kedja, dar intet led fattas 
och intet kan tagas bort. Vi anmarka tillika parallellismen 
mellan Stillahafs- och Indiahafs-programmen: Port Arthur 
och Mandschuriet aro tydliga motsvarigheter till Bender 
Abbas och Persien.

Men perspektivet stannar ej harvid. Framdraget till 
Port Arthur, skulle Rysslands valde splittras genom det 
mellanliggande Korea, forbindelsen mellan Vladivostok 
och Port Arthur goras beroende af det frammande herra- 
valdet i Koreasundet. Det maste darfor bli ett stort 
politiskt intresse for Ryssland att gora sig till herre i 
Korea; och som detta land nu blefve omslutet pa tvaren 
af Rysslands tva armar, kunde det blott vara en tids- 
fraga, nar detta intresse skulle blifva realiseradt. Liksom 
den interoceana jarnvagen dragit med sig anslag mot 
Port Arthur, maste Port Arthur draga med sig anslag 
mot Korea som aldrig forr. Det var bara ett nytt led i 
den organiska utvecklingen.

Men pa denna punkt berorde Ryssland en annan 
kraftig makts lifsintresse. Korea i Rysslands vald 
innebar, efter den geografiska belagenheten, ett staende 
hot mot Japan, ett svard riktadt mot dess lif: Sveriges 
stallning under 30-ariga kriget, sedan kejsaren erofrat 
Jylland. A andra sidan betecknar Korea Japans enda

se vidare Norman, The peoples and politics of the far East, 1895, Krahmer, 
R. in Ostasien, 1899, Beveridge, The russ. advance, 1903, Wirt 
Gerrare, Greater Russia, 1904, Me Cormick, The tragedy of Russia, 1907, 
Spielmann, Arier und Mongolen, 1905, Gurgew, Entstehung des russ.— 
jap. Krieges, ss. 160—271 i Kuropatkin’s Die Ergebnisse des russ.— 
jap. Krieges, I, 1910 (tysk dfvers.).



naturliga utvecklingsriktning, bryggan till Asiens kontinent. 
Ryssland i Port Arthur betydde foljaktligen for Japan 
detsamma som att Korea skulle forvandlas fran den 
storsta nationella forhoppning till den storsta direkta fara.

Vi ha i det foregaende (II, 15) sett, huru varlds- 
historiens stjarna ett dgonblick stannade ofver ett litet 
samhalle af fattiga negerhyddor (Faschoda), darfor att 
ett franskt och ett engelskt kolonialprogram handelsevis 
skuro hvarandra just i den punkten. Pa alldeles samma 
satt hafva de nakna klipporna vid Port Arthur — for 
Japan nyckeln till Korea, dar det sag vagen till framtiden, 
for Ryssland kronet pa en jarnbanepolitik, hvaraf det 
vantade sig ekonomisk panyttfddelse — kommit att fram- 
sta i varldshistoriens medelpunkt; icke for deras egen skull, 
utan darfor att tvdnne stora makters motsatta intressen af 
historisk och geografisk nodvandighet kommit att korsa 
hvarandra just dar.

I detta ljus torde meningen i det stora ostasiatiska 
dramat ligga uppenbar. Vi se en historisk konflikt af 
forsta ordningen, oberoende af privata viljors nyckfulla 
spel: en gordisk knut, af det slag, for hvilket varlden 
tills dato icke kanner nagon annan losning an svardet.

Det var Japan, som slog forsta slaget. Man kan 
numera icke tvifla pa, att dess angrepp pa Kina 1894 
i grunden hade till motiv att korsa Rysslands planer pa 
Korea, som dess skarpsynte statsman (Okubo 1873) 
redan lange genomskadat. Korea har ur denna synpunkt 
for dem varit detsamma som Schleswig-Holstein pa 1860- 
talet var for Bismarck: liksom denne bakom Danmark 
siktade pa Osterrike och bakom Osterrike anade den storre 
motstandaren Frankrike, pa samma satt hafva japanerna 
forutsett konflikten med Ryssland bakom sitt Osterrike, 
Kina. Detta blifver klart da vi se Japan i Shimonoseki-



freden 1895 med erofringens ratt forbehalla sig af Kinas 
eget rike halfon Liaotung med Port Arthur.

Hurudan var nu situationen vorden for Ryssland? Vi 
kunna forsta dess kanslor af obehag. Hela det stolta 
programmet hotade att ga upp i luften. Jarnvagen skulle 
afskaras fran sin enda rimliga utfartshamn och aldrig 
blifva annat an en sibirisk lokalbana. Ryssland skulle 
aldrig fa komma ut till den oppna oceanen. Ja, det 
skulle blifva annu samre stalldt an det redan var har- 
borta. Port Arthur i Japans hand skulle utan tvifvel 
med fora samma konsekvens som i Rysslands, men till 
Japans forman: stalla Korea i dess langdriktning emellan 
tvenne japan ska eldar och alltsa forr eller senare for- 
vandla det till japanskt territorium — med den pafoljd, 
att Koreasundet, som ar hufvudporten till Vladivostok, 
blefve japanska Dardanelles och Vladivostok annu djupare 
nedtryckt i bottnen pa sin sack.

For forsta gan'gen under en lang historia fann sig 
Ryssland har schackadt pa ett satt, som icke lamnade 
initiativet i dess hander. Hittills hade dess styrka 
alltid och allestades varit att kunna vanta\ nu fick det 
icke langre fortsatta i sitt behagligt afvaktande tempo, 
om det ofverhufvud ville fram har. Det blef fara i drojs- 
malet. Rask handling krafdes for att icke forspilla chanserna.

Det ar i denna situation, som Ryssland lagger sina 
andra utrikesprogram asido och koncentrerar hela sin 
uppmarksamhet pa den pacifiska linjen. For en gangs 
skull se vi det afkasta masken och spela med oppna 
kort. En vecka efter fredsslutet 1895 afger det sin 
protest mot klausulen 0111 Liaotung. Vid dess sida be- 
finner sig darvid bundsforvandten Frankrike; men som 
tredje man i forbundet ser Japan med ofverraskning 
Tyskland — den fjarde europeiska makten gor sin entre 
pa den stora orientens seen. Det var hufvudmannen for

Stormakterna, IV. 11



den ariska rasens trenne grenar, germaner, romaner och 
slaver, som harmed stallde sig emellan Japan och dess 
mal (Spielmann).

Mot denna ofvermakt fanns for Japan intet annat rad 
an att vika. Med sammanbitna tander bakom det sed- 
vanliga artiga leendet lamnar det Port Arthur och halfon 
tillbaka till Kina, endast mot en hojning af krigsskade- 
ersattningen. Nu hade Ryssland alltsa vind i seglen, och 
drojde icke att begagna den. Det forhjalpte Kina till 
ett lan, sa att Kina kunde borja betalningen till Japan. 
I vederlag for alia goda tjanster erhaller det sa i sept. 
1896 Kinas koncession att draga sin stora jarnvag ratt 
igenom Mandschuriet till Vladivostok, en besparing pa 
55 mil. I dec. 1897 inloper en rysk eskader i Port 
Arthur, och i mars 1898 ofvertager Ryssland pa 25 ars 
»arrende» det s. k. Kvantung-omradet (pa Liaotung) 
med Port Arthur, hvarjamte det far draga sin jarnbana 
hit ned fran jarnvagsstationen Charbin uppe i Mandschuriet. 
Arbetena pa jiirnbanan borja genast, och innan arets 
slut begynte vid en bukt nara Port Arthur resa sig den 
stad, som var afsedd till handelsvagens andstation liksom 
Port Arthur var orlogsvagens — under det suggestiva 
namnet Dalni, »den fjarrbelagna».

Arhundradenas langtan till hafvet syntes salunda 
andtligen tillfredsstalld. For forsta gangen svajade Andreas- 
korset i egen hamn for fria hafsvindar: den mellan Hvita 
hafvets isar och Svarta hafvets atervagsgrand instangde 
jatten hade omsider fatt en arm fri, i det Gula hafvet. 
Nar vi se tsaren i detta ogonblick inbjuda folken till 
den forsta fredskongressen, som samlades i Haag 1899, 
sa kunna vi nu knappt dolja for oss att afven detta var ett 
led i den stora orientaliska politiken: ett lugnande element 
inkastadt i spelet till dampande af sarskildt Englands 
misstamning efter kuppen mot Port Arthur.



Och sa, i hagnet af »rattens och rattfardighetens 
principer», tagar Ryssland in i det nya seklet i en glans 
och storhet som aldrig tillforene *). Allt syntes nu 
forena sig att jamna dess segerbana. Dess arrende af 
Kvantung gaf signalen till den allmanna anstorm mot Kina, 
som i sin tur framkallade »boxare»-rorelsens nationella 
reaktion ar 1900. En enda makt drog nya fordelar 
haraf — i den grad att man sedan offentligen (Blowitz 
i »Times» pa nyaret 1902) kunnat beskylla den for del- 
aktighet i rorelsens anstiftande —; denna makt var Ryss
land. Det tog sig namligen haraf anledning att satta sig 
militariskt fast i Mandschuriet. Innan arets (1900) slut 
hade Ryssland kufvat rorelsen har, aterstallt sina jarn- 
vagsbyggen och ingatt en ofverenskommelse med Kina, 
hvarigenom dess ockupation af landet mer eller mindre 
formligt erkandes. Har bekraftades alia privilegier, som 
sedan 1896 borjat upplatas at den »rysk-kinesiska banken» 
och ofriga bulvaner for Ryssland harute; Ryssland fick 
salunda icke blott halla banlinjen besatt med trupper,

*) Pa denna hojdpunkt af kraftutveckling och kraftkansla synes 
Ryssland ocksa en tid haft for afsikt att pa allvar ga utanfor sin slutna 
territorialtyp och forvarfva stodjepunkter i frammande lander. Vid olika 
tillfallen har man talat om sadana planer (pa Malta under Paul, pa 
Balearerna' under Alexander I, pa Ceuta vid senaste sekelskifte); men 
forst det pacifiska program met gaf dem en politisk motivering, forsavidt 
Ryssland behofde afven en flotta darborta och alltsa maste ha gagn af 
stationer pa den langa sjovagen. Ur denna synpunkt torde man bdra 
se de uppseendevackande ryska manipulationerna i Abessinien pa 
1890-talet. Redan 1889 lar Frankrike ha visat bort en rysk expedition 
fran Sagallo vid Roda hafvet (Zimmermann, Russland und Abessinien, i 
Weltpolitisches, ss. 251 ff ). Ar 1894 kom Leontjeff som rysk agent 
till konung Menelik, hos hvilken han snart vann stort inflytande; och 
pa hosten 1898 forspordes ganska bestamda rykten, att Ryssland fatt 
at sig upplaten hamnen Raheita. Ar 1900 reglerades den emellertid pa 
Italiens lott i dessa trakter — och Ostersjoflottan fick 1905 g5ra sin 
olycksfard till Tsushima utan nationell replipunkt pa hela vagen.



utan afven oberoende af jarnvagsbygget anlagga berg- 
verk och kolgrufvor, bygga fabriker, grunda handel i 
staderna. Detta ar, som man ser, en faktisk besittning, 
och ingen kunde betvifla att den var amnad till att blifva 
permanent.

Rysslands sak i fjarran ostern var alltsa nu i allra 
basta skick*). Boxarrorelsen hade gifvit det forevand- 
ningen icke blott att militariskt besatta Mandschuriet, 
utan afven att behalla det, efter Englands precedensfall 
i Egypten. Det visade sig ocksa, att de andra makterna 
nu borjade resignera infor faktum. Den engelsk-tyska 
ofverenskommelsen af okt. 1900 om Kinas integritet be- 
fanns icke langre inrakna Mandschuriet i Kina, hvarmed 
det dock har samma historiska och till dels afven geo- 
grafiska samband som Preussen med Tyskland**). Blott 
en fordran fasthalles: den »oppna dorren». England 
och Forenta staterna framtrada pa denna punkt som 
Japans sekundanter. Japan sjalft ror sig icke; det 
synes icke bekymra sig om Mandschuriet. Men i febr. 
1902 racker det England handen till en allians, som for- 
pliktar hvartdera landet till vapnad assistans om det 
andra angripes af tvenne makter (Bilaga VII: I). Harmed 
ar koalitionen fran 1905 sprangd; England neutraliserar

*) Da Rud. Martin (s. 51) kallar Rysslands ostasiatiska politik 
"ett i varldshistorien enastaende korthus", sa innebar detta omdome 
en undervardering atminstone af dess tekniska gaming harborta. Hvar 
och en som sett den mandschuriska jarnvagen med dess prydliga, i 
kinesisk stil apterade stationshus, dess hoga vattentorn darbredvid, dess 
rad af starka vakthus utmed banan, maste imponeras af maktigheten i 
den jarnarm som Ryssland strackte ut mot oceanen; se forf. i “Den 
stora orienten*, s. 65 f.

**) Sa Brinkley, Japan and China, del V (1904), s. 73; jfr forf. 
Den stora orienten, s. 71. Den senaste hvalfningen i Kina har lossat 
bandet, sa till vida som republiken saknar de traditioner som forbundo 
det senaste kejsardomet med kejsargrafvarnes land, se nedan s. 231.



Rysslands bundsforvandt Frankrike — Japan har vunnit 
den behofliga garantien att fa gora upp saken med 
Ryssland allena*).

Det skulle emellertid fordras annu en provokation af 
fienden, innan de japanska statsmannen upptogo handsken. 
Denna kom i begynnelsen af 1903. Da bildade sig i 
Petersburg, under mycket hog protektion, ett »ryskt bolag 
for bergs- och skogsbruk» for att exploatera ej blott 
Mandschuriets kol utan afven Jalu-distriktets jungfruliga 
skogar. Bakom Japans rygg hade Koreas regering funnits 
villig att meddela koncessionen hara pa sin sida af grans- 
floden. Arbetet begynner genast. Skadespelet ar skridet 
in i sin sista akt, ryssarne hafva fotfaste i Korea.

Men darmed kallas ocksa Japan fram ur sin reserve- 
rade stallning. Medan England och Forenta staterna 
underhandla om den mandschuriska dorrens oppnande, 
som Ryssland alltjamt uppskjuter, upptagas direkta for- 
handlingar om Korea mellan Ryssland och Japan (se 
Staatsarchiv LXIX, nr 13032—13201). Och nu befinnas 
ryssarne laddade med nya fordringar: icke blott pa full 
handelsfrihet i Korea, utan afven pa befasta punkter i 
dess sodra del (Masanpo), jamte en uppdelning af det 
hela i intressesfarer eller atminstone en fridlyst zon i norr. 
Under tiden koncentreras Rysslands ostasiatiska forvalt- 
ning under en generalguvernor, nya harskaror dragas in 
i Mandschuriet, befastningarne vid Port Arthur forstarkas, 
och i dess hamn samlas den storsta flotta som Stilla 
hafvet hittills burit. Och sa ingar aret 1904.

Da hardnar tonen i Japans diplomatiska noter. Dess

*) Att detta var meningen med “den anglo-japanska alliansen*, 
utvecklades vid tillfallet (26/s 1902) af fdrf. i Stockholms-Bladet. Till 
situationens ytterligare klargorande hor, att alliansen endast gallde i 5 ar, 
samt att det maste vara Japan angelaget att komma till ett afgdrande 
innan Ryssland hunnit fullstandiga sina sibiriska jarnvagsforbindelser*



tysta forberedelser ligga afslutade. Glaset ar utrunnet. 
Stunden har kommit, da — for att har, med en latt for- 
andring, tillampa Capistranos medeltida profetia — »ett 
okandt folk skall utfora stora bragder och ett valdigt 
lejon fran fjarran omstorta alit» . . .

*

Vi ha foljt den ryska expansionspolitiken fram till 
dess »debacle» ar 1905: Port Arthurs kapitulation jan., 
nederlaget till lands vid Mukden i mars och till sjos 
vid Tsushima i maj samt freden i Portsmouth den 5 
sept., hvarigenom Ryssland maste aftrada till Japan 
sitt Kvantung-arrcnde, tillika med jarnvagen anda upp 
till latitud 44° (Tschantschun) och on Sachalin upp till 50’ 
(se Bil. VIII). Spelet var forloradt. Det senaste ar* 
tiondet med dess lysande framgangar var utstruket igen, 
stallningen ford tillbaka till 1895: mellan Ryssland och 
Stilla hafvets kulturvagar var en rigel dragen af sadan 
styrka, att det icke langre fanns nagot hopp att komma 
dit ens i framtiden.

Men den ryska regeringen hade satt allt for mycket 
pa detta kort for att nu kunna undga ett allvarligt efter* 
spel hemrna. Fran pacifikprogrammets bankrutt foil ett 
plotsligt ljus ofver hela detta utrikespolitiska system med 
dess omattliga landhunger, dess oroliga sokande pa skilda 
vagar. Byggde det icke till sist pa en enda gigantisk 
Potemkin-fasad blott? Eller hvad fanns darbakom? En 
kulturgarning utan tvifvel; en sa vittnesgill och opartisk 
iakttagare som Curzon (i889)ger Rysslands asiatiska politik 
ett hogt vitsord ur denna synpunkt. En stor statsmannatanke 
lika otvifvelaktigt: tanken att ofvervinna Rysslands geopoli- 
tiska svaghet, den »for tranga rocken med de hopsydda 
armarne» (»Novoje Vremja» i jan. 1905). Men afven de 
storsta tankar ha sin tid och sitt tempo. Hvar fanns nu



det nationella underlaget for forceringen af denna politik? 
Vi komma har tillnarmelsevis till samma synpunkter som 
ofvan (II, 79) vid studiet af det nuvarande franska kolonial- 
valdet: inga nya marknader tarfvar ett samhalle som 
icke ens pa langt nar kan mata hemlandet med egen 
industri, och inga nya hem krafver en befolkning som 
redan har nog och ofvernog af rum. Det var icke ens 
ett ofverskott af folkkraft, som togs i ansprak; tvartom 
har folket darhemma mast digna pa sina tegar for ait 
uppbara systemet, liksom Kastiliens bonder en gang i det 
forgangliga spanska storvaldet (I, 44). Vi se en byrakrati, 
som tillgodoser stora framtidsuppgifter for staten, och 
darmed tillika sina sjalfviska intressen, pa nationens och 
det narvarandes bekostnad.

I denna mening kunna vi med en viss sanning tala om 
ett »erofringsmaskineri», som ar »sitt eget bade mal och 
medel» (Hjarne). Byrakratiens egoism har gifvit ett passivt 
anlagdt folklynne — som innerst har en orientalisk langtan 
efter ro — dess aktivitet och aktiviteten dess obestridliga 
storvulenhet; men faderneslandets storhet och ara har for 
densamma endast varit en skold mot efterrakningarna for 
inre missregering. Inrikespolitikens uppgifter lago for 
ogonen och krafde omedelbar losning: regeringen gick 
dem forbi och trodde sig kunna losa de stora utrikes- 
uppgifterna forst. Detta var i alia handelser en oratt 
ordning med fragorna. En sadan »svindelpolitik» (Bruggen) 

har sin enda ursakt infor folket sjalft dari, att den lyckas. 
Sa lange framgangen foljde fanan, sa hade folket at- 
minstone en berattigad nationalstolthet till ersattning for 
frihet och brod, och systemet kunde hallas gaende med 
hjalp af utlandsk kredit. Nar segern svek, da var an* 
svarets stund kommen.



IV.

Det nya Ryssland.

Revolutionen. — Forfattningsandringen. — Agrarreformen. — Den 
nya nationalismen. — Aktion i Mongoliet och Persien. — Strategisk 
uppmarsch mot Atlanten. — Rysslands varldshistoriska problem.

Den ryska revolutionen — vare sig man med Ular 
daterar dess utbrott till 28/7 1904, mordet pa Pleve, eller 
med en kanske allmannare mening till 22/i 1905, den 
»roda sondagen* i Petersburg — har aldrig helt ofver- 
vunnit karaktaren af lokala oroligheter. Den »liknar 
icke en enda maktigt uppstigande flamma», som Frank- 
rikes 1789, utan »ett fosforescerande glimmande och 
glodande i hela statskroppen» (Palme). Detta ar narmast en 
foljd af rikets valdiga vidd utan klart centrum. A andra 
sidan var det naturligt med folkets passiva natur och 
det nya samhallets industrialistiska struktur, att de re- 
volutionares kraftigaste medel skulle bli samfardselstrejken. 
I denna hvirfvel af attentater (storfurst Sergiej 1905), 
militarrevolter (Svartahafsflottan juni och nov. 1905, Kron
stadt nov. 1905 och aug. 1906, Sveaborg juli 1906), 
nationalistiska rdrelser i gransomradena (Finland nov. 
1905, Polen samtidigt i belagringstillstand, de »lettiska» 
och »nordkaukasiska republikerna» dec. 1905) och bonde- 
upplopp ofver hela det centrala riket — ackompanjerade 
af kontrarevolutionara »pogrom» (genom de »svarta 
banden», sedermera »ryska folkets forbund», eller »och- 
ranans» hemliga liga, Zilliacus) — bildar salunda stor- 
strejken i oktober 1905, som i nara tvenne veckor sa 
godt som forlamade samhallslifvet, det afgorande momentet.



Den blef ocksa den narmaste anledningen till sjalfherskar- 
domets fall *).

Forfattningsverket stod pa dagordningen sedan nov. 
1904, da ett gemensamt utskott fran landstingen (den 
forsta »semstvo-kongressen») konstaterade »regeringens 
fullstandiga isolering fran samhallet» och formulerade ett 
reformprogram med uttryckligt kraf pa en representa
tion. Tsardomets forsta steg till motes var reskriptet i 
mars 1905, atfoljdt af ett toleransedikt i april och ut- 
fordt i lagform i augusti; har inrattades en riksdag, 
»statsduma», pa klassvalgrund, och endast som radgif- 
vande. Oktoberstrejken var folkets svar pa detta anbud; 
som foljd daraf fann sig kejsaren omsider foranlaten att 
i Oktobermanifestet 80/io 1905 skanka sitt folk en »magna 
charta», med obetingadt erkannande af de medborgerliga 
friheterna och de representativa rattigheterna, uppburna 
af en duma pa allmanna valrattens grund. I omedel- 
bart sammanhang harmed inrattades ett konstitutionelt 
ministerium, med Witte till chef; medan Pobiedonost-

*) Ofver den ryska revolutionen finnes redan en ofverrik litteratur, 
hvaraf en icke ringa del afven pa svenska. Af den forrevolutionara 
allarmlitteraturen aga vi saledes i ofversattning Ganz, Fore katastrofen,
1904, och Joubert, Ryssland sadant det verkligen ar, 1905: ofver revolu- 
tionens begynnelse originalarbeten af Jensen, Tsardomet vid skiljevagen,
1905, och Langlet, Revolutionsrorelsen i Ryssland, 1905; ofver dess 
hela fortgang det samvetsgranna ehuru ojamna arbetet af TOrngren, 
Fran vara dagars R. (1904—1907), 1911, fortsatt i Den tredje duman, 
1912, samt K. Zilliacus, Revolution och kontrarevolution, 1912. Ur den 
utlandska litteraturen ma har endast framhafvas Drage, Russ. Affairs, 
1904, Ular, Die russ. Revolution, 1905, och Max Weber, R:s Obergang 
zum Scheinkonstitutionalismus, 1906, tillika med Schlesinger, Die 
Verfassungsreform in R., i Jahrb. des &ff. Rechts 1908, ss. 406—23, och 
Palme, Die russ. Verfassung, 1910, samt Chasles, L’oeuvre de la trois. 
Douma et la situation politique en R., i Quest, pot. et diplom., 1912, I, 
719-27.



seff — som icke med likgiltighet kunde se »Ryssland falla 
i synd» — fick ga fran sitt ambete.

Forfattningsverket utbyggdes i mars 1906 med ett 
reglemente, som forvandlade det (sedan 1810) bestaende 
riksradet till en forsta kammare af herrehus-typ, och 
kodifierades 6/s 1906 i en formlig »statsgrundlag», orne- 
delbart fore den forsta dumans sammantrade. Den poli- 
tiska jordbafningsvag, som utgick fran franska revolu- 
tionen 1789, som vid 1800-talets midt ofvervaldigat 
Mellaneuropas absoluta konungadomen och i860 afven 
den Habsburgska autokratismen, hade saledes pa sin 
gang osterut natt in i det heliga Ryssland och bragt 
dess sjalfherskartron pa fall. Men dess kapitulation hade 
dock frivillighetens sken, den nya forfattningen kom till 
pa oktrojens vag, steg for steg som i Osterrike i860— 
61; tsardomet hade alltsa icke lamnat ledningen, liksom 
kvafvandet af den nya strejken och upploppet i Moskva 
dec. 1905 visade att det annu hade makten. Har ligger 
forutsattningen for revolutionens foljande utveckling, som 
for fdrfattningshistorikern rojer mycken likhet med for- 
loppet i Preussen 1848—50.

Rysslands forsta moderna riksdag satt (i det Tau- 
riska palatset) i tio veckor blott, maj—juli 1906. Det 
visade sig snart, att ett samarbete mellan den och rege- 
ringen (nu Goremykin) var omojligt. Redan i denna 
forsta dunia framtradde i ett stort virrvarr *) de tvenne 
for Rysslands parlamentariska lif utmarkande partier, som 
under namn af »oktobrister» (efter oktobermanifestet) och 
»kadetter» (K. D. = konstitutionella demokrater) be- 
tecknade motsatsen mellan en konservativ och en liberal 
center; men medan de forra icke nadde ofver 13 platser, * 12

*) Om partioredan i landet vid dumans sammantrade vittnar 
Fraser, R:s politiska partier och dess program, 1906, dar det redovisas
12 aldre och 10 nyare partier jamtc 10 spccielt i Ostersjoprovinserna.



upptogo de senare efterhand inemot 200 och bildade 
jamte ett 60-tal rena »antonomister» samt ofver 100 
socialistiskt anlupne arbetare forsamlingens (nominelt 524) 
afgjorda majoritet. Konfliktamnet blef det stora pro- 
blemet framfor andra, agrarfragan; och majoritetens ut- 
svafningar i riktning mot tvangsexpropriation af jord till 
bondernas forman foranledde dumans valdsamma upp- 
losning redan 22/7 1906. Kadettpartiets upprop s. d. om 
skatte- och varnpliktsvagran (»Viborgsmanifestet»; jfr den 
preussiska nationalforsamlingens liknande steg 16/n 1848) 
understrok ytterligare dess revolutionara halt, och foran
ledde ett ingripande af regeringen, som sankte dess 
numerar i den andra dunum till under 100, medan oktob- 
risterna vaxte till 43; men samtidigt okades de social- 
radikala fraktionerna till ofver 200 saten, hvadan de nya 
valen efter den gamla vallagen i sjalfva verket gafvo 
en an storre forskjutning at vanster. Efter hundra dagar 
af fullkomligt ofruktbart arbete (mars—juni 1907) vardt 
afveti den andra duman upplost 16/6 1907.

Det var nu tydligt att vallagen maste andras, om 
ofverhufvud den konstitutionella regimen skulle kunna 
fullfoljas. Da man stallt duman pa oorganiserad allman 
valratts grund, hade man spekulerat i bondernas kon- 
servatism; detta var felkalkylen; regeringen hade icke 
funnit stod annat an i godsherrarne och ofriga mera be- 
sutna elementer. Denna erfarenhet talar ur den nya 
vallagen, som af regeringen oktrojerades samma dag 
andra duman upplostes — i oppen strid mot grundlagen, 
med stod allenast i »den ryske tsarens historiska myn- 
dighet»: ett statsstreck alltsa som Frankrikes juliordonanser

Se vidare Torngren 1911, ss. 114 ff. Wallace’s diagnos *utan poli- 
tiska partier och utan politiskt lif“ (anf. st., s. 326) har saledes hastigt 
antikverats; medan hans fdrutsagelse om en egenartad partibildning i 
framtiden, mycket olika Vasteuropas, delvis redan besannats.



1830, men af »sorglig nodvandighet» (Gutschkof), om icke 
reaktionen skulle omfatta hela forfattningsverket. Nu 
starktes godsherrarnas parlamentariska stallning fran tredje- 
delen till fullt halften pa landsbygden, medan bondernas 
anpart reducerades fran 43 % till 22. Med denna reak- 
tion foljde tillika en nationell koncentration, i det att 
polackarnas saten reducerades fran 37 till 14, kauka- 
siemas fran 29 till 10, det ryska Asiens fran 44 till 15. 
Hela antalet platser sanktes till 442.

I den tredje duman, som motte i nov. 1907, visade 
sig genast verkningarne af denna vallag som en allman 
rattning hoger. Ytterst pa flygeln stod ett 50-tal rena 
reaktionarer. Tungan pa vagen bildade den »konstitu- 
tionella centern», ensam vid pass halfva forsamlingen, 
med oktobristernas 148 man (Gutschkof) till karna. 
De rena vansterpartierna raknade icke mera an sam- 
manlagdt 137 platser, hvaraf kadetterna (Miljukof) togo 
53 och socialistema 33. Ur social synpunkt stodo endast 
84 bonder och arbetare mot 135 godsagare. Regeringen 
hade salunda vunnet spel — liksom Preussens efter sin 
vallag i maj 1849 — i det Tauriska palatset.

Och ute i landet var revolutionens gadd bruten. 
Den forsta upplosningen, sommaren 1906, hade annu 
framkallat stark oro; andra dumans hemskickande och 
statsstrecket i juni 1907 mottogs med likgiltighet. Folk- 
lynnets apati tog ut sin ratt efter ofveranstrangningen. 
En viss trotthetens ro bredde sig ofver det stora 
landet. Och i denna resignationens luft borjade nu pa 
allvar Rysslands restauration, i samverkan mellan rege
ringen och duman, som da hon i juni 1912 atskildes 
uppnatt sin lagliga lifslangd af fem sessioner.

Infor det historiska perspektivet visar sig alltsa val- 
lagen af juni 1907 som vandpunkten i skadespelet, dar den 
forsta ryska revolutionen aflankades i fredliga reform-



banor. Aran af detta storverk tillhor framfor andra 
Peter Stolypin, ministerpresident juli 1906—sept. 1911.
I honom hade Ryssland funnit sin man. Vasterlandet 
har svart att tillgifva honom hans ofta allt for »ryska» 
metoder, hans upprepade inbrott pa besvuren rattsord- 
ning, framforallt hans brutala krankning af Finlands ratt. 
Historien, som domer allt »efter sin grad och sin art», 
lar icke dess mindre komma att rakna honom, revolu- 
tionens tyglare och tamjare, bland varldens store stats- 
man. Under revolutioner ej mindre an »under vapen» 
fa lagarne understundom tiga; alldeles sarskildt inom en 
stat, som allt for lange berott pa en enda personlig 
vilja for att hastigt kunna genomsyras af rattens anda. 
Stolypins maktpolitik ar i alia handelser att uppfatta 
som kopeskillingen for det stora verket, fademeslandets 
konsolidering i konvalescensen efter en sjukdom, som latt 
kunnat blifva till dods.

Forhallandena synas ha drifvit honom langre bort 
fran den nya tiden an han i grunden velat. Med en 
naturlags nodvandighet gled han efterhand allt mera till* 
baka i byrakratiens och polisregeringens armar. Det 
var den naturliga reaktion, som foljer pa alia revolu
tioner; och i Ryssland ar byrakratien annu alltjamt stats- 
skeppets kol och polismakten dess roder. Sa till vida 
har revolutionen gatt forbi utan en fullstandig omhvalf- 
ning. Alltjamt i skalig maktfullkomlighet har tsar Nikolai
II 1913 kunnat fira sin atts tresekeljubileum. »Forst 
lugn, sedan reformer», var Stolypins program; han gaf 
lugnet, men det tog hans kraft i ansprak till den grad 
att dar icke blef mycket ofver till reformerna.

Icke desto mindre aro atgarder vidtagna eller for- 
beredda af utomordentlig betydelse for Rysslands fram- 
tida utveckling. Bakom den till kvantiteten magra re- 
formlistan och under den till synes foga forandrade sam-



hallsytan skymta redan konturerna af ett nytt Ryssland, 
dar de medeltida dragen fortunnats eller forsvunnit. Vi 
skola lara kanna detsamma under en ofversikt af revolu- 
tionens inverkan pa stormaktens, i det foregaende upp- 
stallda, inre och yttre problem.

I forgrunden star alltjamt agrarfragan; och det skall 
landa Stolypin till bestandande ara att han formatt ge 
denna stora fraga ea losning. Losningen ar af dubbelt 
slag, yttre och inre.

Den yttre metoden ansluter sig till det populara 
programmet »mera jord». Stallningen vid reformens 
borjan var (enligt Nordensson) den, att det europeiska 
Rysslands jord ur iigosynpunkt sonderfoll i tre hufvud* 
lotter: krono- och apanagejord 37 %, bondejord 35 V2 
samt adelsjord 13 V2 (resten tillhorde kyrkor, kommuner, 
bolag m. m.). Regeringens forsta atgarder, i aug. och 
sept. 1906, betraffade upplatande af inemot 9 millioner 
har fran forstnamnda kategori at bonderna. Faktiskt 
ofvergingo haraf och fran adelsjorden intill ar 1912 om- 
kring 3 V2 millioner har. Hartill ar att lagga ytterligare 
1 million, som frigjorts hemma genom emigrationen till 
Sibirien. Regeringen har namligen malmedvetet ater- 
upptagit denna utvandringspolitik (se ofvan s. 143) och 
understodt den med statsmedel (1908 a 35 millioner kr.), 
sa att den svallt ut i en ny och storre flod (1908 3U million), 
hvilken tillfort koloniallandet nya 2 V2 millioner invanare 
efter 1906. Forst 1910, efter goda hemmaskordar, har 
floden borjat aftaga igen; for narvarande lara 376,000 
redan uppmatta lotter vanta darute med brod for annu 
inemot 2 millioner manniskor.

Men denna metod ar ett palliativ allena. Den verk- 
liga reformen ligger pa problemets innersida och ar den- 
samma som ett sekel forut genomfordes af den absoluta



regimen i Sverige och Preussen: enskiftet. Lagarne af 
22/n 1906 (provisorisk) och 27/c 1910 (definitiv, med duma 
och riksrad), tillika med en hei serie regulativer for 
agrarbanken och de med utforandet betrodda »landkom- 
missionerna» — alltsammans gallande det europeiska 
Ryssland, utom Ostersjdprovinserna, Polen och Orenburg 
— ha principielt sprangt det ryska byalaget och skapat 
en rysk hemmansagareklass, som redan sommaren 1911 
hunnit rekryteras med ofver 1 7a millioner bondehushall 
och minst 10 millioner har (Auhagen). Detta ar endast 
borjan af en process, som utvecklat sig forvanande raskt 
och maste fa de mest ingripande foljder for hela det 
ryska samhallet. Individualismens fro ar harmed ned- 
lagdt i den »svarta jorden», och med detsamma det 
enda verkliga framstegets. Ryssland har andtligen in- 
forts pa samma bana som skapat det nuvarande vast- 
europeiska landtbrukets intensiva utveckling. Pa samma 
gang har grunden lagts till en sjalfstandig och ekono- 
miskt tankande bondeklass i europeisk mening. Som 
konsekvens haraf har den gamla bondemassans isolering 
fran det ofriga samhallet brutits: i rattskipningshanseende 
genom den lokala domstolsreformen af juni 1912, som 
upphafde de gamla bonderatterna och ofverallt inforde 
kommunalvalda fredsdomare, i forvaltningshanseende genom 
inrattande af en samfald kommunalstamma (»posiolok») 
i bondestammans stalle och primarkommunens inlem- 
mande som ett organiskt led i stats- och sjalfstyrelsen — 
hvilken sistnamnda reform emellertid annu icke synes ha 
passerat alia beslutande instanser.

Detta jatteverk har icke skett utan misstro och mot- 
stand, fran den liberala oppositionen saval som fran bon- 
derna sjalfva. Man fruktar bondestandets upplosning i 
en aristokrati och ett proletariat, dubbelt farligt dar in- 
dustrien icke anses kraftig nog att upptaga de ofver-



skjutande armarne. Ingen ar heller blind for den so- 
ciala risk som maste medfolja en samhallsforvandling af 
denna grad ocb art. Hvarje framsteg innebar ett mo
ment af hasard, som okas med framstegets storlek. Det 
vore darfor forhastadt att redan profetera om en lycklig ut* 
gang. Men framstaende kannare pa omradet anse ut- 
vecklingen lika gynnsam som vagen var nodvandig, och 
motse alltsa Rysslands framtid med fortrostan; sa my eke t 
mera som endast denna individualistiska utveckling kan 
ge den ryska industrien det sakraste af alia stod, en lifs- 
kraftig hemmamarknad *).

Under dessa forhallanden har det, till viirldens stora 
forvaning, lyckats den nya regimen att losa afven det 
finansiella problemet. Den har fort Ryssland oskadt 
ofver hostdagarne 1906, pfver 12/8 1908 och 19/s 1909 
och V7 1911: alia de kritiska forfallodagar for statslan, 
af hvilka Rudolf Martin 1906 sa bestamdt vantade 
vaxelprotest med atfoljande statsbankrutt (s. 143). T. o. m. 
ar 1909 vaxer statsskulden (till 17.3 milliarder, fran 12.5 ar 
1904); darpa forsvinner deficit, lan behofvas ej langre, 
i stallet sjunker skulden till 16.7 vid ingangen af 1913, 
medan en ny statskassefond upplagges pa narmare en 
milliard. Schwarz betecknar bilden som rent af glan- 
sande **). Den gynnsamma utvecklingen beror gifvetvis 
i mycket pa konjunkturer (de goda skordarne 1909 och

*) Se om agrarreformen Ballod i Halle 1908, s. 40, Marchand, 
Problemes, ss. 1—88, samt Auhagen, Zur Beurteilung der russ. Agrar- 
reform, ss. 115—145, och Koefoed, Die russ. Agrargesetzgebung und 
ihre Durchfuhrung in der Praxis, ss. 147—169, i Serings sammel- 
verk; mark darsammastades afven utgifvaren a s. IV f. samt Hoetsch, 
ss. 77—83. Skeptisk ar Alexinskv, ss. 285-88.

**) Schwarz, Die finanz. Stellung der europ. Grossmachte, 1913, 
ss. 15—18 (“Finanzwirthsch. Zeitfragen* h. 5). — Pa allra sista tidenhar 
laget nagot forsamrats, sarskildt genom mobiliseringskostnader under 
Balkankriget.



1910), men vittnar ocksa hogt om god finansforvaltning: 
aran daraf tillkommer narmast Kokovtsof, Stolypins 
medhjalpare (finansminister sedan 1906) och eftertradare 
som ministerpresident.

Jamfor man den ryska budgeten for 1906 och for 
1913, sa faller i ogonen att forsvaret icke langre tynger 
i alldeles samma grad pa densamma. Visserligen har 
den nya regimen ingalunda forsummat det, sasom in- 
tygas af Ostersjoflottans restauration fran 1909 (fyra 
slagskepp) och 1912 (fyra slagkryssare) jamte den stora 
armereformen 1912 — duman har darvid statt regeringen 
villigt bi, dock med en viss tvekan betraflfande flottan 
—; men om flottans budget mer an fordubblats, sa har 
dock jordbrukets nastan fyrdubblats och skolans mer an 
tredubblats, hvarjamte plats borjat upplatas for social- 
fdrsakring och liknande moderna kulturuppgifter. Det 
vill darfor synas, som om Wittes »jarnlag» (ofvan s. 117) 
skulle ha mistat en del af sin styrka och Ryssland afven 
i sin allmanna hushallning kommit ett steg narmare 
vasterlandet.

Det storsta narmandet ligger naturligtvis pa forfatt- 
ningspolitikens omrade. Ryssland har numera ett kon- 
stitutio7ielt styre; visserligen ett streck till hoger afven 
om Preussens som star narmast — sasom kejsarens ute- 
slutande grundlagsinitiativ och den »pansrade» budgeten 
bast utvisa — men dock en gradskillnad blott. Rege- 
ringens upprepade genombrytande af de nya skrankorna 
rubbar icke detta faktum; det har lyckats duman att till 
och med pa budgetens omrade tillvarataga sa mycket af 
en verklig riksdags befogenheter, att hon numera knappast 
kan tankas bort ur det ryska statslifvet; utan tvifvel en 
genomgripande forandring pa denna korta tid, isynnerhet 
som slitningar afven med det klerikala och reaktionara 
riksradet icke uteblifvit. For den narmaste framtiden
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synes det konstitutionella samarbetet redan tryggadt 
genom valen till fjiirde duman i nov. 1912, hvilka snarast 
visade en rattning hoger.

Det vore emellertid forhastadt att nu anse ocksa 
forfattningsproblemet som lost och revolutionens fbrut- 
sattningar afven i detta hanseende skaffade ur varlden. 
Som redan forut antydts (s. 137), har Rysslands politiska 
ekvation icke en utan tva obekanta. Hur skall det ga 
i langden med rikets sammanhallning under ett repre- 
sentativt statsskick, som ger de inre motsatserna i det 
stora landet en oppen valplats? Sa vidt erfarenheten 
hittills racker, Annas endast tvanne hallbara former for 
valdiga landstrackors politiska organisation: casarismen, 
det gamla Roms princip, och federationen, den Nya 
varldens princip. Det enda foregaende forsoket att regera 
ett jatterike konstitutionelt gjordes i Brasilien efter 1824, 
och det brast efter tvanne mansaldrar, anskont i detta 
primitiva rike icke fmnes mer an losa ansatser till Ryss
lands inre splittring. Allmanna teoretiska forutsattningar 
och historiska analogier synas saledes utpeka federationen 
som det definitiva svaret pa Rysslands forfattningsfraga 
och den nuvarande konstitutionalismen pa unitarisk grund 
som en ofvergang dartill allena.

Men en sadan ofvergang larer icke fa ske utan 
nya svara strider; ty har synes den nya regimen fast 
besluten till motstand, i all synnerhet mot de frammande 
nationaliteternas autonoma frigorelse. Revolutionen af- 
tvingade regeringen i forstone nagra eftergifter (for de 
polska och litauiska spraken i maj samt for Finlands ratt 
i nov. 1905); men redan junilagen 1907 betecknar har en 
bestamd reaktion (ofvan s. 172), som efterhand utvecklat 
sig till ett rent nationalistiskt program, i praktiken sam- 
majifallande med den gamla regimens russificeringspolitik. 
Det mest utmarkande for denna utveckling ar att rege-



ringen har har duman pa sin sida, i samma man de 
revolutionara elementen i henne sjunkit till minoritet *). 
Den »neoslaviska» stamningen efter 1909 leddes af 
Stolypin skickligt in i rent ryska faror, ett »nationalist- 
parti» pa narmare 100 man utsondrades ur hogerns och 
oktobristernas leder som ett verkligt regeringsparti, och 
darmed begynner en alit strafvare »storrysk» politik, 
riktad framfor allt mot polackar och finnar.

Frukterna af denna politik aro for Polens rakning 
friimst landstingens inforande i 6 vastliga guvernement, 
till det ryska elementets stod (efter Goremykin’s 
tanke redan 1898, ofvan s. 136) i mars 1911 (genom 
grundlagsvidrigt anlitande af den provisoriska forord- 
ningsviigen, da riksradet vagrade) samt utsondring afett 
nytt guvernement Kolm (»Polens fjarde delning») juli 
1912; for Finlands del — sedan det svenska kulturele- 
mentet definitivt trangts i bakgrunden genom landtdags- 
reformen 1906 — friimst dess regerings (senatens) for- 
ryskning 1909, »rikslagstiftningen» 8% 1910 angaende 
den finska lagstiftningens underordning under Rysslands 
samt »likstallighetslagen» 6/s 1912 for ryssar i Finland, 
medan forslag om tvenne Viborgska socknars (Kivinebb

*) Revolutionen var naturligt intresserad for nationaliteternas kraf 
som utgjorde en af dess egna starkaste krafter, och stod icke fram- 
mande for federationstanken som sadan; en “republik i samma vag 
som Forenta staterna" syntes mangen som malet, se Joubert, s. 
139. Isynnerhet fanns denna sympati hos socialisterna; hvilket for* 
klarar det stora antalet polackar, armenier och georgier i deras led, se 
Wallace, s. 648. Revolutionara uttalanden i federativ anda ses i Melnik’s 
sammelverk, ss. 420, 438 f., 441, Pa kadetternas program fanns en 
punkt “om de enskilda landsdelarnes eller folkens lokala autonomi*, 
sarskildt Polens jamte Finlands, se Fraser, s. 43. Annu pa andra 
duman yrkades sjalfstyrelse t. o. m. for Ukraina, Torngren, s. 303. 
“Autonomi ar Rysslands framtid“, sager BrCggen, s. 194, gent emot 
Leroy—Beaulieu: icke blott granslandernas, utan afven provinsernas 
(dock med en viss reservation, s. 274). Likasa Zilliacus, s. 282.



och Nykyrka) inforlifvande med guv. Petersburg star pa 
dagordningen sedan hosten 1911. Vi skola pa utrikes- 
kapitlet (s. 186) finna yttermera exempel pa en politik, 
som uppenbart syftar at Finlands nedtryckande fran statlig 
till guvernemental stallning; torhanda skola vi ock dar 
finna en forklaring, hvarfor den nya regimen har upp- 
tradt frihetsfiendtligare an t. o. m. den gamla (Miljukof 
i duman 18/5 1908). Sakert ar, att denna politik upp- 
rort Europas samvete mer an nagon annan, emedan 
Europa kanner att en trogen och uthallig vakt for dess 
egen hogre kultur har ar i fara att kvafvas pa sin 
post *).

Man ser, att mycket af den gamla surdegen ar kvar 
afven i det nya Ryssland. Annat ar ju icke heller att 
vanta i en stat, som alltjamt till vasentlig del lefver pa 
folkets dryckenskap (ofver en milliards nettoinkomst af 
brannvinsmonopolet) och uppehaller sin utlandska kredit 
genom utpressning af folkets egen foda (spannmals- 
export till varde af ofver en milliard). Det ar den gamla 
erfarenheten om revolutioners begransning pa djupet (jfr 
II, n). Skola vi da betrakta revolutionen som dod, 
eller sofver den blott — har den tillafventyrs endast in-

*) Om Europas deltagande vittnade protester fran rattslarda 28/i 
och l/i 1910 samt adresser till duman fran de fiesta andra parlament 
langre fram pa varen. Se Habermann, Finland und die off. Meinung 
Europas, 1910, samt Der Stolypinsche Gesetzentwurf I och II, 1910— 
11 (aktstycken). Ur den rika litteraturen pa det juridiska omradet ma 
eljest endast framhafvas den klara ofversikten hos Nyholm, Finlands 
Stilling i det russ. Kejserrige, 1900. Det saknas dock icke vasterlan- 
dingar som afven har “forsta och forlata", sa Marchand i kap. La 
Question Finlandaise, ss. 145—184, anskont samme forfattare ogillar 
sin beundrade Stolypins polska politik. Om den ryska uppfattningen 
se Kuplevaski, Kort undersokning af 25 ryske lardes asikter etc., 1910 
(sv. ofvers. 1912). — De forhoppningar man byggt pa Kokovtsof's 
frisinne i denna fraga grusades genom hans tal i duman 10/n 1911.



gatt i lopgrafvarne igen, under forarbete pa en ny storm- 
ning? Har Alexinsky ratt, da han tycker sig se nya 
symptom till aktion efter den reaktionara depressionens 
djup 1909? Det lar vara forsiktigast att droja med 
omdomet. Tre kallsprang forenade sig till denna stormflod: 
det politiska frihetskrafvets, den agrara nodens, den na- 
tionella sjalfstandighetslangtans. De tva forsta har re- 
geringen velat tilltappa medelst stora eftergifvande re
former, den sista genom motangrepp och vald. Fram- 
tiden ma utvisa, om denna taktik varit ratt afvagd i alia 
stycken. Man kan redan nu tillata sig en undran, om 
icke den sista programpunkten understundom ledt till 
atgarder af det slag som ar »varre an brott». Men 
man kan icke neka sin beundran for det statsmanna- 
massiga i programmet som sadant. Ej heller kan man 
vara blind for, att stora stycken dock fallit ut ur skilje- 
muren mellan Ryssland och Europa genom revolutionens 
balans med kontrarevolutionen.

*

Det aterstar en blick pa det nya Rysslands utrikes- 
politik.

Vi ha sett det gamla likt en inlandsis soka na hafvet 
med fyra tungor: en bild att jamfora med det nuvarande 
Frankrike i Afrika (II, 22), blott annu mera imponerande 
i sin storslagna enkelhet. Men darbakom funno vi som 
narmaste motor endast en byrakratis sjalfviska berakningar. 
Borde icke da haverit pa den pacifiska utfartslinjen fa 
djupare verkningar an 1800-talets misslyckade ansatser 
pa den bysantinska, efter hvilka man ju endast kastat 
om i en annan expansionsriktning? Var icke tiden nu 
andtligen inne for den orientaliska understrommen af 
fridskarlek hos folket (BrOggen) att ga i dagen, sa att 
sjalfva driften till expansion sjonk undan?



Det nya Rysslands forsta stora steg i utrikespolitiken 
tycktes bekrafta denna forvandling. Genom »ententen» 
med England 3Vs 1907 (III, 36 och Bil. IV) — hvarigenom 
Indien fick sin »glacis» tryggad, och sjalfva Bender Abbas 
afstods at den engelska intressesfaren i Persien — skrin- 
lades formligen saval det indiska som Indiahafs-programmet, 
d. v. s. resten af den gamla asiatiska expansionen. Detta 
ar epoken i utrikes hanseende, liksom Oktobermanifestet 
1905 i inrikes; och den tycktes bekrafta sig, da Ryss- 
land strax darpa genom delaktighet i Norges integritets- 
traktat nov. 1907 samt Ostersjotraktaten april 1908 (I, 
72, 73; texter i Bil. V och VI) markerade afstand afven 
fran sitt atlantiska program. »Tsar Peters» oroliga ande 
syntes alltsa andtligen ha vikit hadan ur denna historia: for 
varldens ogon uppsteg bilden af ett fredligt Ryssland, 
som nu genom inre arbete ville inom egen grans erofra 
Mandschuriet ater.

Emellertid skulle det snart visa sig, att dessa slut- 
satser voro fdrhastade, atminstone forsavidt man dari in- 
lade tanken pa ett fullkomligt afstannande af Rysslands 
vilja till yttre vaxt. Pa tva hall har varlden direkt och 
uppenbart fatt erfara annat: i Ostasien och Persien, alltsa 
pa de gamla pacifiska och Indiahafslinjerna. Sedan de 
afskurits fran hafven, fortsatter Ryssland sitt erofrings* 
verk innanfor, pa rent kinesiska och persiska land- 
program.

Rysslands forsta atgarder i Ostasien efter nederlaget 
voro helt naturligt af defensiv och konserverande art 
aliena. Det medgaf Japan en fordelaktig fiskekonvention 
(enligt Portsmouthfredens art. XI) juli 1907, det beslot sig 
for Amurbanans byggande inom sitt eget gamla omrade 
1908, indrog sin Stillahafsprovins inom tullgransen 1909 
och slot sainma ar (maj) en ofverenskommelse, som okade 
Kinas inflytande i den mandschuriska jarnvagszonen.



Gent emot Kinas synbara bemodanden att starka sin 
position i stamlandet (bl. a. genom stark invandring) satte 
det emellertid darefter statusquo-ententen med Japan ang. 
Mandschuriet 4/? 1910 (tryckt i Geogr. Kalender 1911, 
s. 94 f.). Det var tillika svaret pa Forenta staternas in- 
blandning i jarnbanefragan (ofvan s. 94). Ryssland hade 
nu ryggen betackt harborta och kunde med okad hand- 
lingsfrihet vanda sig at andra hall. Revolutionen i Kina 
yppade ett tillfalle: i dec. 1911 sade sig det »yttre» 
(norra) Mongoliet fritt under sitt andliga ofverhufvud 
(»chutuchtu») i Urga, i juli 1912 reglerade ett nytt 
fordrag med Japan parternas intressesfarer i Kina, och 
genom fordrag 8/ii s. a. [Jahrb. des Volkerrechts 1913, 
ss. 1160—63) tog Ryssland den nya »staten» under 
sina vingars skugga, sedan det redan i april (om ryktet 
talar sannt) for andra gangen besatt Kuldscha (ofvan s. 
156). En tilltankt jarnvag Urga—Kiachta skall starka 
bandet; och darbakom lagges nu dubbelspar pa den Sibi- 
riska banan (Omsk—Karymskaja). Det herskar annu 
mycken oklarhet ofver denna aktion, och Kina har visser- 
ligen ingalunda afstatt sin ratt; men det synes redan af- 
gjordt, att det nya Ryssland har okat varldsvaldets in- 
tressesfar med annu ett ofantligt omrade (det yttre 
Mongoliet mater ensamt inemot 140 millioner har).

Under tiden har Ryssland skridit till uppenbar handling 
i Persien. Fordraget 1907 utritade en bestamd inflytelse- 
zon at Ryssland (ned till Isfahan och Jezd, vid pass 75 
millioner har, se karta 5 i Geogr. Kalender 1908), och 
det var efter all foregaende erfarenhet blott en tidsfraga 
nar den skulle tagas i praktiskt ansprak, trots den samtidiga 
forsakringen for Persiens integritet. Landets inre konstitu- 
tionella strider gafvo forevandningen, och pa varen 1909 
borjade aktionen. De sista diplomatiska svarigheterna 
undanrojdes i Potsdam nov. 1910 (II, 154; bekraftadt



genom fordrag aug. 1911), hvarigenom Tysklands in- 
tresse i Persien kvittades mot Rysslands i Bagdadbanan. 
I dec. 1911 syntes norra Persiens ode besegladt. Sedan 
forsoket att anvanda exschahen Mohammed Ali till bulvan 
misslyckats, skred Ryssland nu till »temporar» besatt- 
ning af landet, anda fran Medsched i oster till det 
tvistiga gransdistriktet Urmia mot Turkiet i vaster; och 
det dodade samtidigt landets sista hopp om vederfaende 
genom att framtvinga Morgan Shuster’s aflagsnande 
— en amerikanare, som pa landsregeringens uppdrag 
sedan maj 1911 icke utan framgang arbetat pa finan- 
sernas ordnande (»The strangling of Persia», utg. 1912).

Hela denna politik har skett i samforstand med Eng
land, som ansett sig bundet af 1907 ars ofverenskommelse. 
Samforstandet har ocksa tagit sig ett konkret, lat vara 
hittills foga mer an platoniskt, uttryck i planen pa »den 
stora indiska vagen», en jarnbana Baku — Rescht—- 
Teheran — Kerman — Nuschki: en ny landvag till Indien, 
som visserligen borde mota betankligheter hos engelska 
statsman om de blicka nagot bortom stundens konjunk- 
turer. Att England tills dato icke gjort den basta aflaren 
i Persien, visar den persiska handelns afgjorda dragning 
till Ryssland; numera icke blott i exporten (70& mot 
Englands 10), utan afven i importen (50 & mot Englands 
35—40). ^

Vi sago, huru som Ryssland i Potsdam offrade sina 
intressen i Mindre Asien for de persiska. Sedan 1900 
har det haft pa hand jarnvagskoncessioner i Svarta hafvets 
randomraden, sasom territorielt underlag for sitt bysan- 
tinska program. De senaste arens handelser ha emel- 
lertid antikverat detta program annu grundligare an de 
gamla asiatiska. Det forsta Balkankriget mellan sma- 
statema pa halfon och Turkiet i slutet af 1912 var 
satillvida en framgang for Ryssland som Osterrikes



planer nu grusades; a andra sidan gick det europeiska 
Turkiet nu definitivt ur Rysslands arfvelott i smastater- 
nas, och deras emancipation ur det ryska formyndar- 
skapet fick sin historiska besegling da tsarens uttryckliga 
befallning till dem 8/6 1913 att halla fred for »den sla 
viska sakens» skull icke kunde hindra det andra Balkan- 

*kriget mellan Bulgarien och Serbien-Grekland i juli. 
Visserligen gingo panslavismens vagor — som redan 
under den bosniska krisen 1908—9 framkallat starka 
sympatiuttalanden for Serbien i sjalfva duman — vid 
olika tillfallen ganska hoga i Ryssland, och varlden fruktade 
mer an en gang dess ingripande; men regeringen (Ko- 
kovtsof i duman 18/12 1912) hade icke kraft eller be 
slutsamhet dartill, dess eget hot om aktion i det tur- 
kiska Armenien efterfoljdes icke heller af handling, dess 
upprepade knackningar pa Dardanellerporten forklingade 
utan verkan, och vid krisens slut star Ryssland mera 
aflagset fran Medelhafvet an forut, medan den pontiska 
jarnbanekoncessionen tyckes till dels ha glidit ofver i 
franska hander (okt. 1913).

Satillvida har slagordet, att Ryssland efter neder- 
laget i oster »atervande till Europa» (Pichon), icke visat 
sig mycket traffande. Daremot synes det ha besannat 
sig pa den aterstaende fronten, den baltiska. I sjalfva 
verket ar den atervandande aktiviteten pa det atlantiska 
programmet att anse som den markligaste forandringen 
i Rysslands yttre politik efter revolutionen.

I denna synpunkt far nedbrytandet af Finlands for- 
fattning (ofvan s. 179 f.) sin mening. Vid sidan daraf har 
namligen sedan 1905 pagatt ett arbete, som af Fahlbeck 
(1912) betecknats som en »strategisk uppmarsch med rikt- 
ning mot vaster», sedan strax forut Sven Hedin ropat ett 
»varningsord» till Sveriges folk och Zilliacus klargjort 
saken for Finlands. Arbetet forsiggar pa tvenne linjer:



en kommunikatorisk och en rent militar. I forra af- 
seendet har man genom en jarnvagsbro ofver Neva sam- 
manknutit de ryska och finska jarnbanenaten, sa att sam- 
trafiken vantas bbrja i febr. 1914, samt vidare igangsatt 
ett banbyggnadsprogram som endast kan forklaras ur 
strategisk synpunkt: framst en direkt linje Petersburg— 
Vasa (genom forbindelser Petersburg—Hitola och Nyslott 
—Jyvaskyla), som likaledes skall vara fardigstalld 1914.*) 
Det finska lotsverkets forryskning 1912 pekar i samma 
riktning. I senare afseendet borjade redan 1905 den 
nationalfinska militartjansten aflosas af en arlig varneskatt, 
som 1911 fastslogs att smaningom vaxa upp till inemot 
15 millioner. Under tiden dirigeras ryska truppforlagg- 
ningar till Finland i alit storre skala, for hvilket anda- 
mal stora nya kaserner uppforas; Ostersjoflottan upp- 
bygges pa nytt, och vid Ekenas (Tvarminne) liksom vid 
Reval anlaggas flottstationer, sedan forsoket att oppet 
afskudda servitutet pa Aland vid forhandlingarna om 
Ostersjotraktaten**) strandade.

*) Se kartan hos Fahlbeck, Svensk och nordisk utrikespolitik, 
1912 (s. 41), dar aktionens spridda momenter framstallas i sitt samman- 
hang, ss. 38—42. Af kartan framgar vidare, att en planerad saraman- 
bindning Nurmes—Kajana —Uleaborg skulle skapa en direkt kommuni' 
kalion fran Petersburg till Tornea. Hela systemet radierar ut at Bott- 
niska viken i en val anpassad uppslutning. Se vidare i amnet Hedin, 
Ett varningsord, 1912, Zilliacus, Revol. och kontrarevol., 1912, ss. 253 
—5, samt Finnar och Moskoviter, s. a., ss. 3, 432, Militar-Wochenblatt 
81/6 1913 (cit. i Sv. Dagbladet 3/e), Olof Palme, Finska fragan ar 1912 
(FOren. Heimdals utrikespol. artiklar, X: “ett led i en stor politisk-militar 
aktion mot vaster*), samt V. Langlet, Svensk utrikespolitik, i Sv. 
Dagbladets skriftsene I 1912, s. 11 f. (reserverad).

**) I Ryssland synes man icke vilja erkanna denna utgang af 
Alandsforhandlingarne; nationalistorganet Novoje Vremja, som da tillika 
kunde anses som regeringsorgan, pastod vid tillfallet att Rysslands 
fdrpliktelser nu bortfallit. En viss osakerhet formarktes ocksa i den vast* 
europeiska pressen; se Torngren 1912, s. 375 f.



Man har betecknat dessa atgarder sasom »Finlands 
andra erofring». Fran rysk sida motiveras de som de- 
fensiv mot Tyskland och intet annat; denna synpunkt 
kan till nods forsvara de militara anstalterna; for jarn- 
vagsplanerna racker den ej. Sakert ar, att bufferten mot 
den skandinaviska norden darmed blifvit nedbruten och 
en trygg operationsbas skapad for nytt framryckande. 
Utofver forberedelsernas stadium har aktionen ju icke 
kommit, och den ror sig annu endast pa baltiska inner- 
linjer; men aterupprifna tvister med Norge om fisket i 
Ishafvet, tillika med planen att flytta krigshamnen dar- 
uppe fran Alexandrovsk ut till det alltid isfria Kildin, 
synas visa att Atlanten ater kommit inom den ryska 
politikens horisont — sa nara att det vackt afven utlandets 
allvarliga uppmarksamhet (ex. »The nation», juli 1910).

En ofverblick af Rysslands yttre historia under se- 
naste ar ger samma intryck som den inre: stora for- 
vandlingar, men de racka icke till botten. De roster, 
som efter katastrofen 1905 befarade ett aterupptagande 
af andra expansionslinjer, synas ha fatt ratt.*) Byra- 
kratien har till dels lyckats berga afven sitt yttre system 
ofver revolutionen, detta framfor allt genom sitt forbund 
med nationalismen i de breda lagren.

Man skall t. o. m. finna, att denna nationalism under- 
stundom vili ga langre i gammal aggressiv riktning an 
sjalfva ledningen. De tvenne strommar, hvilkas starka 
brytning kannetecknar Rysslands narvarande statslif med 
en stark farg af ofvergangskaraktar, kampa afven pa ut-

*) Se Wallace, s. 632, och Sv. Hedin, Sverige och den stora 
Ostern (sarskildt s. 41 ff.), motsatt HjArne, Ostanifran (kap. om den 
ryska faran) och (till dels) forf. i detta arbetes forra upplaga. Fragan 
sammanhangde gifvetvls med uppskattningen af revolutionens styrka i 
jamforelse med byrakratiens.



rikespolitikens fait. A ena sidan ses den nya tiden, repre- 
senterad af dumans vanstergrupper och landets frihets* 
rorelse ofverhufvud; pa dess program sta inre politiska 
och sociala reformer framst, den ar darfor afgjordt fred- 
lig, motstandare till all ytterligare expansion och reserverad 
i forsvarsbudgeten synnerligast pa marinens omrade. A 
andra sidan aterfinna vi i riksradet och dumans hoger 
mycket af den gamla tidens militarism och erofringslust, 
matad ur nationalistiska kallor med udd icke blott mot 
underlydande framlingar utan afven mot utlandet. Ryss- 
lands narmaste framtid beror pa hvem af dessa bada 
strommar som kommer ofvanpa. Men till den narvarande 
tidens signatur hor att regeringen, som genom sakens 
natur star den senare narmast, vid olika tillfallen funnit 
sig i motsats mot densamma och hallit den tillbaka da 
den styrt mot kriget, sarskildt i Balkankrisen. Afven 
regeringen ar alltsa genomtrangd af den uppfattning, att 
landet — atminstone annu en tid och i Europa — behofver 
freden till rekreation efter sina senaste stora profningar. 
Mahanda har den ocksa ett narmare skal att undvika 
krig: armens opalitlighet (Alexinsky).

Den storpolitiska orienteringen star under inflytande 
af samma dualism i dagens uppstallning. Kadetterna 
dragas till England och hata Tyskland, nationalisterna 
sta antipatiska mot bagge sidorna; regeringen uppehaller 
sin entente liksom sin allians utan entusiasm och be* 
varar samtidigt ett godt forhallande till Tyskland, efter 
den mera tillfalliga rubbningen under den bosniska krisen 
for Osterrikes skull (II, 168 f.). Under denna yta skymta 
vi emellertid som ett konstant element den djupa ras- 
motsatsen mellan slav och german; och det ar anledning 
att antaga att den nya tiden skall starka denna kansla, 
i samma man den demokratiserar staten och nivellerar 
samhallet och saledes ger storre rum at folkets egna



instinkter. Det nya Ryssland nalkas Europa med sin 
mun, men dess hjarta ar alltjamt langt darifran.

»Tsar Peters testamente» foretecknade Ryssland samma 
uppgift som det gamla Macedonien forst och det gamla 
Rom darnast: att sammanfatta och afsluta en hel kultur- 
epok under ett valde. Det var uttrycket for den samlade 
massans ofverlagsenhet ofver de splittrade delarne, enhetens 
makt ofver mangfalden. Den senaste tidens erfarenheter 
lyfte denna mara fran Europas brost, i samma man 
krig och revolutioner syntes ha uppdagat lerfotter under 
kolossen. Det star utom fraga, att Rysslands prestige 
numera icke ar hvad den varit; man har t. o. m. hort 
roster (nu som efter Krimkriget, ofvan s. 131 n.) fore
spa dess sonderfallande — horoskopet Macedonien mot 
Grekland skulle alltsa aflbsas af ett annat, det gamla 
Persien mot Grekland.

Redan torde emellertid sadana roster ha forstummats. 
Rysslands stormakt lar icke do med dess gamla politiska 
system; dartill har den for starka rotter i naturen och 
historien. Snarare lar det vara att vanta, att den skall 
ur revolutionens vagor dyka upp starkare an nagonsin, 
sedan den inre harmonien och folkets okade kulturgrad 
kommit till som nya kraftmoment jamte naturens storhet 
och rikedom. Skall icke faran for Europa da vanda ater?

Utan tvifvel gjorde Europas makter klokt i att i tid 
lyssna till de roster, som alltsedan Henri Martin’s vac- 
kelserop for snart ett halfsekel sedan direkt manat till 
en sammanslutning mot oster. De ha dartill en alldeles 
sarskild anledning i sina stammars forvissnande eller af- 
tagande vaxt, jamfordt med den slaviska stammens friska 
gronska. Men det har tillkommit ett moment i proces
ses som agnar sig att for framtiden mildra deras risk 
och aftrubba det mystiska testamentets hot. Det mace- 
doniska och gammalpersiska horoskopet for Ryssland lida



af ett gemensamt fel: att betrakta Rysslands framtid som 
en affar med Europa aliena. Dess pacifiska politik har 
en gang for alia forandrat denna gamla forutsattning, 
genom att ge det tva fronter: den i Asien till den i 
Europa. Afven i oster gapar en rasmotsats, och djupare 
an nagon i vaster. Nar Rysslands stolta boljor satte 
sig mot Port Arthurs klippor, frammanade det tillika en 
motvag, som for all framtid maste binda en vasentlig 
del af dess krafter i oster, nu pa defensiva uppgifter.

Det ar alltsa att antaga, att Rysslands tryck pa 
Europa efterhand skall balanseras med mottrycket pa 
Ryssland fran den stora orienten, sedan denna nu defi- 
nitivt tradt in i statssystemet. Allt som ljuset klarnar 
ofver historiens dunkla stigar, se vi salunda ett nytt 
perspektiv i allt bestamdare konturer stiga upp ofver 
denna makt: icke langre ett varldserofrande Rom, an 
mindre ett fallfardigt Storkonungens rike, utan afven 
politiskt den formedlande och formildrande bufferten 
mellan de bagge kulturvarldar som det geografiskt at- 
skiljer — Europa och Asien, de hvite och de gule.
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KAP. X

Japan.

Planetariskt elter asiatiskt ideal? — Historiska fdrutsattningar. — 
Geopolitik och etnopolitik. — Motsats mot Kina. — Den stora revo- 
lutionen. — Motsats mot Europa. — Japans sjal. — Yttre makt- 
proportioner; materiell svaghet. — Den gula faran. — Ekonomisk 
politik. — Den storpolitiska skiljevagen. — Asiatisk expansion. — 
Spanningen ofver Pacifik. — Internationell orientering.

Pa den forsta allmanna ras-kongressen i London, 
juli 1911, talade Yastchenko (professor i Dorpat) om 
Rysslands varldshistoriska roll som »forsonaren mellan 
vaster och oster». Dess tvahofdade orn symboliserar de 
bagge idealen: at ena sidan tillvarons bejakande, utveck- 
lingsdriften, kulten af framtiden — at andra sidan till
varons negerande och kulten af det forgangna. Gammal- 
Ryssland lutar at den senare, med absolutismens ofor- 
anderliga ordning i statslifvet (Pobiedonostseft) ej mindre 
an nihilismens radikala anarkism (Tolstoy); revolutionen 
ater har betonat och uppfriskat det forra idealet. Varlds- 
utvecklingen krafver deras uppgaende i en hogre syntes. 
Att losa denna uppgift ar Ryssland forelagdt, pa geo- 
grafiska och psykologiska grunder; och for detta andamal 
tillkommer det Ryssland att vaka ofver de hvita folkens 
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jamvikt, sasom nodvandig raotvikt mot ostem, for att i 
sinom tid kunna fullborda verket medelst upprattande 
af »a world-wide equilibrium of the white and yellow 
peoples».

Vid samma tillfalle — i samma kongressens tredje 
session — anmaldes emellertid annu en pretendent till 
detta hoga kali. Tva professorer i Tokio, Tongo och 
Teruaki, forfattare till ett arbete om den japanska natio- 
nen, togo for sitt fosterlands del forsonarerollen i ansprak, 
och i en paralleli tankegang: »sammangjutningen af 
Osterns civilisation var det forsta steget, nu har vart 
land borjat pa det andra, som ar sammangjutningen af 
Osterns och Vasterns civilisation». Och de stalla detta 
stora horoskop under makten af en hemlighetsfull profetia 
fran tidernas begynnelse, da solgudinnan sjalf — folkets 
himmelska stammoder, hvars bild alltjamt bares i dess 
flagga — utlofvat detsamma en tillvaro lika evig och 
glansfull som himmel och jord.

En sa initierad forfattare som Haushofer (1913) 
upplyser oss, att dessa roster fran »den uppgaende solens 
land» ingalunda ljuda enstaka. Det unga Japan umgas 
allmant med sa stora tankar. Afven gamle Okuma, 
det frisinnade Japans mycket anlitade sprakror utat, har 
(i »Shin Nihon» 1911) gifvit dem ett oppet uttryck; 
under djupa bugningar for bundsforvandten England, pa 
hvars indiska valde vi redan (III, 51 f.) hort annu en 
liknande pretention grundas. *)

*) Se Haushofer, ss. 103 f., jfr 84, 321. Redan i decemberhaftet 
1898 af Harpers Magasine (ss. 115—22) anvisar Fenollosa at anglo- 
saxer och japaner den ledande rollen i »the coming fusion of east 
and west». Mark vidare Uchimura's teori om »de tva magnetiska 
strommarna» fran Kina och U. S. A. och Japans uppgift att forena 
dem, i Nils SiOsteen, Det modarna J., 1904, s. 39. — Tongo-Teruaki's 
foredrag finnes i Spiller, Inter-racial problems, ss. 132—40.



Gent emot detta planetariska program for det nya 
Japan star ett annat, som stannar med det »forsta steget» 
i de japanska professorernas forkunnelse pa raskongres- 
sen: samling och ledning af det asiatiska kulturarbetet. 
I och for sig betecknar redan detta en uppgift af svind- 
lande dimensioner. Okakura (1903) har kulturhistoriskt 
sokt motivera det med formeln Asien dr ett: arabiskt 
chevaleri, persisk poesi, indisk religion och kinesisk etik 
ar endast fyra strommar ur ett gemensamt haf; Japan 
ar kalladt till »the receiver and concentrator» af denna 
gemensamma kultur, men far darfor icke lata sin spegel 
grumlas af frammande skyar. Har predikas frontstall- 
ning emot Europa, alltsa en defensiv uppgift blott: 
» Asien for asiaterna», sasom H. Norman redan 1895 
tyckte sig lasa i solbanerets veck, och som en lifskraftig 
forening (»Asia-Gikai») numera soker realisera pa det 
kulturella samforstandets mark. *)

Att japanerna aro den asiatiska varldens salt, den 
»gula rasens champion» (Labroue), sjalfskrifne anforare 
i dess emancipationskamp mot vasterlandet, darom synes 
under alia fbrhallanden en allman mening ha stadgat sig, 
saval inom landet som langt utanfor dess granser. Pa 
denna rot ha bagge idealerna vuxit upp. De politiska 
slutmalen ma skifta; men det ar redan tydligt, att den 
yngsta stormakten ar rikt utrustad med de subjektiva 
forutsattningar for stormaktkallet, som ligga i folkets tro 
pa sig sjalf och pa en stor mission i varlden.

Till stod for denna tro kan det japanska folket

*) Kakasu Okakura, The ideals of the East, 1903. I samma 
riktning ga de politiska planerna pa en tMonroe-doktrin for Ostasien» 
eller rent af en panasiatisk federation motsvarande Panamerika, se 
Dehn, Weltpolit. Neubildungen, 1906, ss. 266—69, och Uchita hos N. 
SiOsteen, anf. st., s. 34 f. Sympatiska stamningar i Indien se Labroue, 
s. 126 f.



ocksa peka pi en historia af enastiende dramatisk steg- 
ring, tills den i vara dagar ledt till en sallspordt lysande 
entre i varldshistorien. Vi skymta i ett fagelperspektiv 
denna historias aldre epoker: den tusenariga erdfringens, 
koloniseringens, folkblandningens tid, tillika barbariets, 
den svarta perioden i landets utveckling — ofvergangen 
till Kinas civilisation och darmed intradet i den gula 
perioden fran 500-talet efter Kr., med darefter foljande 
arhundraden af stormannavalde och borgerliga krig — 
den forsta beroringen med vasterlandet fran 1540- till 
1630-talet, under en inhemsk expansionsperiod, samt den 
darpa foljande nationella reaktionen och afsparrningspo- 
litiken under den store statsmannen Ijejas’ egendomliga 
feodalsystem — tills efter tvenne arhundraden dorrarne 
ater slas upp for de vasterlandska ideema, nationen 
kastar sig in i en andra kulturell omskapningsprocess, 
och riket ingar i sin hvita period.

Hafderna kanna icke nagon analogi till denna historia, 
dar ett folk tvenne ganger bryter med sin nationella 
kulturform och har kraft att stalla sig ett nytt, hdgre 
ideal. Ej heller har varlden hittills sett en sa storartad 
forvandling inom sa kort tid som den, hvarur Japan for 
en mansalder sedan framgick som delagare i det euro- 
peiska kulturlifvet. Den rytmiska vaxling emellan koncen- 
tration och expansion, som synes kunna betecknas nastan 
som en grundlag for folkens och kulturernas utveckling, *) 
ar i Japans historia pafallande starkt framtradande. Den

*) “Manskligheten ror sig framat efter samma metod som maneten 
i vattnet: genom att omsevis utvidga och sammandraga sig"; Nordisk 
Revy 1897, se numera Nationell samling, s. 98, jfr Inledn. till 
Sveriges geografi, 1900, s. 32 f, och Japans “ancien regime" i Statsv. 
Tidskr. 1908, ss. 358, 360. Se numera afven Kurt Brbysig, Stufenbau 
und Gesetze der Weltgeschichte, 1905 och Fahlbeck, Klassvasendets 
uppkomst, 1913 ("pa hojden och pa bredden", i “rytmisk afvaxling").



langa kolonisationskampen i begynnelsen, den osedvanligt 
svara koncentrationen under medeltiden, den oerhorda 
afsparrningen efterat och den lika oerhorda omskapningen 
pa senaste tider: det ar liksom ett storre svangningstal 
i denna historia an i nagon annan vi kanna. Vi formena, 
att ett sadant ode ar icke blott verkan af utan afven 
en kalia till stora nationella egenskaper. I ali synnerhet 
maste folkets tro pa sin stora formedlareroll hamta naring 
af det faktum, att det redan en gang formatt absorbera 
och med sitt vasen assimilera en hog frammande kultur.

I sjalfva verket ar Japans varldshistoriska debut utan 
like. Midt i den svaraste trangsel med gamla stormakter, 
just i en tid da de placerat sina basta framtidskort pa 
Ostasien, alltsa under sallsynt ogunstiga konjunkturer, 
gar Japans bana framat och uppat. Af frammande ras 
och frammande tro, i alia afseenden »mindrevardigt» 
fran hittills radande synpunkter, trader det fram i for- 
grunden i en oforliknelig forening af krigets och fredens 
dygder, och har pa mindre an ett halfsekel fullbordat 
utvecklingsprocessen fran politisk »quantite negligeable» 
till modarn stormakt. Det griper oss som ett under: 
jag skulle nastan vilja saga det storsta under verket i 
varldshistorien nast kristendomens segergang ofver den 
europeiska antikens ruiner. Och da vi nu ga att efter 
den politiska vetenskapens metoder profva den yngsta 
stormaktens objektiva atkomsthandlingar till den hogsta 
rangplatsen, sa bor det icke forundra oss om den irratio- 
nella rest, som alltid blir kvar efter den vetenskapliga 
ldsningen af staternas problem, har visar sig storre an 
vanligt.



I.

Som en festdekoration af o-girlander upphangd pa 
Asiens pacifiska kust, presenterar sig Dai Nihon for 
var blick pa kartan. Detta ar det forsta som faller i 
ogonen, nar man reflekterar pa dess forutsattningar for 
stormakttillvaron: insularitelen och liiget. Det ar England 
i ny upplaga: alit hitintills i la for kulturen, sasom 
England pa satt och vis var fore Amerikas upptackt, 
men premieradt med en formansplats, sa snart historien 
blifvit planetarisk och Stora oceanen ett kulturhaf. 
Om England ur sitt lage framfor mansklighetens ena 
kulturpol kunnat utvinna en stormaktstallning, sa bor 
denna mojlighet icke heller vara formenad Japan med 
dess liknande placering invid den andra polen.

Vi se tillika, att det pacifiska Britannien maste 
komma trenne sekler efter det atlantiska i utvecklingen. 
Samma art af lageforvandling, som pa I5ootalet upp- 
hafde Englands rent europeiska karaktar (III, 7 ff.), 
intradde for Japan pa 1800-talet och ofvervann dess 
forutvarande asiatiska begransning. Brytningen mellan 
dess asiatiska och planetariska ideal kan icke gora sig 
pa allvar gallande, forran Stora oceanen indragits i den 
allmanna samfardseln. Men den ligger ldart foretecknad 
redan i rikets lage tatt vid Asiens kust och andock darifran 
isoleradt af skiljande vatten och for ofrigt — olikt Eng
land pa sitt hall — vandande sin kultursida bort darifran 
utat oceanen. En sadan belagenhet ger den stora med- 
larerollen ett geografiskt underlag af samma art som 
Rysslands, da den verkligen fran en synpunkt sedt 
framstar som ett mellanlage mellan oster och vaster: Kina 
och Forenta staterna.



A andra sidan har insulariteten ocksa fordjupat detta 
underlag genom att skapa och bevara en nationtll egenart, 
skild fran kontinentens. Det japanska folkets ursprung 
hor till etnografiens morkare gator, men sa mycket synes 
man dock vara ense om, att har foreligger en folkbland- 
ning af arktiska, malajiska och kanske afven polynesiska 
elementer kring en mongolisk karna; i anknytning till 
de tre landfastena Sachalin, Korea och Formosa. Afven 
det asiatiska Englands historia startar alltsa med denna 
korsning mellan raser, hvari folkpsykologen ser ett indi
cium till en stor utveckling. Vi ha har en forklaring 
till folkets saregna begafning i allmanhet; men pa 
samma gang se vi orsaken till dess sarstallning i orienten, 
dess afvikelse fran kinestypen isynnerhet. Detta resultat 
kan icke heller frankannas betydelsen for medlarekallet. 
Det japanska folkets kompetens att sammansmalta Europas 
och Asiens kulturvarldar bor ju synas storre, i samma 
man det sjalft i sitt hjarta icke visar sig rent solidariskt 
med nagondera parten.

Vi fasta sarskild uppmarksamhet vid det malajiska 
inslaget i folkkaraktaren, hvarvid senast Haushofer lagger 
en stor vikt. *) Man staller det i sammanhang icke 
blott med sjomannadriften och den »sydlandska> impuls- 
iviteten — dar tillika en vaxelverkan med hemlandets 
maritimitet och vulkaniska natur ar pataglig — utan 
afven med en krigisk aktivitet och dartill en astetisk 
laggning, hvilka starkt kontrastera mot det fredliga och 
prosaiska Kina. I det hela ar motsatsen stor mellan 
dessa bada: den enes romantiska och progressiva, den 
andres realistiska och konservativa lifsideal, den enes

*) Se Haushofer, ss. 346, 100, 254; jfr forf. i Statsv. Tidskr. 
1906, s. 38 f., och dar citerad aldre litteratur, samt Saito, J:s historia, 
1912, (sv. ofvers.) s. 2: “mycket vasentliga malajiska element". Motsatt 
HjArne, J., i Nord, Familjebok sp. 1443 f. Spraket lar ocksa vittna emot.



stolthet att vilja na utofver sig sjalf, den andres hogmod 
att vara sig sjalf nog. Denna psykologiska klyfta har 
behallit sig oforminskad under den tid af mer an 1V4 
artusende, som Japan tillhort den kinesiska kultursfaren. 
Anmarkningsvard ar ocksa den forsiktighet, hvarmed det 
fran begynnelsen vaktade sig for att ge sin sjal till pris 
at det frammande inflytandet; vi se det bevara sitt eget 
i konst, litteratur, bokstafsskrift, vi se det acceptera 
Kungfutse och Budda utan att darfor slappa sin 
nationella forfaderskult (»shinto»), vi se det anpassa det 
kungfutsianska idealet efter sitt eget vasen, sa att loja- 
liteten mot kejsare och fadernesland i Japan skjutes fore 
barnaplikt och familjetrohet, som i Kina alltjamt ar det 
fdrsta budet i morallagen. Medan det kinesiska samhallet 
lefver kvar pa gammal kommunistisk grund, har det 
japanska alltsa under tidernas lopp utvecklat statssocia- 
listiska tendenser, tills det for narvarande framstar som 
den mest utpraglade typ af en sadan samhallsform.

Under denna utveckling har sjalfva lifsaskadningen 
blifvit en annan pa Japans oar an i det tunga och trista 
kontinentalriket. Nitobe har for oss analyserat den 
moralkodex eller hederslag, som utfallt sig ur den 
japanska feodalismens tusenariga tidehvarf. Man kallar 
den »bushido» eller »kampande riddares vag». Vi Anna 
detta ideal liksom sammanvafdt af naturbarnets soliga 
lifsgladje, Spartas enkelhet, Stoas sjalftukt, det gamla 
Roms * virtus» som ar pa en gang tapperhet och dygd, 
kristlig valvilja och barmhartighet, samt ofver det hela 
en bla dager af medeltida romantik. *) Har tycka vi 
oss rent af sta pa europeisk botten — medan Kina

*) Ett sammandrag af Nitobe’s arbete finnes i sammelverket, ss. 
299—321. Jfr Suyematsu ss. 186—93, och a andra sidan Labroue, s. 322: 
'morale chevaleresque, faite de pr6ciosite, de vanite et de vendetta*



i sin torra forstandsmassighet och osminkade materialism 
vandrar fjarran Iran riddarens vag.

Den resande, som fran mulasnekarrorna och kamel 
drifterna i Peking kommer till Tokio med dess automo- 
biler och rikt utvecklade sparvagnstrafik, skall ocksa 
kanna sig flere steg narmare vasterlandet. Detta intryck 
vaxer, da han ser de talrika fabriksskorstenarne och hor 
tidningspojkarnes rop omkring sig; det fordjupas ytter- 
mera, om han far tilltrade till en underlig korsbjalkad 
byggnad i hornet af Hibyaparken och darinne finner 
den redan notta apparaten till ett modernt parlaments arbete. 
I sjalfva verket har Japan definitivt kastat af Kinas 
gamla civilisation som en urvuxen kjortel och beslut- 
samt stallt sig pa Europas sida i kulturarbetet. For 
att emellertid icke fran borjan misstaga oss om arten 
af denna forvandling, ma vi har kasta en narmare blick 
pa de omstandigheter hvarunder den skedde.

Den mass-suggestion, som i borjan af 1600-talet dref 
det japanska folket in som en snacka i sitt skal, var 
utan tvifvel motiverad af en ratt instinkt och en verklig 
fara, ty i sitt davarande tillstand skulle folket utan 
tvifvel ha dukat under for vasterns unga och dadkraftiga 
civilisation, om beroringen fatt fortga ostord. Att Japan 
nu icke ar ett Indien elter ett Mexiko, darfor har det 
att tacka — jamte sitt afsides lage — sin storste son nedom 
tronen, »shogunen» (riksforestandare) Ijejas. Hans starka 
samfundsordning gaf folket tid att mogna pa sin egen grund 
och stal i alia leder, sa att det ensamt bland jordens 
fargade raser formadde sta pa sin a ben, nar den planetariska 
situationen under Europas baner uppgick ofver varlden.

Den som kallade Japan ut ur dess isolering var 
Europas utpost i Amerika. En dag ar 1853 vi'sade sig 
plotsligt segel under stjarnbaneret utan for Jokohama, och 
aret darpa maste Japan oppna sina portar pa giant for



Forenta staternas handel. Europas makter drojde nu 
icke att infinna sig i den oppnade breschen och draga 
fordelar af det yrvakna landets hjalploshet. Resultatet 
blef handelsfordragen af 1858 (och 1866); de kostade 
Japan justitiehogheten i eget land, ty de frammande 
kopmannen stalldes under sina konsulers dom, samt 
handelshogheten ofver sin tulltaxa, ty fordragen bestamde 
tullsatser utan ensidig uppsagningsratt. Vasterns andra 
invasion hade alltsa ledt darhan, att Japan stod under 
partiellt formyndarskap.

Hvarje annat orientaliskt folk skulle nu lagt armarne 
i kors och fogat sig i fatum. Desto mera ofverraskades 
varlden af det skadespel, som nu borjade uppforas pa 
den tjarran on. Det borjade som en restauration: 
shogunatet, som var afpassadt for den gamla isoleringen, 
kunde icke representera staten utat, alltsa stiger »mikadon» 
fram ur sitt kloster och atertager den verkliga makten 
ar 1867 (efter ett faktiskt interregnum pa 2/s artusende). 
Men shogunatet var for djupt infogadt i det gamla 
samhallet for att utan vidare kunna lossas darur; med 
detsamma faller hela Ijejas’ feodalbyggnad, sedan den 
gjort sin tjanst; den gamla hogadeln stortas, tredje 
standet framtrader pa grundvalen af »samurajernas» 
lagadel, ur restaurationen utvecklar sig en revolution 
1869—71. Sedan salunda »ancien regime» blifvit undan* 
rojdt, gor sig mikadon till malsman for en nydaning i 
Europas anda; ur revolutionen framgar en ny civilisation. 
Gustaf Vasas verk i Sverige, den stora revolutionens i 
Frankrike, tsar Peters i Ryssland, de mest genomgripande 
forandringar af politiskt, socialt och kulturellt slag som 
Europas historia kanner — de sammanfattas alia inom 
ramen af denna japanska hvalfning, som till sina hufvud- 
drag ar fullbordad inom ett och samma artionde.

Men visserligen har Japans omskapning icke heller



varit en lek. Af det halfsekel, som nu forflutit efter 
vackelsen, ar forsta tredjedelen full af tvedrakt, tvifvel 
och radloshet. Darefter satter man fast kurs, men 
under svarigheter utan tal. Det ar den kritiska tiden; 
ogonvittnen fran vasterlandet pa 1870 talet — Hubner 
och Rein, Griffis och Bousquet *) — skaka hufvudet at 
det hela, tala om ett »dfvergaende feberanfall» eller rent 
af om »medicin pa ett lik», och den sistnamnde be visar 
matematiskt att det maste bara ofveranda. Det ar framfor 
allt det ekonomiska problemet som synes olosligt; staten 
behofver ju reda pengar till hvarje reform, samtidigt 
skall den besorja lifrantor at hogadeln pa de indragna 
lanen, dartill komma naringsomsorgerna om den vaxande 
befolkningen, sedan forbindelsen med utlandet numera 
assurerar folket for den stora dodlighet som i gamla 
tider — da hvarje felslagen risskord genast astadkom 
hungersnod — holl det vid ungefar samma antal. Alla 
dessa synpunkter anvisa en industriell utveckling som radd- 
ningen; men sporren dartill fanns ej langre, da ju Japan 
saknade makt ofver sina tullar (och handelsfordragens 
tullsatser voro mycket laga). Till alia ofriga egendomlig- 
heter i denna historia kommer saledes ocksa den, att 
en industri kunnat uppblomstra utan skyddstullar. Det 
skedde eljest efter »systemet Witte»: staten sjalf upp- 
tradde som foretagare, larande hemlandets industri att 
ga genom att taga den under armarna. Men harmed 
rakar budgeten omedelbart i fara for den vaxande under- 
balansen. For den skull maste snart staten, sasom sjalf 
storste importor, minska sina behof (Rein); men darmed 
hammas bade reformer och industri. Detta ar den doda 
punkten i hela processen. Den infaller fram pa 1880-

*) HObner, Ein Spaziergang um die Welt, 1874; Rein, Japan nach 
Reisen und Studien, I, 1881; Griffis, The Mikado’s Empire, 1876; 
Bousquet, Le Japon de nos jours, 1877.



talet. Darpa kommer det nya skedets sista tredjedel: 
punkten ar passerad, industrien borjar ga af sig sjalf, 
alia samhallets nerver och muskier vaxa och svalla i ny- 
vunnen styrka — det stora experimentet har lyckats.

Fraga vi nu, hvad Japan med denna reformering 
afsett, sa har det narmast varit ett mycket praktiskt och 
patagligt mal: det har velat afskudda sig det osjalf- 
standighetsmarke, som handelsfordragen patryckte det. 
Hela gangen af utvecklingen visar detta. For denna 
saks skull krafdes forst enhet i ledningen under det 
nationella mikado-domet. Hartill fordrades vidare Europas 
tekniska rustning, framfor allt pa militariskt och industriellt 
omrade; ty man insag, att blott med dess egna vapen 
kunde Europa besegras. Men man insag tillika, att det 
inhemska rattssystemet maste humaniseras, om Europa 
skulle kunna anfdrtro de sina at japanska domstolar; 
salunda stracker sig reformen in i lagstiftningen, och 
stannar icke forran landet 1889 fatt en representativ for- 
fattning.

Vi kunna lasa i Stead’s sammelverk, huru japanerna 
med full afsikt europeiserade sina seder och bruk for 
att visa sig som vasterlandingarnes likar. Europa sag 
och klappade handerna; men det var forst sedan Japan 
i kriget med Kina ocksa demonstrerat en respektbj udande 
makt, som man allmant erkande dess jambordighet. 
Detta skedde genom traktatrevisionen 1894—99. Dar- 
efter doma japanska domstolar afven europeiska parter, 
och staten ar herre ofver sin handelspolitik som andra 
suverana stater; a andra sidan blef landet nu alltigenom 
oppet for framlingar, endast med det undantag att de 
annu icke fingo besitta fast egendom dar (nedan s. 224).

Den foma afsparrningspolitikens rester aro alltsa 
afskuddade med det gamla arhundradet, och med dem 
tillika landets underklass stallning i det internationellt-



politiska systemet. Taget till Peking 1900, dar Japan 
hade sin plats pa Europas sida och som stormakters 
like, demonstrerade dess fullmyndighet; alliansen med 
England 1902 understrok detta yttermera; och efter 
segern ofver Ryssland 1905 gaf Japan sina legationer hos 
stormakterna ambassad-rang, som yttre tecken till numera 
obestridd jamlikhet.

Japans reformation har saledes varit en forkladd 
sjalfstandighetskamp, buren af rent nationellt patos. Allt 
som det inhostat foljderna daraf i erkand stormaktstall- 
ning, har den emellertid afslojat en annan sida. Japan 
kanner sig alltjamt som representant afven for en storre 
sak an sin egen: undertryckta rasers ansprak pa lika- 
berattigande med den hvita eller atminstone frihet fran 
dess kontroll (narmast i Asien: Millard’s »panorienta
lism»). Problemet om Japans framtid vaxer harmed till 
ett problem om den ariska rasens naturliga och nod- 
vandiga hagemoni inom manskligheten. Det ar uppen- 
bart, att denna synpunkt ocksa ar att beakta i fraga 
om de faktorer som skankt Japan dess valdiga kraft. 
Den, som vet stora forhoppningar fasta vid sig, sporras 
daraf till stora anstrangningar. Vi kunna icke mata graden 
och djupet af denna suggestion; men vi tro, att man 
icke ratt fbrstar det nuvarande Japans stallning och storhet,' 
om man lamnar ur rakningen dess varldshistoriska patos 
som de frammande rasernas fanbarare mot Europa.

Men harmed' forflyttar sig perspektivet till Japans 
fran Europa vanda sida. Europeiseringen har varit nod- 
vandig for framgangen af dess emancipations- och stor- 
hetsstrafvan; men den har aldrig varit annat an ett 
medel. Man har icke velat genomsyra sig, endast »be- 
pansra» sig, med denna kultur (Haushofer). Det vill 
ocksa vid en narmare betraktelse synas som om man 
lyckats genomfora denna distinktion. Vasterlandets infly-



tande racker icke ofver en viss grans. Det beherskar 
lifvets yttre, praktiska sida: samfardsel och industri, 
rattsordning och krig. Men det ar starkt modifieradt 
betraffande samfundsinrattningarna, och det har nastan 
helt studsat tillbaka mot allt hvad fransmannen kallar 
H’intime» (Rathgen): a ena sidan hvardagsseden, a andra 
sidan det andliga lifvet, varldsaskadningen.

Vi fasta en sarskild uppmarksamhet vid de tvenne 
sidor som starkast bestamma en statpersonlighet, nam- 
ligen den politiska och den religiosa. Politiskt har 
Japan en half mansalder fore Ryssland accepterat det 
konstitutionella styrelsesattet, och under det nya arhun- 
dradet har varlden t. o. m. tyckt sig se en parlamen- 
tarisk kutym i Tokio, med regelratt oscillation mellan 
hoger och vanster (se nedan s. 223 n.). Vid narmare be- 
traktande visar sig denna parlamentarism ha varit foga 
mera an ett »frontornament» (Haushofer), eller pa sin 
hojd en »sakerhetsventil», i regeringsmaskineriet (Arthur 
Lloyd). Parlamentsbyggnadens oansenlighet i jamforelse 
med kejsarens valdiga palats verkar som en symbol: sa 
forhaller sig i verkligheten folkviljan till kronan. Detta 
beror nu mindre pa forfattningens egna restriktioner 
i parlamentets initiativ och bevillningsratt (sedermera 

‘imiterade i Ryssland, ofvan s. 177) an pa sjalfva 
miljon omkring dem. Hogt ofvanfor den parlamentariska 
leken har denna forfattning sin tyngdpunkt i kejsarens 
person och de »gamle statsmannens»’rad kring honom 
(»genro» sedan 1875). Japans historia ar icke dess 
konungars, men den far en egendomlig farg genom en 
kansla for legitimiteten, som har rent orientalisk karaktar, 
och som icke utplanats af de vasterlandska formerna. 
Har se vi faderskulten i sin spets, yttermera hagnad af 
fiktionen om en genom alia tider obruten arfsfoljd — 
och val har den samtida generationen haft skal att med



halft religios vordnad blicka upp till den I23:e(?) lanken 
i denna kedja, kejsar Mutsuhito, inom hvars upplysta 
regeringstid (»medji», 1867—1912) hela reformationen 
inneslutes. *)

Jag har i mitt arbete ofver »Den stora orienten» 
(1911) vagat det omdomet, att »kejsariden for Japans 
folk tillfredsstaller det behof af det gudomligas personi- 
fiering, som ligger inneslutet i vasterlandets Kristus-tro». 
I denna andliga atmosfar kan den kristna missionen i 
sin gamla form val synas utsiktslos. Som resultat af 
ett halfsekels arbete har den icke heller kunnat inregistrera 
mera an vid pass 150,OCX) sjalar, 3—4 procent af folkets 
massa. Kristendomen har har delat ode med demo- 
kratien, att icke tagas med i reformationen. Men med 
fullkomlig tolerans har Japan gett densamma full frihet 
att konkurrera om sjalarne: det har inbjudit Kristus till 
en plats vid sidan af Budda och Kungfutse.

Hiir slar oss starkare an nagonsin minnet af den 
forsta omhvalfningen for 1300 ar sedan. Historien fran 
medeltidens gryning upprepar sig. Samma forsiktighet 
i anpassningen af det utlandska idealet, som Japan da 
visade mot Kina, visar det nu mot vasterlandet. Detta 
ar ingen tom efterapning; det ar eklekticism, enligt losen 
»never adopt, ever adapt». Vi se ett smidigt trad boja 
sig for vinden, men icke slappa sina rotter. Som den 
store »fbrvandlingskonstnaren» framfor andra framstar 
Japan i varldshistorien; men det forunderligaste ar icke 
sjalfva imitationsformagan, utan kraften att hejda imita-

*) “Kejsar Mutsuhito, betraktelser ofver mansklig storhet*, forf. 
i GOteb. Aftonblad S1/i 1912; Suyematsu, ss. 248—65. — “Vi, genom 
Himlens nad Kejsare af Japan, sittande pa en tron som innehafts af 
samma dynasti sedan urminnes tider“, ar den officiella titulaturen, se 
t. ex. krigsforklaringarne mot Kina 78 1894 och Ryssland febr. 1901 i 
sammelverket, ss. 12, 20. Om betydelsen af denna fiktion se Haus- 
hoff.r. s. 102.



tionen pa den punkt dar den kunde bringa personligheten 
i fara.

Det ar darfor en riktig anmarkning af Campbell- 
Davidson (1907), att japanska folkets europeisering varit 
»en mekanisk process snarare an en kemisk», hvadan 
det gamla och det nya dar »flyta sida vid sida i tva 
strommar som olja och vin». Nar vi se kejsaren efter 
segern ofver Ryssland 1905 som i gamla tider taga till 
solgudinnans tempel i Ise for att bringa den himmelska 
sitt tack, eller nar vi se Port Arthurs erofrare, Nogi, 
frivilligt folja sin krigsherre i doden 13/9 1912 efter uraldrigt 
bruk — da fa vi en stark kansla af att den maktiga 
forandringen ingalunda flyttat detta folk ofver till vasterns 
andliga sida. Den stora massan pa djupet ar i alia 
handelser sig lik; under tackelset af var civilisation klappar 
dess orientaliska hjarta lika frammande for oss som nagon- 
sin — och man kan icke tvifla pa, att detta framlings- 
skap ocksa tenderar till framlingshat (»une xenophobic 
farouche», Labroue).

Det gar alltsa en kulturell klyfta icke blott till hoger 
mellan Japan och Kina, utan afven till vanster mellan 
Japan och Europa—Amerika. Ju mera vi skarpa blicken, 
desto mera vaxer den senare i jamforelse med den forra, 
tills Japans sjal slutligen synes oss smalta samman med 
Kinas i ett osterlandskt grundvasen gent emot hela 
vasterlandet. Vi sta till sist som »infor ett last skrin» 
(Rathgen 1907). »Jamato damashii» skiljer sig fran Kinas 
folklynne genom ett sund, men fran »american spirit» 
genom ett haf — liksom landerna pa kartan.

Hvilken ar da orientens rashemlighet? Redan 1888 
angaf Percival Lowell ldsningen i ett enda ord: operson- 
lighet. Denna diagnos har sedermera fordjupats genom 
Lafcadio Hearn’s utomordentligt finkansliga, om ocksa 
understundom val mycket idealiserande, specialanalyser
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1894—1904. Ingen betraktelse af »den fjarran ostems sjal» 
kan belt franse fran detta grunddrag. Dar sammanstrala 
som i en hjartpunkt det japanska lifvets spridda egendom- 
ligheter: forkarleken for sma former, reservationen i kanslo- 
uttrycken, den kollektivistiska bolags- och klan-andan, 
mottagligheten for mass-suggestioner, hela denna historia 
som mera liknar ett skuggspel an ett drama med fri- 
staende figurer. *) Den nationella personligheten arbetar 
har mera sa att saga direkt, utan medium af starkt 
framtradande individer. »L’homme n’est rien, l’oeuvre 
est tout»: denna Flaubert’s losen synes forverkligad i det 
osterlandska samhallet, darfor att personligheten dar annu 
icke utlosts i hog relief ur massan. Daraf detta samhalles 
styrka och svaghet tillika: dess formaga af granslosa offer 
for det allmanna, pa samma gang som dess fattigdom pa 
den utvecklingsmakt som ligger i det privata initiativet.

Vi finna alltsa i orienten an mera an i Ryssland 
(ofvan s. 121) sjalfva motsatsen till den individualistiska 
samhallstyp, som kulminerar pa Stora oceanens andra 
sida. Afven Gulick, som jafvar den Lowell'ska diagno- 
sen, erkanner denna motsats: »kommunalism» contra indi
vidualism. Jag har (1904) sokt skematiskt sammanfatta 
problemet i tvenne teser: personlighetens rika utveckling 
gor den hvita rasen till malsman for individualismens 
ide, med darur harflytande frihetssinne och rattighetskraf 
pa politikens och egoism pa moralens omrade; den lagre 
personlighetsutvecklingen later den gula rasen framsta 
som speciell barare af solidaritetens ide, yttrande sig 
som auktoritetstro och pliktsinne pa det politiska, altru
ism pa det moraliska omradet. Detta ar, om man sa 
vill, den manliga och den kvinnliga principen i varlds-

*) Den resande, som fran Japan kommer till Nordamerika, far 
ett starkt intryck af rasmotsatsen anda in i det dagliga lifvets detaljer, 
se Den stora orienten, s. 252 f.

Stormakterna, IV.



utvecklingen.*) Men forhaller det sig sa, da star den 
japanska stormakten innerst under garantien af en lifs- 
princip, som ar icke mindre nodvandig for varldsutveck- 
lingen an den som hagnar dess antipod i Amerika.

Harmed fo rnekas icke mojligheten af, att det 
europeiska idealet i framtiden kan fa en starkare makt 
ofver Japans sjal an tills dato. Skarpsynte iakttagare som 
Rathgen 1905 tycka sig redan bevittna dess fram- 
marsch i gestalten af en allman upplosningsprocess, som 
t. o. m. borjar snudda vid samhallets gamla sedligt-religiosa 
grundvalar. Nar vi hora om en anarkistisk sammansvarj- 
ning mot regeringen 1910, och nar vi se gatutumult 
framkalla ett ministerskifte emot kejsarens uttalade vilja 
febr. 1913 (nedan s. 233), da maste vi ocksa fraga 
oss, om icke nationens hjarta ar pa vag att forandras. 
Ar det icke som om hafvet mellan Asien och Amerika 
krympte samman? Japan har velat ofvertaga vasterns 
formella civilisation och pa samma gang halla dess inne- 
hall och ande fran lifvet; detta prof iir vida svarare 
an det medeltida, i samma man som den kulturella 
belastningen nu ar sa mycket tyngre — skall det icke 
bli Japan »over evne»? Den differentiering och indivi- 
dualisering, som redan ar markbar i dess offentliga och

*) "Det japanska patos, glimtar af ett varldshistoriskt perspektiv“, 
Den stora orienten, Bil. I. Jfr leap. “Japans sjal“ ibm, sarskildt ss. 
244—£3. Se vidare Percival Lowell, The Soul of the Far East, 1888; 
Nitobe, Bushido, the soul of J., 1899: Lafc. Hearn, J., an attempt at 
interpretation, 1904 (af hans foregaende arbeten finnas delar i sv. ofvers. 
under rubriken “Exotica" I—II, 1901 — 3); Sidney Gulick, Evolution of 
the japanese, edit. 4, 1905 (jfr Sigurd Ibsen, Gule og hvide, i Aften- 

posten apr. 1911); Benneville, More japanico, a critique of the effect 
of an idea (communityism) on the life and history of a people, 1908; 
Augusta Campbell-Davidson, Present-day J., 1907; Arthur Lloyd, 
Every-day J., 1909; Karl Larsen, Japansk Aand, udg. 2, 1910; Inge- 
borg Wikander, Ur J:s hire lif, 1910.



enskilda lif, ar den icke ett uttryck af lifvets egen lag, 
som gar fran lagre till hogre personlighet? Vi forneka 
det icke. Vi forutse en intimare blandning mellan de 
bada kulturstrommarne, med den vasterlandska ofvanpa. 
Men gent emot den askadning som i motsatsen mellan 
Japan och vastem ser ingenting annat an gradskillnaden 
mellan olika utvecklingsstadier (Gulick), som med tiden 
skall alldeles utjamnas, stalla vi Ramsay Macdonald’s ord: 
»det ar ett stort misstag att betrakta Orienten som ett 
vasterland i embryo (as the West in the making)».*) Man 
forbiser, att Europas ideer omformas i den nya miljon, 
och att de endast i omformningen kunna vinna kraften 
till seger. Japans egenart mot vaster lar alltsa icke ga 
till spillo, afven om vasterlandets inflytande i framtiden 
skall stracka sig vida djupare in an nu: detta skulle 
endast betyda, att sjalfstandigheten projicieras fran ett 
yttre mekaniskt pa ett inre organiskt plan.

Vi fasthalla alltsa: psykologiskt ej mindre an geo- 
grafiskt ar Japan en sjalfstandigt utbildad art af mansk- 
ligheten, samhorig med och pa samma gang relativt iso* 
lerad fran de bagge hogsta kulturvarldarne. Bilden liknar 
Rysslands: en Janus med tva ansikten, en folksjal sliten 
mellan tvenne ideal. I denna bestamning ligger en an- 
tydan, att ocksa Japans ansprak pa den kulturella for- 
medlingsrollen uppbares af realiteter. Det vill t. o. m. 
nu synas, som om det haftade nagot antikveradt vid

*) Macdonald, Socialism and government, 1909, s. 85. Gulick's 
framstaende arbete ledes val mycket af missionarens synpunkter; se 
iakttagelser och kritik i Den stora orienten, ss. 244 — 51. Harmed for- 
nekas icke den ofta pafallande likheten mellan det nuvarande Japan 
och den europeiska antiken, sa som de Coulanges framstallt den; se 
t. ex. Rathgen 1907, s. 4. — Haushofer a sin sida vill forklara person- 
lighetsbristen som mera en synvilla, beroende pa rasens sjalfbehersk- 
ning, s. 350.



den strafvan som vill begransa Japan till asiatiska upp- 
gifter allena. Har Stead (i foretalet till sammelverket) 
ratt i sitt omdome, att Japans folk ensamt i varlden 
»kan tanka lika grundligt som orientalerna och handla 
enligt sitt tankeresultat lika beslutsamt som occidenta- 
lerna» — da ar ett planetariskt program for detsamma 
till sist det enda naturliga, och solgudinnans profetia om 
det utvalda folket svafvar icke langre rent i det bla.

Men sjalfva detta dubbelvasen ger oss nu klaven 
till den dualism, som vi redan sett pragla det nar- 
varande Japans tankevarld, och som darifran stigit ned for 
att ocksa pragla dess praktiskt-politiska ideal. A ena sidan 
ett asiatiskt kontinentalprogram, replierande pa det geo- 
grafiska grannskapet, den mongoliska raskarnan och det 
orientaliska kulturfermentet. Detta ar Gammaljapans 
standpunkt, hogerprogrammet. A andra sidan ett pad- 
fiskt program, med sina fasten i insulariteten, det mala- 
jiska blodet och den planetariska synvidden som foljt 
med vasterlandets nya kulturinflytelse: det nya, liberala 
Japans program. Mellan dessa bada linjer bryter sig 
numera landets vag mot framtiden.

II.

Nu en blick pa den genom de bagge krigen (1894—5 
och 1904—5) redan uppnadda maktstallningen och de 
yttre dimensionerna.

Det japanska kejsardomet — hvars geografiska bild 
efter de sista erofringarne (Korea och Sachalin) ger 
varlden det tredje stora exemplet pa en circum-marin 
stormaktstyp, efter Roms Medelhafs- och Sveriges Oster- 
sjo-valde — omfattar i narvarande tid 67 millioner har



och raknar ofver 70 millioner invanare. Rummet nar 
icke alldeles upp till Osterrike-Ungerns och ar det minsta 
bland stormakters; men valdets karna i de stora oarne*) 
dfvertraffar i storlek Italiens och sjalfva Englands moder- 
lander. Folktalet ater ofvergar bade Italiens och Oster
rike-Ungerns; rakna vi ursprungslander, sa star Japan 
med inemot 53 millioner framfor afven Frankrike och 
England och intager fjarde platsen bland stormaktema. 
Och folket hemma okar sig normalt, mellan ett fodelse- 
tal omkring 32 och ett dodstal omkring 21, med ungefar 
2/3 million arligen.**) Det torde vara ett vanligt miss- 
tag att underskatta den rent kvantitativa storlek, med 
hvilken Japan salunda tagit plats vid stormakternas bord.

Japan ager vidare nationalitetens forman i framstaende 
grad. Fore krigen fanns ofverhufvud ingen homogenare 
kulturstat pa jorden; numera brytes enheten af 13 millioner 
koreaner jamte 4 millioner kineser och malajer (i Kvan- 
tung och Formosa), for att icke namna 18,000 urinvanare 
(»aino») pa nordon och 15,000 utlandingar i moderlandet 
(mest kineser); men pa den ledande nationalitetens rakning 
kommer alltjamt 53 V4 million (hvaraf 0.3 i Korea och 
0.1 i Formosa, inalles 0.4 i kolonierna), hvilket betyder 
fullt 75 procent. Och utanfor valdet lefver efter allra

*) Vi inrakna da nordon (Hokkaido), i enlighet med den officiella 
statistiken, ehuru den bade administrativt och kulturellt har vissa drag 
af en koloni. Utan densamma ar Japans moderland inemot 29 millioner 
har eller i det allra narmaste lika med Italiens. I allmanhet har landet 
kanske mera likhet med Italien an med England; Labroue framdrager 
till jamforelse afven Chile (s. 87 f.) och Nya Zeeland (s. 101).

**) Efter denna berakning ar textsiffran interpolerad for dec. 1913; 
den senaste folkrakningen gallde 1908 (nasta uppskjuten till 1915), 
senaste officiella uppskattning 1912 (52.2 millioner). — Koreas befolk- 
ning 1911 upptages i R4sum6 statistique 1913 plotsligt till 14 millioner, i 
Finansdepartementets drsbok rimligare till 13.4. Formosa har 3.4, Karafto 
(Sachalin) 43,000 och Kvantung ofver '/* million invanare.



hogsta berakning '/a million japaner, alltsa icke ens en 
procent af stammen.*)

I den militara statistiken intager Japan platsen som 
god tredje till lands, efter Ryssland och Tyskland (II, 
86 f.), och femte till sjos, fore Ryssland, Osterrike och 
Italien (454,000 ton; omkring 100,000 ofvertagna fran 
Ryssland 1905). Sistnamda nummer i stormakternas rad 
innehar det afven i den fredliga sjofarten; dess rederier 
(framst N. Y. K. = »Nippon Yusen Kaisha», med ett 
tonnage pa 350,000) underhalla redan manatliga eller half- 
manatliga forbindelser med alia varldsdelar.

Vanda vi oss nu till handelsstatistiken, sa blir bilden 
en helt annan; med en omsattning pa 1 3/4i milliard star 
Japan langt under alia stormakter och flere icke-stor- 
makter. Beraknadt pr hufvud, ar detta blott 33 kronor, 
eller V3 af Italiens utveckling som vi funnit pafallande 
svag (I, 151), och mindre t. o. m. an Rysslands. For 
ofrigt har importen ofverhand pa europeiskt vis (utom 
aren 1906 och 1909)**), och bristen tackes nodtorftigt 
genom sjofarten, utlandingars utgifter i Japan och japanska 
forvarf i utlandet (se nedan sid. 234). Afven dari ar 
bilden europeisk, att lifsmedlen icke racka fullt till utan

*) Haushofer, s. 249, uppger mellan 0.3 och 0.5 millioner; jam- 
for berakningarne hos Porter, ss. 145-52, Labroue, ss. 97 (40,000 i 
det latinska Amerika), 279, 307, och GrOnfeld, i Prenss. Jahrb. juli 
1913, s. 183 ff. (inalles 0.3 millioner). Hufvudposterna aro 70,000 i 
U. S. A:s moderland, nastan lika mycket pa Hawaii, kanske 100,000 i 
Kina. En officiell rakning 1908 gick nara l/i million, men synes icke 
ha raknat med Kina (och ej heller Korea).

**) Att detta ofverskott understundom kan vara ett sken, iir en 
sak for sig som foljer med alia dessa statistiker, se III, 55. For 1902 
beraknar Sakatani i sammelverket (s. 379), att i verkligheten forelag 
ett exportofverskott pa bortat 30 millioner. Beriikningar af den “osynliga 
exporten* och betalningsbalansen i allmanhet, se Rathgen 1911, s. 95 
f., samt en notis i Halle’s Weltwirtschaft 1908, s. 113.



tyngsi pa importen, dar eljest bomull ar hufvudartikeln. 
Exporten visar ocksa fabriksvaror till inemot halften, dess- 
utom framst silke (V4 af det hela), koppar och kol; men 
endast silket spelar en roll pa varldsmarknaden, och kolet 
ar af sekunda kvalitet.

Det ma tillaggas, att landets nationalformogenhet ar 
1906 uppskattades till omkring 45 milliarder. Detta 
betyder mindre an 1,000 kronor pr hufvud i moderlandet; 
medan olika berakningar gifva till motsvarande resultat 
for England (1905) 5 a 6,000, for U. S. A. (1904) inemot 
5,000, for Tyskland (1908) 4 a 5,000, for Frankrike (1899) 
4,000, t. o. m. for Sverige (1908) 2,600 kronor.*)

De tider aro alltsa forbi, da man med Marco Polo 
(ed. Yule, II, 235) kunde tala om det skimrande »Shi- 
pangu» med guldtak pa sina furstepalats, eller med 
Camoens (X, 131) sjunga om Japan dar det »fina silfret 
fodes». Vi se det i ekonomiskt afseende pafallande svagt 
rustadt for en stormakts uppgifter. Redan i begynnelsen 
skall denna bild fdrefalla egendomlig. Man vantar sig i 
Japan samma vag till storheten som Englands, framst 
handelns, och samma stormaktstyp, den ekonomiska. Ar 
icke detta den naturliga utvecklingen for ett hafomflutet 
rum? Men i dess stalle framstaller sig utpraglad den 
rena landmaktens typ, Turkiets och Sveriges i forna 
dagar, Rysslands i samtiden. I strid med naturens 
anvisningar synes den yngsta stormakten grunda sina 
stormaktsansprak pa rent militar ofverlagsenhet, medan 
den star djupt under nivan i materiell forkofran. Japan

*) Sc Igaraki-Takahashi, The national wealth of J., 1906; resur- 
serna pa kontinenten (den sydmandschuriska jarnvagen m. m.) aro dock 
har icke inraknade. For de ofriga liinderna aro berakningarna gjorda 
efter uppgifter af B. NystrOm och FlodstrOm i arbetet “Sveriges 
nationalformogenhet omkring ar 1908“, utg. 1912, samt Jul. Wolf i 
Der Tag 27/6 1912.



med sin svaga ekonomi och starka militarism framtrader som 
den rena kontrasten till Forenta statema, men som en pen
dant till Ryssland, hvars alia yttre forutsattningar aro mot- 
satta. Ar icke detta i kulturens tecken ett tvang pa naturen ?

I nasta ogonblick saga vi oss, att vi ju endast sett 
borjan af processen. Japan har — afven dari likt Italien — 
icke fatt utveckla sig organiskt; dess politiska uppgifter 
(militar reorganisation och rattsforvandling) maste ga fore 
den sunda »ekonomiska politiken» (Kaneko). Fragan ar 
alltsa icke sa mycket om dagens statistik, utan om utveck- 
lingstendensen. Och har skola vi verkligen pa de ekono- 
miska kontona finna en progressism nastan utan like, 
detta saval absolut som relativt till varlden utanfor.

Om alltsa Japans handelsflotta annu 1911 icke upp- 
tager mera an 3.4 procent af varldstonnaget, sa var pro- 
centen 1901 bara 2.a — en positiv vaxt pa 133 procent, 
medan U. S. A. af stormakter kommer darnast med 60 
procent — och 1894 knappt 1. Under det nya arhund- 
radet har denna flotta ocksa ofvertagit allt mera af 
rorelsen i egna hamnar: fran foga mer an halften (1901) 
till nastan lika del (1910) med samtliga frammande flaggor. 
Samma foreteelse moter pa handelns omrade. Positivt 
har den fordubblats pa de sista 10 aren; darforut var 
tempot annu snabbare. Andelen i varldshandeln skattas 
1885 till 0.4, men 1910 till 1.3 procent. Vaxten synes 
bast i jamforelse med Kinas: 1875 voro dess tal fyrdubbla, 
1892 dubbla, nu forhalla de sig till Japans som 5: 4. 
Utvecklingen ar pa senare tider lika stadig framat som 
rask (med det sedvanliga bakslaget efter 1907 ars kris). *)

*) Vid dessa jamforelser bor man gifvetvis gora afdrag for stati- 
stikens ojamnheter och penningens samtida fall, Rathgen 1911, ss. 89 
ff; dartill fordes Korea 1911 fran utlandet in i Japans tabeller, Finans- 

departementets drsbok 1912, ss. 6, 122, och Porter, s. 356. Formosa 
star annu utanfor tabellerna.



Lika pafallande ar den samtidiga forskjutningen inom 
handeln; 1882—96 ar typen rent kolonial (import af 
fabrikat, export af te och ris jamte silket), forst darefter 
far den europeisk karaktar, med fabrikaten framst pa 
exporten och ravarorna pa importen som tillika ofver- 
skjuter. Fran 3/i af hela inforseln 1888 och s/5 1893 ha 
fabrikaten alltsa sjunkit till mindre an halften 1910, medan 
de samtidigt stigit fran 13 procent och 40 till i det 
narmaste halften af utforseln. A andra sidan har agri- 
kulturen pa 1893 och 1910 ars tabeller vuxit fran 28 till 
33 procent af importen, men sj unkit fran ofver 40 till 
31 pa exporten. Vi kunna icke misstaga oss pa bilden: 
vi se ett samhalle pa vag att industrialisera sig som 
Europas lander, fran slutet af 1880-talet och med alltjamt 
tilltagande energi. Millionstaden Osakas hundratals fabriks- 
skorstenar bara syn for siflfrorna. Och statistiken bekraftar 
fenomenet annu en gang, da den konstaterar den aker- 
brukande befolkningens nedgang fran 71 procent af folket 
1886 till endast 60 procent 1908.

Dagens sma sififror for den japanska produktionen 
aro saledes resultat af en oerhord vaxt, och det synes 
endast vara en tidsfraga nar den yngsta stormakten skall 
afven i detta afseende forsvara sitt rum. Med blicken 
pa denna utveckling har man t. o. m. gatt mycket langt 
i uppskattning af Japans ekonomiska mojligheter och hyst 
stora bekymmer for Europas del fran dess konkurrens. 
Vi aro harmed inne pa den gula fara, som uppskramde 
det slutande I9:de seklet i sa hog grad att den t. o. m. 
satte penseln i kejsar Wilhelms hand (1895), till maning at 
Europas folk att »bevara sina heligaste agodelar». Redan 
pa 1860-talet hade general Wolseley siat om nya 
hunnertag fran oster, och i samma anda tolkade Reclus 
pa 1880-talet ryssarnes asiatiska politik som en strafvan 
att gora Kinas militara kraft sig till godo emot Europa.



Detta ar den gula faran i dess forsta fas, da en och 
annan vasterlanding, imponerad af manniskotalet i ostern, 
fruktar direkta vadligheter af militarpolitiskt slag. Pa 
1870* och 1880-talen riktades framsta uppmarksamheten 
pa den kinesiska invandringen i Amerikas och Australiens 
arbetsmarknader och den sociala faran daraf for dessa 
varldsdelars hvita befolkning. Men det var forst efter 
Japans seger ofver Kina, som diskussionen om den gula 
faran blef allman, och nu i en tredje hufvudriktning: 
icke genom soldater, icke genom arbetare, utan genom 
industrivaror skulle ostern bereda Europas undergang, 
och hufvudfaran sags icke langre komma fran Kina utan 
fran Japan. Det var nu (1895) som Viktor Rydberg 
skildrade »den hvita rasens framtid» sasom nastan hopp- 
lost mdrk i den gula belysningen; och han var endast 
sprakror i vart land for en allman opinion, som gick 
vasterlandet rundt, och ar 1900 kulminerade i ett arbete 
dar man hogt profeterade det moderna Ninives indu- 
striella odelaggelse genom de gule. *)

Fransedt sadana ofverdrifter, kunde saken verkligen 
synas allvarlig nog. Hvad man fruktade var, att Japans 
industri skulle »ata ut» Europas: forst i Ostasien, sedan 
i allt vidare cirklar. Den ansags dartill hafva manga 
och olikartade fdrutsattningar, men forst och sist det 
billiga arbetet, med atfoljande laga produktionskostnader. 
Detta billiga arbete kommer sig af rasens sma ansprak

*) Gilkins, Jonas, 1900; Viktor Rydberg, Inledning till sv. ofvers. 
af Kidd, Den sociala utvecklingen, 1895. Se om den gula faran vidare 
Brandt, Die Zukunft Ostasiens, 1895, och Die gelbe Gefahr, i Zeilschr. 
fUr Socialwiss. 1901, Julius Wolf, Das Deutsche Reich und der Welt- 
markt, 1901, Dehn, Die gelbe Frage, i Weltpolit. Neubildungen, 1905, 
ss. 169—297 (med foretal af Alex. Peez), Rathgen 1905, kap. 6, och 
1911, kap. 6 och 7, samt forf. i Den stora orienten, ss. 257—72. Om “den 
hvita rasens problem* i allmanhet, se forf. ibm Bil. II.



pa lifvet och penningens hoga varde darborta. Hvem 
kan tafla med manniskor, som icke behofva nagra mobler 
i sin bosattning, icke sofvel till maten, inga artificiella 
njutningar till ersattning for bristande naturlig lifsgladje 
— manniskor, hvilkas hogsta noje ar att resa ut pa 
landet och betrakta blommande korsbarstrad! Det ar 
tydligt, att arbetslonerna maste vara laga hos ett sadant 
folk. Alla uppgifter darom, som kommo till vastern fore 
Kinakriget, intygade ocksa detta: hur var nagon konkur- 
rens mojlig med en industri, som betalade sina manliga 
arbetare 23 och de kvinnliga 14 ore om dagen (upp
gifter fran 1887)?

Vi kunna nu se, att har var ett fel redan i problem- 
stallningen. Man antog utan vidare den har angifna fak- 
torn som konstant, sa att skillnaden mellan europeiska 
och japanska produktionsforhallanden alltid skulle forblifva 
densamma. Utan att skatta at en Gulick’s ensidighet 
(ofvan s. 211) ma vi fasthalla, att raskaraktarer icke 
aro rent oforanderliga; och i alia handelser bestammas 
loner och varupriser icke blott af psykologiska, utan afven 
af rent ekonomiska lagar. Rikare penningeflod, battre 
existensvillkor, minskad tillgang pa arbetare skall alltid 
fordyra varor och hoja loner, afven dar arbetarens behof 
i och for sig aro sma.

Sadana forhallanden intradde ocksa i Japan omedel- 
bart efter det kinesiska kriget. Krigsskadeersattningen 
tillforde landet inemot 8/s milliard; en ofantlig summa for 
ett folk, som hittills aldrig lar ha kunnat rakna milliOner i 
tresiffrigt tal. Det blef samma historia som med de 
»fem milliarderna» i Tyskland efter 1871: stark foretag- 
samhet pa det industriella omradet, spekulation och ofver- 
produktion med atfoljande kris. Inom nagra fa ar voro 
penningarne borta. Men hvad som stod kvar, forutom



sjalfva eggelsen inom det industriella lifvet, var de hojda 
arbetslonerna.

Denna stegring har i sjalfva verket varit lika snabb 
som all annan utveckling under senare tider i Japan: 
inemot i banko allenast pa artiondet 1900—10.*) Det 
ligger ju ock i sakens natur, att forhallandena skola till 
en viss grad utjamnas vid narmare beroring mellan oster- 
och vasterland. Industrialismen skall icke forskona Japan 
fran sina skuggsidor mer an andra land. Dar skall blifva 
vaxande inrikeskonkurrens med ty atfoljande strider. Dar 
skall uppkomma en arbetarefraga, och landet skall fa 
kanna strejkplagor lika val som Europas land. Tecken 
aro redan forhanden, sedan 1897; 1901 inkom ocksa 
socialismen som parti (Katajama), men blef af rege- 
ringen 1907 upplost och forbjuden.

A andra sidan synes man nu ha fatt klart for sig, 
att den japanske arbetaren — val pa grund af sitt 
malajiska blod — ar mindre duglig och uthallig an den 
europeiske, for att icke tala om den amerikanske. Arbetar 
han till lagre pris, sa gor han ock mindre arbete. Vidare 
torde det kunna anses fastslaget, att det japanska folket 
saknar egentliga anlag for affarer. I sammelverket fram- 
haller Schibusava ogynnsamma nationaldrag: bristande 
talamod och uthallighet, for stark spekulationslust samt 
den outvecklade handelsmoral, hvarofver alia framlingar 
klaga. Till allt detta kommer slutligen, som en djupare 
och betydelsefullare faktor, feodaltidens traditioner. Den 
japanske kopmannen har annu att kampa med dessa for-

*) Se tab. 24 i Resumi stat. 1913: tempot ar 30—39 (manlig 
jordbruksarbetare), 50—75, 40—55 o. s. v., allt i sen a 1.9 ore. Vaf- 
varne ha 1902 kommit upp till 60 och 1908 till 80 ores daglon, vaf- 
verskorna till 35, resp. 43, se Rathgcn 1911, s. 118 f. Timtaxan for 
akning skrufvades 1909 i Jokohama anda upp till 90 ore, se Den stora 
orienten, s. 260.



domar fran en tid, da han i klassordningen stod nedom 
ej blott alia fralseman utan afven under bonder och 
handtverkare. Den akta gammaldags riddaren foraktar 
guldet och dem som fika darefter. *)

Det ar fragan, om detta folk nagonsin skall kunna 
helt forlika sig med industrialismens prosaiska lifsideal. 
Hur skall »bushido» trifvas i fabrikernas skorstensrok 
och maskinslammer? I sjalfva verket ar industrialismen 
i Japan inympad pa ett samhalle, som a ena sidan 
saknar dess forutsattningar i en individualiserad mansk- 
lighet, a andra sidan blickar upp mot ett helt annat 
lifsinnehall och lyckoideal an det nakna arbetets, nam- 
ligen efter stolta ungdomsstrider ett fridfullt samlif med 
naturen.**) Detta ar det allvarliga prof, hvarpa Japan 
nu ar satt. Vi kanna redan arten af denna konflikt 
(ofvan s. 210 f). Man ma icke vanta, att ett folk skall 
kunna utveckla sin fulla kraft pa frammande vagar. Japan 
i fabriker kan icke vara detsamma som Japan i fait, 
dar det fullfoljer sin egen rasinstinkt och urgamla tradi- 
tioner.

Till dessa svagheter hos samhalle och folk komma 
slutligen ocksa vissa brister hos sjalfva riket. Dar ar 
val sorjdt for forbindelserna utat, genom hamnrikedomen; 
men hur ar det med produktionens egna kallor, natur-

*) Detta framhalles sarskildt af prof. Lonholm i Tokio, Japans 
moderne Zivilisation, 1896, ss. 40— 43. I sammelverket, s. Ill f., ger 
Kaneko larorika exempel pa de gamla fordomarne mot naringslifvet i 
europeisk mening. Se vidare Statsv. Tidskr. 1908, s. 351 f.

**; Gemensam for alia sociala klasser, sager Rathgen 1911 (s. 15), 
ar seden att tidigt draga sig tillbaka fran arbetet, for att som allmant 
arad »inkyo» njuta en fridsam lefnadsafton. Har tranger det orienta- 
liska grunddraget fram t. o. m. genom den rasande aktivitet, som japa- 
nerna vid behof forma utveckla. Jfr var grundlaggande anmarkning 
ofvan s. 108, samt Aubert 1906, kap. “Inkyo*, ss. 317—51, och Haus- 
hofer, s. 39,



tillgangarna ? Man kan icke undga att finna det japanska 
hemlandet i det hela vara ett fattigt land. Starkt kupe* 
radt genom bergstrackningar, har det fa och sma slatt- 
land att bjuda akerbrukaren; och bergen sjalfva sakna 
kulturens rikaste forutsattning, jarnet (for att icke tala 
om bomullen). Det ar tydligt, att Japan har ar van- 
lottadt i jamforelse med det af bergens basta skatter 
svallande England. Det liknar ater mera Italien, och 
dess nuvarande politiska fysionomi paminner i allmanhet 
om ingenting sa mycket som om det gamla Rom; men 
det har icke ens Italiens jordbruksmojligheter — Kvanto- 
slatten vid Tokio ar ingen lombardisk slatt. Den enda 
naturresursen en gros ar de »hvita kolen»; har fumes 
en verklig forutsattning for storindustriell utveckling, och 
manga fdrhoppningar aro fastade darvid i elektricitetens 
tidehvarf. Tyvarr ar afven denna tillgang utportionerad 
i sma kvantiteter och mycket variabel efter arstiderna 
— till landets karaktarsdrag, som hvarje sommarturist 
maste lagga marke till, hor de breda, nastan torra 
flodbaddarna — hvarjamte det ar ondt om det nodiga 
kapitalet.

Sekelslutets »gula» bekymmer blekna saledes ansen- 
ligt vid battre belysning,*) och i stallet fraintriida skuggor 
ofver Japans eget problem. Hvad Japan behofver, ar 
ett allvarligt arbete att aflagsna onda och tillsatta goda

*) Man jamfore Brandt 1901 och 1895, ofvan s. 218 n. Se lika- 
ledes J. Wolf, Das Deutsche Reich und der Weltmarkt, 1901. Schie- 
mann anser 1904 (s. 164) den gula faran t. o. m. mindre an den svarta fran 
Islam! Man borjade ratt allmant betrakta talet om gula faran som en 
rysk bluff mot Japan, liksom «Peter den stores testamente» var en 
fransk bluff mot Ryssland. — Till detta atervackta sjalffortroende bidrog 
utan tvifvel i vasentlig grad Europas aktion mot Kina 1900, med Japan 
vid sidan: en aggressiv parad, hvaraf man vantade Kinas sonderdelning 
pa stormakternas intressesfarer.



inflytelser i sitt ekonomiska lif. Problemet blef annu 
allvarligare genom det sista stora kriget, som fyrdubblade 
statsskulden utan att bringa den onskade skadesumman 
i freden. Sammelverket 1904 bar rikligt vittnesbord om 
de bekymmer, hvarmed landets statsman betraktade den 
ekonomiska utvecklingen, men ocksa om en fast vilja att 
finna botemedel.

Resultatet for den praktiska politiken blef narmast 
»systemet Sakatani» 1906: jarnvagarnes forstatligande, 
skyddstullarnes skarpning, okad subvention at industri 
och sjofart och pa samma gang okade fdrsvarsbudgeter. 
Uetta var icke mdjligt att genomfora annat an med 
krigsskatternas behallande i freden (bordan efter 1906 
permanent dubbel mot 1903) och statsskuldens skrufvande 
yttermera i hojden. Systemet medfdrde en ny »griinder»- 
epidemi mot arets slut och en kris i februari 1907, som 
drog med sig bade systemets och kabinettets fall i juli 
1908. I regeringens spets tradde nu ater Katsura, 
landets ansvarige ledare under ryska kriget liksom I to 
under det kinesiska: jamte denne mahanda att rakna som 
den storste bland det moderna Japans byggmastare nedom 
tronen, de konservatives framste man liksom Ito var de 
liberales.*) Och nu fick varlden se en hogerregering 
pa ett sparsamhetsprogram som hade indragningar pa

*) Ito bildade salunda ar 1900 ett parlamentariskt block af national- 
liberal farg, »sejukai»f till regeringens stod. Detta parti har alltsedan 
haft majoriteten i underhuset,'under Sajonji, och dennes vaxling med 
Katsura vid styret (jan. 1906—juli 1908, aug. 1911—dec. 1912)beteck- 
nar en oscillation mellan parlamentarisk och byrakratisk regering. Jfr 
Millard, s. 91 f, 98, Haushofer, s. 83, och Den stora orienten, s. 282, 
Ar 1910 sammanslogos grupper till vanster om »sejukai» i ett folkparti, 
»kokuminto», sedan de forra partilinjerna rubbats genom den stora 
»sockerskandalen> 1909, da ett antal riksdagsman ofverbevisats om att 
ha kontant salt sina roster.



militarbudgeten till jorsta punkt jamte aterhallsamhet pa 
statsskuldens vag. Denna regim realiserade genom lag 
18A 1910 det gamla onskemalet att indraga frammande 
kapital i landet genom att (under vissa betingelser) tillata 
framlingar att besitta fast egendom dar (se ofvan s. 204), 
och ledde riket till »the full recognition» (Porter) fram 
pa nasta ar, da 1890-talets handelsfordrag borjade re vi
deras i samband med en ytterligare utveckling af det 
inhemska skyddssystemet (ny tulltariff i juli 1911). Forst 
sedan nu ocksa handeln ofvervunnit foljderna af 1907 ars 
kris, har man funnit tiden inne till ett aterupptagande af 
forsvarets utveckling (nytt flottbyggnadsprogram 1911).

Detta ar en forsiktig politik, som kanner sig for i 
marken innan den tager ut steget, och den har utan 
tvifvel burit goda frukter. Ofverallt finna vi regeringen 
sjalf i spetsen, pa ett patriarkaliskt satt (»a great family 
system», Tongo-Teruaki) for att icke saga statssociali- 
stiskt (»a business corporation», Millard): den star i 
intima forbindelser med industrien och bankerna, den upp- 
muntrar privatforetagen med subvention eller halier tillbaka, 
den har stora monopolier (tobak, salt) och upptrader t. o. m. 
sjalf direkt som foretagare (stalverket i Vakamatsu), den 
ar saledes fullt orienterad i den »nya nationalism», pa 
hvilken Amerika sa tveksamt slagit in (ofvan s. 56). Under 
tiden forsummar den icke att genom uppfostran soka 
bibringa folket mera ekonomiskt sinne. Utan tvifvel skola 
ocksa de direkta hindren i nationalkaraktaren kunna 
ofvervinnas: redan 1905 vittnar Rathgen, att de gamle 
samurajerna numera »svanga kurssedeln med samma 
djarfhet som fordom svardet». God handelsmoral lar 
ocksa komma af sig sjalf med erfarenheten att arlighet 
varar langst. Japan torde salunda fa allt battre forut- 
sattningar att tillgodogora sig sin stora och oomtvistliga 
trumf i varldskonkurrensen: forspranget till varldens storsta



framtidsmarknad pa grund af det geografiska grann- 
skapet.*)

Icke desto mindre kan man icke dolja for sig, att 
den yngsta stormaktens ekonomiska bas ar smalare an 
nagon annans, med undantag af Italiens. Vill Japan 
uppratthalla sin stormaktsstallning i det planetariska tide* 
hvarfvet, sa maste det vidga sin bas, d. v. s. drifva 
expansiv politik. Har finnes den narliggande nodvandig- 
het, som vi forgafves eftersokt for Rysslands del.

Det var darfor Japan gick utanfor sina oar och satte 
sig fast pa kontinenten. Dar finner det naturliga rike- 
domar som det sjalft saknar: jarn och prima kol (Fushun) 
i den mandschuriska jarnvagszonen, skogar och petroleum 
pa Sachalin, mojligheter till storartad ris- och bomulls- 
kultur i Korea, forutom en redan fardig stapelartikel 
for varldshandeln i mandschubonan. Men visserligen har 
det icke fatt en naturlig grans dar; och den nar- 
varande circum-marina riksbilden (s. 212) ar ett tomt sken, 
forsavidt den Japanska sjon star lagt som kulturhaf; det 
ar ocksa at Kina, at den stora marknaden, som expan- 
sionens tyngdpunkt hittills lutat. Stormaktstallningen synes 
nu narmast anvisa en fortsattning pa den vagen.

Utrikesministern Komura har en gang i parlamentet 
dragit upp perspektivet for denna politik: omgifvet af 
jattefolk — Kinas 400 mill, i V., Rysslands 160 mill.

*) Det har ocksa visat sig, att Japans kommersiella ansikte mer 
och mer vander sig ifran Europas och Amerikas horisonter till den 
egna varldsdelen. Ravaror (siden, te) ga annu mest till Amerika och 
fabriksvaror komma fran Europa, men redan tar Asien inalles2/* af expor- 
ten och nastan 1/s af importen. Det ar i forra fallet Ostasien (Korea 
oraknadt) och i det senare Ostindien, som bar tyngdpunkten; de vaxa 
standigt i betydelse, medan Europa i det hela aftager och Amerika star 
stilla. Enskilda landers roller aro i procent: pa inforseln England 22, 
Indien 20, U. S. A. 16, Kina 121/*, pa utforseln U. S. A. 32 och 
Kina 20.

Stormakterna, IV.



i NV., Forenta staternas ioo mill, i O. — miste afven 
Japan soka snarast uppna ett tresiffrigt milliontal. Han 
sag losningen i en utvandring till Korea och Mand- 
schuriet, dar det fanns rum for 20—30 mill, i geografisk 
koncentration. Har igenkanna vi det kontinentala pro
gram, som den geopolitiska och raspsykologiska under 
sokningen uppdagat.*) Det vander ansiktet mot Asien, 
vili utvidgning pa Kinas bekostnad utan afseende pa 
rasbandet, yrkar fordenskull en utveckling af landharen: 
det har sitt stod i gammaldags militaristiska och natio- 
nalistiska kretsar, och har i det hela varit regerings- 
program tills dato. I motsats daremot star det liberala 
programmet, som soker sitt »Shin Nihon» (Nya Japan) 
genom »tag mot soder», mot Stilla hafvets oar och 
Amerikas motland, med tyngdpunkt pa flottan och mindre 
afseende pa geografisk koncentration i hemtrakterna. Det 
ar Spartas och Athens politiska idealer kampande i 
samma folksjal (Haushofer), i planetariskt format och pa 
den psykologiska grunden af en varldshistorisk motsats. 
Tillsammans tacka de de drommar om »supremati pa 
Stilla hafvet och Asiens fastland», som Kaneko i 
sammelverket a sina landsmans vagnar — visserligen 
endast i kommersiell mening — bekanner.

Vi ofverblicka nu Japans senaste utrikespolitik i ett 
sammanhang.

III.

Efter segern ofver Ryssland stod Japan pa den stora 
skiljevagen. Skulle det vika till hoger eller vanster:

*) Komura ar skaparen af alliansen med England, som beredde 
brytningen med Ryssland; medan Ito annu i det sista (nov. 1901) 
sokte en losning i godo (pa grundvalen af ren kvittning mellan Korea 
och Mandschuriet). Se Haushofer, s. 259, och Trubetzkoi, Russland 
ais Grossmacht, ss. 58 ff.



gora gemensam sak med Kina mot varlden, eller skota 
sina narliggande intressen afven pa Kinas bekostnad? 
Sag det i Kina en broder eller en rival? Panten i dess 
hand var sodra Mandschuriet med sjalfva kejsargrafvarne 
i Mukden: skulle det lamna den ater eller behalla den?

Det maste sagas, att Europa i den tiden sag molnen 
stiga upp till en »gul fara» som aldrig forr. Denna 
verkliga fara ar det panmongoliska forbundet. Kina ar 
ostems verkliga storstat; dar allena finnes den breda 
geografiska basen och det ratta kramarblodet, som Japan 
saknar; det trader alltsa till som ett supplement, med 
naturliga forutsattningar till autarki i varldshistorisk skala. 
Japans sjal i Kinas kropp skulle betyda ett varldsvalde, 
gent emot hvilket afven Rysslands och U. S. A:s skulle 
trada djupt i skuggan. Af Japans elementara kraft och 
fruktansvarda ofverlagsenhet i kriget kunde man sedan 
med skal befara en aggressiv politik, mot hvilken den 
splittrade Gamla varlden skulle aga svaga chanser att 
besta.

Atskilliga tecken visade ocksa i arhundradets borjan 
i den farliga riktningen: kineserna kommo i massor till 
Japan for att dar lara konsten att segra, japanerna i 
annu storre massor till Kina for att leda dess reform- 
arbete. I det for europeiska ogon beraknade sammel- 
verket fomekas visserligen dylika planer (Ito, Suyematsu), 
men Spielmann, Dehn och Aubert (1906) ha samlat ett 
betydande material af vittnesbord darfor. Millard (1909) 
tror sig emellertid veta, att man i Japan aldrig pa all var 
tankt slappa sin mandschuriska fagel ur handen. Man 
tvekade endast, om man skulle utan vidare behalla det 
ockuperade omradet (militarpartiet) eller lamna det ater 
for att sedan atertaga det i »penetration pacifique» (diplo- 
materna). Att den senare meningen segrade, betyder



salunda ingen raspolitik, sasom utvecklingen efterat ocksa 
nogsamt visat.

Innan Japans afsikter pa kontinenten togo fastare 
form, yppade sig emellertid ett tillbud till allvarlig kon- 
flikt pa ett annat hall. I okt. 1906 stangde skolradet i 
S. Francisco stadens » public schools» for alia gule och 
hanvisade dem till en orientalisk uppfostringsanstalt. Som 
anledning uppgafs olagenheten af att japaner pa 15—20 
ar sutto samman med smabarn i klasserna; men dar- 
bakom stod ganska klart de amerikanska bekymren for 
sin »hvita fasad» (Aubert 1908) vid Pacifik, i foljd af 
japanernas forcerade invandring dar fran seklets begyn- 
nelse. Den japanska regeringen protesterade hos unions- 
myndigheten pa grundval af 1894 ars jambordighets- 
fdrdrag, men utfaste sig sjalf och frivilligt att begransa 
utvandringen; hvarefter Roosevelt formadde myndig- 
heterna i Kalifornien att med vissa restriktioner lata for* 
budet falla, mars 1907.

Stormmolnet gick saledes ofver; men det hade afslojat 
en ny fiendefront pa ett hall, dar man anda till Portsmouth- 
freden haft sakra sympatier, och konflikten var i sjalfva 
verket icke lost, endast stalld pa framtiden. Det lider 
intet tvifvel, att Japan kande sig djupt saradt i sin om- 
taliga ambition som stormakt; det ligger darfor nara till 
hands att i dess undfallande se icke ett diplomatiskt 
fiasko som Millard vili, utan »ett steg tillbaka» fore 
tigerspranget, enligt lagarne for det fruktansvarda spelet 
»jiujutsu» (Haushofer). Var det icke sa det handlade 
mot Ryssland 1895? Hvilka dess kanslor voro, blef Japan 
emellertid sitt lofte troget, dirigerade i stallet sin emigra
tion till Sydamerika — dar intet rashat ar i vagen — 
och till sina nya besittningar pa fastlandet (»Sallskapet for 
orientalisk kolonisation» 1908) samt borjade sorja for diplo- 
matisk ryggbetackning.



Denna uppgift tjanade statusquo-ententerna med 
Frankrike *% och Ryssland 3% 1907 (Geogr; Kalender 
1908, ss. 119, 133 f.), sedan med Ryssland strax forut 
slutits speciella ofverenskommelser om jarnvagarne i 
Mandschuriet och om fisket utmed nordkusten. Nar den 
amerikanska flottan nu kom i de asiatiska vattnen, pa 
sin varldsomsegling (ofvan s. 97), forsummade man ej 
att ge henne en inbjudning och ett statligt mottagande 
pa hosten 1908; och 30/ii d. a. kunde ett fordrag ingas 
afven med U. S. A., pa den notta grundvalen af »oppen 
dorr» i Kina och «status quo» i Pacifik (Millard, 
Bil. M).

Salunda hade Katsura nu handerna fria att mot 
Kina och Korea fora en stark utrikespolitik, till ersatt- 
ning for den liberala ministarens eftergift i oster och till 
forsoning for sin egen indragningspolitik i forsvarsfragan: 
mot sa svaga grannar tarfvades ju endast diplomatiska 
vapen. Kina hade 22/]2 1905 erkant forandringarne genom 
kriget och tillika ofverlatit militarbanan Antung-Mukden 
med tillhorande koncessioner at Japan (handl. hos Millard, 
bil. C, D). Sa smaningom drog sig nu Japan skenbart 
ut ur Mandschuriet, innanfor sitt arrendegebit och sin 
jarnvagszon. Men snart uppkommo nya tvister: om 
vidden af dess undfangna koncessioner, om dess ratt att 
ombygga Antung-Mukden-banan till bredsparig, om Kinas 
ratt att anlagga en konkurrensbana (Sinmintung-Fakumen- 
Tsitsikar-Amur) till sodra stambanan i Mandschuriet, om 
agoratten till distriktet Chientao pa norra Koreagransen. 
Genom bryskt upptradande (affaren »Tatsu-maru» febr. 
1908, besvarad med kinesisk handelsbojkott) dref Japan 
slutligen sin motpart till kapitulation i alia punkter utom 
den sistnamnda, hvilket beseglades genom traktat af V9 
1909 (Staatsarchiv 77, n:o 14079—81).

Knappt var detta arrangeradt, forran U. S. A. —



som redan haft ett finger med i Kinas forsok att genom 
egen paralellbana emancipera Mandschuriet fran de fram- 
mande inkraktarne — i 'nov. 1909 framtradde med for- 
slaget att direkt utlosa dessa ur landet genom inter- 
nationalisering af deras innehafvande jarnvagar (ofvan 
s. 94), eventuellt bygga en internationell konkurrensbana. 
Detta forslag hade ingen annan verkan an att binda 
Japan och Ryssland annu narmare samman genom for- 
drag af 4/7 1910 (Geogr. Kal. 1911, s. 94 f.), till skydd 
for deras intressesfarer i Mandschuriet.

Nu fann Japan ocksa tiden inne att plocka en frukt 
som omsider mognat till skord. Steg for steg hade det 
neutraliserat alia utlandska garantier for Koreas sjalf- 
standighet: 1895 Kina, 1905 England i den fornyade 
alliansen, s. a. kyssland i freden. I nov. 1905 fick for- 
hallandet klar natur af protektorat; Koreas hjalplosa vadjan 
till fredskongressen i Haag 1907 medforde bandens at- 
dragning, och 22/8 1910 (Geogr. Kal. 1911, s. 108 f.) var 
sagan slut, det tusenariga kejsardomet forvandladt till 
japanskt generalguvernement (under namnet Chosen).

Harmed voro de folkrattsliga konsekvenserna af det 
sista kriget utdragna till slut. Hvad som aterstod, var 
endast det faktiska utbyggandet af jarnvagssystemet. 
Med jarnvagsbron ofver Jalu fullbordades nov. 1911 
Mukdens anslutning till Koreas bansystem; darmed var 
en varldstrafikled klar ut till Fusan — den yttersta 
osterns Brindisi (Labroue) — och tillika en strategisk 
uppmarschlinje saval N. mot Ryssland som V. mot Kina. 
Den kompletteras af en annan, hvars forsta lank (Tschan- 
tschun-Kirin) fardigstalldes okt. 1912, och hvars 1909 af 
Kina medgifna fortsattning in i norra Korea (for vidare 
befordran till Gensan och Seul) skall vara fardig 1914: 
en andra uppmarschvag, siktande pa Charbin och Vla
divostok. Genom denna beundransvardt snabba och mal-



medvetna jarnbanepolitik ar Japans stallning i Mandschu- 
riet numera sa stark at alia hall, att en atergang icke 
lar vara mojlig utan en total omkastning af maktfor- 
hallandena.*)

Medan Japan alltsa inredde sig en allt fastare bostad 
i Mandschuriet, intraffade den stora kinesiska revolutionen 
fran okt. 1911. Utan tvifvel har den i begynnelsen 
understodts fran Japan, atminstone sa lange den syntes 
tendera at en splitting mellan soder och nord i det 
urgamla riket. Rikets konsolidering under Juanschikaj 
har icke varit grannen lika behaglig; men afven ur denna 
situation vinka politiska fordelar, forsavidt det moraliska 
bandet mellan det egentliga Kina och kejsargrafvarnes 
land afskurits eller fortunnats med kejsardomet sjalft. 
Ofverhufvud lar det icke blifva en kinesisk republik latt 
att uppratthalla sin princip om »de fern nationernas 
enhet», ej heller synes detta langre vara en lifsfraga for 
Kina, sedan det ej langre har sin tyngdpunkt i norden 
(Haushofer). Bilanderna glida alltsa ur dess grepp: efter 
Mandschuriet Mongoliet — efter den gula fargen i fanan 
den blaa.

*) Se Toepfer, Jap. Eisenbahnarbeiten, i Petcrnt. Mittcil. 1910 
med karta 30, samt Immanuel; Korea im Besitze J:s, eine militargeogr. 
Beurteilung, ibm 1911. Sedan 1909 star hela det kontinentala jarn- 
vagsnatet under enhetlig ledning af »Mantetsu Kaisha* (Goto), som 
1906 bildades for S. M. R:s rakning (South Manchurian Railway): redan 
cn briljant affar, medan Rysslands »ostkinesiska» bana gar med stor 
forlust. Man raknar numera med Fusan som den sibiriska kontinental- 
banans naturliga andstation, och dar bredvid befastes Masanpo. Dalni 
(nu Dairen) behaller dock sin vikt som Mandschuriets hufvudport i soder; 
medan Port Arthur (Riojun) sjunkit ned till ett slags krigsmuseum 
(drlogshamnen flyttad till Chinhaivan pa Koreas sydkust), se Haus
hofer, s. 217. — Kinas ratt till aterlosen intrader 1923 (Antung-banan 
jamte Kvantung-arrendet) och 1938 (S. M. R.), da de resp. koncessio- 
nerna upphora pa papperen.



Och alltjamt sta Ryssland och Japan i rofvartrohet 
samman. Da ett konsortium fran fyra stormakter (Eng
land, Frankrike, Tyskland, U. S. A.) 1911 bildas for 
att finansiera Kinas lanebehof, halla de sig i borjan 
afsides, och lara sedan ha kraft koncessioner i bilanderna 
for sin medverkan. Detta villkor synes val ha fatt falla, 
och de tva sallade sig till de fyra i »sexmakt-syndikatet» 
mars 1912; men i juli d. a. kom Katsura sjalf till 
Petersburg, och darvid ingicks en formlig entente (se 
japanska regeringens kommunike i Jahrb. des Volker- 
rechts 1913, s. 1157) till bestammande af Rysslands och 
Japans intressesfarer iden »kejserliga republiken», alltsa en 
pendant till Rysslands affar med England i Persien 1907. 
Haushofer tror sig veta, att granslinjerna dragits utmed 
44° lat. och Ii6° long., Tschantschuns bredd och Pekings 
langd; » Temps » antog vid tillfallet, att den japanska sek- 
tionen stracker sig vasterut anda till linjen Kalgan-Urga.

Den kinesiska revolutionens nya faktum har alltsa 
for Japans del utfallt ett nytt expansionsprogram ut- 
ofver 1905 ars cirklar. Pa samma gang har den fast- 
slagit dessa: sodra Mandschuriet (hela prov. Fengtien 
och delar af Kirin) med minst 30 mill, har och kanske 
8 mill, invanare hor numera till Japans fasta intressesfar. 
Det aterstar den formella folkrattsliga afvecklingen. Skall 
den kunna ske utan krig? Sakerligen har frestelsen dartill 
mer an en gang varit stor for Japans statsman under 
Kinas narvarande svarigheter. Senast i sept. 1913, da 
Sydkinas nya secessionsforsok bl. a. kostade nagra ja- 
paner lifvet vid Nankings stormning af regeringstrupperna, 
gingo vagorna i Japan sa hoga, att endast Kinas fullstandiga 
undfallande for ett ultimatum och bundsforvandten Eng- 
lands mellankomst lar ha aterhallit regeringen fran aktion.

Tillfalligheten, att krigsutbrottet mot Ryssland 1904 
kom jamnt 10 ar efter det forsta krigsutbrottet mot Kina,



har pa sina hall afsatt ett slags trosartikel att det nya 
Japan behofver krig hvart tionde ar.*) Denna frist ut- 
loper 1914. I sjalfva verket ar situationen sadan, att 
ett nytt krig med Kina kan anses moget att komma 
ju forr desto hellre, da ju Japan maste befara att det 
nya Kinas makt4skall stiga efterhand under Juanschikaj’s 
statskloka ledning. Den fjarran osterns problem synes 
salunda klarna darhan, att dess bagge hufvudmakter 
icke skola gora gemensam sak mot Europa. Japans 
politik mot Kina ar intet kanslospel pa rasens strangar, 
utan klar intressepolitik, lika sjalfstandig som mot ytter- 
varlden, och i narvarande situation skarpt fiendtligt till- 
spetsad. Hvad som aterhaller ett utbrott, ar mindre 
utrikes- an inrikes-politiska krafter: den svaga finansiella 
rustningen samt framfor allt motstandet fran den liberala 
riktningen, som soker landets framtid pa hafvet.

Denna motsats har gatt till en kris vid senaste ars- 
skiftet, da militarpartiet med hansyn till laget pa konti- 
nenten krafde 2 nya divisioner i Korea; Katsura, stodd 
pa kejsaren och de gamle statsmannen, kom for tredje 
gangen i spetsen dec. 1912, men maste vika for parla- 
mentets och gatans motstand i febr. 1913. Detta var 
icke blott ett uppseendevackande prejudikat for modern 
parlamentarism; det markerar mahanda tillika i den nya 
eran (»taisho», stor rattfardighet) en annan utrikespolitisk 
riktning an i den gamle kejsarens »medji».

Om Japan verkligen vill ett krig 1914, sa ligger 
anledningen fore afven pa den andra fronten, den paci- 
fiska. Forenta staternas inblandning i de mandschuriska

*) »Historien lar oss att Japan haft och skall ha ett krig hvart 
tionde ar», har en japansk larare yttrat till sina elever, se Millard, 
s. 67. Labroue, s. 8, vittnar om samma ofvertro i Japan, men med 
5 ars periodicitet (taget mot Peking 1900!). Ofverensstammande anser 
Weale, s. 500 f., Japan redo till en ny aktion framemot ar 1915.



jarnbanefragorna har yttermera forsamrat forhallandet mellan 
de bada: icke nog med intressekonflikten, det kandes 
tillika for Japan som en »moralisk orfil» att erbjudas 
ersattning i pengar for sina fallna soners andar (Haus- 
hofer)! Japans hemliga forbindelser med Mexiko (ofvan 
s. 81) — till formen lar det ha gallt en fiskestation — 
blef nasta steg i processen. Den nya handelstraktaten 
febr. 1911, darvid Japan fornyade sitt lofte om aterhall- 
samhet i emigrationen, innebar ett lugnande moment; 
men 18/6 1913 kom annu en utmaning, bryskare an nagon 
foregaende, fran Amerikas sida, da Kaliforniens lagstiftande 
myndighet i ny strid mot bebrefvade rattigheter forbjod 
japaner att kdpa, arfva och t. o. m. arrendera fast egen- 
dom i staten. Tre ganger lar den japanska regeringen 
ha protesterat haremot, och saken ar annu svafvande da 
detta skrifves.

Det ar tydligt, att en djupgaende motsats ligger 
bakom dessa upprepade tillbud till konflikt, och man 
underskattar dess allvarliga realitet om man affardar den 
allena med synpunkten rashat. Afven har sta mycket 
reala intressen mot hvarandra. Asien har manniskor och 
arbetskraft, Amerika arbete och pengar; liksom genom 
en tyngdlag dras de till hvarandra, den ofverflodande 
manniskomassan vill flyta at oster och den tunga guld- 
floden at vaster, som ett slags passad och antipassad. 
Grunfeld beraknar dessa »amerikapengar» for Japans del 
till ofver 50 mill, arligen: nastan halfva rantan a stats- 
skulden, en betydande aktiv post i landets svaga betal- 
ningsbalans. Denna emigration har saledes en hogviktig 
nationalekonomisk funktion att fylla. Ur den synpunkten 
kan den icke jamforas med utvandringen at Korea; men 
icke heller Kina, sjalft rikt pa manniskor och fattigt pa 
guld, bjuder har vederlag. Endast pa Amerikas jord, 
dar arbetet kan betalas hogt, och dar japanen far tillfalle



att utveckla sina rasegenskaper i direkt konkurrens med 
de hvite, Annas de ratta betingelserna.*)

Man forstar nu de japanske statsmannens sjalfofver- 
vinnelse, da de erbjodo sig att turnera utvandringen fran 
Amerika till asiatiska bygder; det var ett betydande led 
i sin »ekonomiska politik», som de darmed lato falla. 
Man forstar a andra sidan lika godt Amerikas obehag 
af denna arbetarinvasion, med hvilken en konkurrens ar 
omojlig. Val kunde arbetsgifvarne rent ekonomiskt ha 
fordel af det billiga arbetet; men desto intensivare var 
arbetarnes hat mot dessa »gulingar» i dubbel mening, 
och opinionen stallde sig af bade sociala och politiska 
skal pa deras sida.

Det maste fasthallas: for Amerika ar den gula faran 
intet fantom, utan en allvarlig verklighet. Detsamma ar 
fallet i hela den pacifiska varlden, och har nogsamt visat 
sig i Kanada saval som i Australien.**) Japan har med

*) Se harom forf. ora »Amerikapengar» i Emigrationsutredningen, 
XVIII, s. 17, Labroue, ss. 29 ff., samt framfor allt Aubert’s utmarkta 
arbete af 1908. Man inhamtar dar uppgifter sadana som att den hvite 
arbetaren i Kalifornien har minst 2 dollars om dagen och lefver upp 
dem, medan den gule har 1 och lefver upp 0.4, eller att den japanske 
kyparen ar i verksamhet 10—14 timmar veckans alia dagar mot halftcn 
af den Ion, for hvilken den hvite tjanar 8 t. sex dagar i veckan (s. 
165 n.). Riess i Halle 1907, s. 248, karaktariserar traffande den ja- 
panska utvandringen som »ett pa flera ar utstrackt sachsengangeri» 
(sasongarbete). — Millard, som finner det oklokt af Japan 1906 att 
»ge en skolfraga internationell rackvidd» (s. 43), domer oberoende af 
bade ambitions- och realitetsfragan. Han bagatelliserar ofverhufvud 
den pacifiska faran och finner Japans enda allvarliga strafvan riktad at 
den egna kontinenten; sa afven Putnam Weale, s. 500 n., och Coolidge, 
Die V. St. als Weltmacht, kap. 19. Den motsatta asikten representeras 
framst af Aubert och Haushofer; jfr n. till s. 237.

**) Oroligheterna i S. Fransisco fingo saledes ett efterspel i Van
couver sept.—dec. 1907, och dampades diploraatiskt pa samma fornama 
satt af Japan. Australien for en rent prohibitiv invandringspolitik mot



sina frivilligt erbjudna eftergifter hittills masterligt forstatt 
att pa orientaliskt satt »bevara sitt ansikte». Det har 
ju ocksa haft och har alltjamt tvingande skal dartill i 
de osakra forhallandena pa hemmakontinenten: det kan 
dock icke spela pa bagge strangarna pa en gang. Men 
nar man betanker de stora intressen som har verkligen 
sta pa spei, nar man dartill lagger bagge parternas an- 
sprak pa herravaldet i Pacifik, och nar man for ofrigt 
betraktar den geografiska situationen, som ger Filippinerna 
(jamte Alaska och Hawaii) nastan karaktaren af ameri- 
kanska panter i Japans hand — da blir man benagen 
till tvifvel, huruvida ett fredligt forhallande i langden 
skall kunna uppratthallas mellan de tvenne stormakt- 
nationer, som representera det storsta afstandet i lifsaskad- 
ningar, och tillika aro de enda som aldrig erfarit prof- 
ningen af ett nederlag.*)

Utan tvifvel ser Haushofer ratt med sin anmarkning, 
att denna fara okas med de moderna liberala stromnin-

de gule (III, 110), och Nya Zeeland har i denna anda pa sistone ater- 
fordrat sina till moderlandet donerade krigsfartyg (III, 97), se Hurd, 
The racial war in the Pacific, an imperial peril, i Fortn. Review 
juni 1913.

*) Den sista anmarkningen ar Labroue's, s. 54. Haushofer, s. 
304 f., anfor inhemska vittnesbord om att forhallandena drifva till det 
samre, men citerar likaledes stammor for forsoning (»det ar farligt att 
skjuta mot soluppgangen»). Faran synes storre fore Panamakanalens 
oppnande, som yttermera skall oka U. S. A:s kvantitativa ofverlagsenhet 
(jfr Sibiriska banans betydelse for Ryssland). Millard finner denna 
ofverlagsenhet utesluta all jamforelse (ss. 59, 354), och anser att U. S. A. 
afven under nuvarande forhallanden skulle kunna militariskt halla Hawaii 
(ss. 513—19); men denne forf:s stallning till Japans problem liknar i 
det hela val mycket R. Martin’s till Rysslands. Jfr Haushofer, s. 290, 
och Trubetzkoi, s. 73: »som real makt kan Amerika icke pa lange mata 
sig med Japan». — Rent ekonomiskt sedt lar Japan nast U. S. A. fa 
mesta nyttan af Panamakanalen, Porter, s. 384, Haushofer, s. 293.



games utbredning i Japan. Strafvandena till parlamenta- 
rism i forfattningslifvet korrespondera med den sida i 
folksjalen som kanner dragningen mot hafvet; vi igen- 
kanna det engelska monstret, och vi erinra oss Englands 
egen historiska utveckling fran kontinental till maritim 
politik; men pa denna samma utvecklingsvag skall Japan 
komma i starkare konkurrens med Amerika an tillforene. 
Detta framfor allt for Filippinernas skull; ty denna kom- 
pass pekar narmast mot den blodbefryndade malajiska 
varlden.*)

Gifvetvis ar denna utveckling icke heller fordelaktig 
for England sjalft, bundsforvandten som fran borjan 
medelst sitt stod oppnat Japan vagen till storheten. Tiderna 
aro nu mycket andrade, sedan de i gemensam spanning 
mot Ryssland ingingo sitt »fdrnuftsaktenskap» 1902; det 
har ocksa forlorat sitt vasentliga innehall i det tredje kon- 
traktet 1911 (Bil. VII: III). Alltjamt staller det dock kontra- 
henterna i samma politiska lager atminstone till 1921. Den

*) Salunda bedrifves i Japan en oppen agitation mot hollandska 
koloniomradet, se Labroue, ss. Ill ff., och Haushofer, ss. 318 f., 347, 
jfr Schiemann 1910, ss. 277 f. och 290 (I, 64). Pa hosten 1912 oppnades 
med statssubvention en angbatslinje pa Sundadarne. Man har afven talat 
mycket om faran for franska Indokina, Dehn 1905, ss. 278 ff., Labroue, 
ss. 166—184. Den sistnamnde foretrader den uppfattning, att alia dessa 
aspirationer aro ofverdrifna eller utsiktslosa: de europeiska kolonierna 
harborta stotta hvarandra som bastioner i samma forsvarsverk (sa 
sarsk. s. 181), hvartill kommer att japanema icke tala det tropiska klimatet 
(ss. 52, 110, 180). I sistnamnda afseende kan jamforas Haushofer, s. 
316 f., om japanernas obehag af kold; han synes anse sodern som 
den naturliga expansionsriktningen och stallningen i Mandschuriet 
liksom pa Sachalin snarast som »utanverk», ss. 316, 203. Afven inom 
vetenskapen bryta sig salunda Japans bagge program, det liberal-mari- 
tima och det konservativt-kontinentala, mot hvarandra. — Om for- 
bindelser med Siam och hela Asien anda bort till Konstantinopel, se 
Labroue’s val initierade arbete, kap. V.
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gradvisa utveckling (1907, 1910, 1912), som pa sju Ir for- 
vandlat dodsfienden Ry ssland tillformlig »entente»-broder, 
fullbordar Japans narvarande orientering pa trippelenten- 
tens sida. Fran andra sidan styrkes detta genom dess 
misstamning mot Tyskland, underhallen af »Japan Daily 
Mail» i daglig agitation och senast uppfriskad genom 
fiendtliga yttringar af kejsar Wilhelm i den bekanta in- 
tervjun 1908 (II, 142). Sammanhallet med Japans dubbla 
front mot Kina och U. S. A., aterse vi har England-Ryss- 
land-Japan contra Forenta staterna-Tyskland-Kina sasom 
uttryck for dagens planetariska intressegruppering. Men vi 
tycka oss tillika skymta en utveckling, hvarigenom England 
ater aflagsnar sig fran Japans (och Rysslands) sida.

Huruvida Tyskland (och Osterrike) da skall trada i 
stallet, till ett fyrkejsarforbund emot parlamentarism och 
anglosaxism (Haushofer), det lar bl. a. vara beroende 
pa i hvilken man de anglosaxiska stormakterna skola 
kooperera i historien. Men det stora crux vid alia framtids- 
berakningar ar Kina. Detta rike genomgar nu en brytnings- 
tid, hvars utfall i eminent grad kommer att bestamma 
dess eget och varldens och icke minst Japans framtid. 
Bestar det profvet i enhet och sammanhallning — lat 
vara med utskalande af bilander, hvilka bidraga till dess 
storhet men icke till dess reala styrka — da kommer en 
verklig gul fara icke blott ofver Amerika utan ofver 
Europa och Japan tillika, och da kan man val tanka sig 
Japan som de hvites bundsforvandt, tjanande som en 
buffert at Amerika liksom Ryssland at Europa. Men 
faller Kina samman, da synes det naturligare att Japan 
blir den hvita rasens fiende, an att det blir dess bunds
forvandt — och Amerika torde da bli valplatsen for den 
afgorande striden.

Salunda moter oss vid utgangen af denna betraktelse 
ofver varldens enda exotiska stormakt samma bild som



vid ingangen: dualismen mellan tvenne ideal och tvenne 
program, som af ett slags naturnodvandighet trangas inom 
samma folksjal. Med dem har han vuxit sig stor. Men 
sjalfva deras trangsel hindrar. honom tillika att na det 
storsta. Icke heller »krysantemerna skola vaxa in i himlen» 
(Alex. Peez).
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Kap. XI.

Slutsatser.

Stormaktens diagnos och begrepp. — Olika typer. — Utvecklings- 
tendenser. — Lokala och planetariska stormakter. — Varldsmakternas 
urval. — Tyskland och den europeiska federationstanken. — Sma- 
staternas problem.

Vara undersokningar af de enskilda stormakterna aro 
afslutade. Det aterstar enligt arbetsplanen (I, 24) att 
sammanlagga de empiriska iakttagelserna till generella 
bestamningar pa sjalfva stormakt-slaktet i de moderna 
staternas familj.

Det faller da fran borjan i ogonen, att ett visst matt 
af yttre storhet har maste forutsattas hos stormaktens 
utgangspunkt och moderland; enstaka stader som Kar- 
thago och Venedig skola numera icke kunna bygga sig 
en stormaktsstallning. Men a andra sidan visar det sig, 
att hvarken det stora rummet som sadant eller den stora 
folkmassan eller ens bagge i forening privilegiera med 
denna stallning. Medan Italien med 281/2 million har 
och 35 millioner invanare tillerkannes stormaktrang, sa 
ar den formenad ej blott Kanadas inemot 1,000, Brasi- 
liens 850 och Australiens 800 folkfattiga millioner har, 
utan afven Kinas 1,100 millioner areal med sitt mellan



270 och 440 millioner uppskattade folktal *), liksom Indiens 
(den framre halfbn, utan Burma och Balutschistan) resp. 
400 och 300 millioner.

Hvarfor? Annu for nagra fa ar sedan skulle man 
hafva sagt, att det berodde pa kulturell inferioritet. Man 
syntes da anse stormaktbildningen som ett monopol for 
den ariska rasen och den kristna religionen. Efter Japans 
intrade i den hoga societeten kunna vi icke langre fast- 
halla denna begransning (som forofrigt rubbats redan 
under medeltiden genom arabiska, mongoliska och tur- 
kiska storstatbildningar). Numera, sedan en gul stormakt 
upptradt vid sidan af hvita stormakter, af romansk eller 
germansk eller slavisk eller blandad ras, och sedan budd- 
ismen jamte forfadrakulten blifvit representerad i de stores 
lag vid sidan af evangeliska, katolska och grekiska eller 
tvangsfria bekannelser, sa maste vi sluta till, att bade ras 
och religion aro for begreppet stormakt relativt likgiltiga.

Lika ovasentlig finna vi den rattsliga formen. Uppen- 
barligen krafves en viss harmoni mellan de inre sociala 
och politiska krafterna — daraf sjukdomssymptomerna i 
Osterrike och Ryssland —; men det ar folken obetaget 
att soka denna harmoni pa hvilka vagar som heist. 
Salunda se vi samtidens stormakter upptrada i alia slags 
statsskick, fran Rysslands casariska konstitutionalism till 
Englands parlamentarism, fran Frankrikes centralisation 
till den amerikanska federationen. Forfattningstypen ar 
likgiltig, liksom borden och tron.

Vi foras haraf pa indirekta vagar till en forsta och
*) Den forra berakningen ar Rock hill’s 1904, den senare det kine- 

siska tullverkets 1910. Enligt det kinesiskainredepartementets rapport*7/* 
1911 ofver den “andra nationella census" (meddel. i Peterm. Mitteil. 
1911, II, 255 f.) skulle det egentliga Kinas 18 provinser aga 6. 60 mil
lioner familjer, uppskattadt till 300 millioner manniskor, hvartill komma 
de 3 mandschuprovinsernas inemot 2, resp. 9 millioner. Den allman- 
naste uppgiften for de 18 provinserna ar 407 millioner.



grundlaggande slutsats. Stormakten ar icke framst ett 
matematiskt utan ett dynamiskt, icke ett etniskt eller 
kulturellt utan ett fysiologiskt begrepp. Den stora massan 
och den hoga kulturen kunna icke afvaras, men de skapa 
icke en stormakt forran dari ingjutes en stark sjal. 
Stormakten ar principiellt en enhetlig och stark, med rika 
maktmedel rustad vilja.

Vi tillagga: vilja till mera makt. Ingen stormakt ar i 
grunden »saturierb, nojd med sin innehafvande maktstallning. 
Enligt sitt vasens lag strafvar han darutofver. Stormakter 
aro expansiva kroppar. Darfor se vi dem alia upptrada 
med ett, storre eller mindre, bihang af intressesfarer: folk 
rattsligt upptagna (ex. Afganistan till England) eller utpekade 
(S. Persien till England) eller af den naturliga utvecklingen 
anvisade (Mesopotamien till England). Intressesfaren hor 
ined i den samtida stormaktens begrepp.

Dessa bestamningar ge oss losningen pa vissa faktiska 
egendomligheter i stormakternas geografiska upptradande. 
De utga alia, som redan Ratzel (1903) och Schneider (1904) 
papekat, fran den tempererade zone?i (nogare raknadt, 
mellan 30° och 6o° lat.); ty endast dar bevarar sig den 
manskliga viljan stark och frisk. Daraf domen ofver 
Indien, Brasilien och alia tropiker; daraf, men icke direkt 
for blodets eller hudfargens skull, den svarta rasens alL- 
manna inkompetens. Stormakterna tillhora desslikes undan- 
tagslost det norra halfklotet, ty endast dar hardas folk- 
viljorna i standig och stark friktion mot hvarandra, sa 
att det naturliga urvalet far gora sig maktigt gallande. 
De tempererade delarne af sydhalfklotet aro allt for sma 
i utstrackning, allt for isolerade fran hvarandra och den 
ofriga varlden, slutligen ocksa allt for missgynnade i kust 
och klimat, for att har komma i atanke; daraf de klena utsik- 
terna t. o. m. for en kombination sadan som »A. B. C- 
alliansen» (ofvan s. 89; jfr dock Rohrbach 1913). Krafvet



pa ett for varldssamfardseln och inbordes beroring gynn- 
samt lage foljer ur stormaktens karaktar af stark vilja 
likasaval som krafven pa ett sundt klimat och ett godt 
utrymme.

Samma bestamning kastar ljus ofver stormakternas 
lifsprocess. En stormakt kan upphora att existera som 
sadan icke blott genom valdsamma ingrepp i dess yttre for- 
utsattningar, utan afven genom ett slags »andligdod»: expan- 
sionsdriftens slocknande i fatalistisk resignation (Spanien, 
Turkiet, Kina) eller privat njutningslystnad (Rom). Stor- 
makter do, som naturfolken, af bristande vilja till lifvet. 
I vasterlandet synes denna forslappade vilja taga sig ett 
lagbundet uttryck i »tvabarnssystemet» (J. Wolf).

De yttre maktmedel, som stormakten maste forfoga 
ofver for att kunna gora sin vilja gallande, aro af tvenne 
skilda hufvudslag: penningar eller vapen. Alltsa se vi 
tvenne motsatta stormaktstyper: den ekonomiska, med sin 
grund i handel och industri, och den militara, med sin 
karna i krigsmakten till lands. Vi hafva sett denna mot- 
sats genomga hela den vasterlandska historien (I, 76; 
IV, 61 f.), tills den i vara dagar framstar renast mellan 
a ena sidan England och Forenta staterna, a andra sidan 
Ryssland och Japan; men vi hafva ocksa funnit ofver- 
gangsformer, bland hvilka i var tid sarskildt framsta 
Frankrike och Tyskland.

Forsavidt hafvet framst ar handelsvinstens och fast- 
landet den militara rekryteringens hem, sa korresponderar 
denna motsats i stormakternas karaktar med en annan i 
deras yttre gestaltning, namligen marin och kontinental 
typ. Afven har finna vi alltsa England och Ryssland 
som varldshistoriska exempel, medan Frankrike och 
Tyskland bevara sin amfibieartade mellanstallning. Men 
Forenta staterna och Japan bryta har regeln, da de hora, 
Forenta staterna (jamte Osterrike) till den kontinentala,



Japan (jamte Italien) till den marina typen. Det ar den 
strategiska isoleringen i ena, de aggressiva uppgifterna 
vid debuten i andra fallet, som forklara dessa skenbara 
anomalier.

Da ju en storhandel krafver stodjepunkter i de fram- 
mande lander, dar man har sina marknader, sa presen- 
terar sig den marina stormakten pa kartan typiskt som 
ett moderland med kolonier, d. v. s. ett helt af kring- 
spridda delar; medan den kontinentala makten foreter 
en sluten utbredning (Schneider). Annu en gang se vi 
England och Ryssland (Osterrike) som extrema typer; 
men har sta Frankrike och Tyskland afgjordt pa den 
engelska sidan, och afven Forenta staterna luta numera 
dit — medan Japan sa till vida narmar sig de slutna 
omradena som dess skilda landsdelar atminstone aro sam- 
lade i och vid samma vatten.

Salunda korsa hvarandra de olika typerna i vissa 
stormakters fysionomier. En fortsatt iakttagelse ger vid 
handen, att dessa typer icke aro konstanta och knappast 
jambordiga. Da vi harmed flytta uppmarksamheten ofver 
fran den narvarande bilden till utvecklingstendenserna, sa 
ma vi icke fran borjan lata oss forvilla af de manga- 
handa brister och krampor, som vara speciella studier 
uppdagat i hvarje stormakts lif. Afven dessa maktiga 
personligheter visa sig vid en nargaende undersokning 
behaftade med skropligheter, liksom de alia sta i mer eller 
mindre omtaliga spanningsforhallanden utat; men sadana 
fakta behofva i och for sig lika litet formorka framtids- 
horoskopen for dem, som den store mannens svagheter 
och risker behofva stanga hans bana i privatlifvet. Det 
ar forst nar bristerna ga ofver ett visst matt, och detta i 
jamforelse med de andras, som verklig fara ar a farde. 
Vi rora oss har alltid pa relativ och tillika svafvande 
mark, och vara omdomen kunna endast tillmatas nagon



objektivitet i samma man som iakttagelserna visa sig 
stamma med tingens egen natur.

Det har da forefallit, som om den territorialt splitt- 
rade typen pa marin bas vore mindre lifskraftig an den 
slutna kontinentala. Historien synes pa vag att arbeta 
bort den forra, sasom forut skett med de stormaktstyper 
som utgatt fran ett ensamt handelsemporium (Karthago, 
Venedig) eller afsatt sig vid flodmynningar (Portugal, 
Holland) eller kring ett innanvatten (Romarvaldet, Sverige). 
Detta sammanhanger med, att ett kraf borjat resa sig 
framfor andra: krafvet pa (relativ) ekonomisk sjalftillrack- 
lighet, »autarki». De stater, som pretendera inflytande 
pa framtidens varldshistoria, torde fa vara relativt slutna 
omraden i ekonomiskt hanseende, skickade att sjalfva 
kunna tillgodose sina folks elementara naringsbehof utan 
allt for stora tributer utifran; och detta kraf kan icke 
med sakerhet tillgodoses inom en typ, dar territoriellt 
samband saknas. Framtiden synes alltsa komma att stalla 
okade kraf pa moderlandernas naturliga barkraft. Den 
fasta geografiska basen skall i langden triumfera ofver 
de marina forbindelsernas losa vafnad.

Detta innebar gifvetvis icke, att den kontinentala 
typen alltigenom ar starkare an den marina. Snarare 
torde vara iakttagelser p.eka i den riktning att idealet 
sitter i harmoni mellan land- och sjointressen, sasom under
lag for den i autarkien inneboende jamvikten mellan 
behof och resurser. Darfor ar det som England och 
Japan sokt kontinentala supplement till sin insulara karna, 
och af samma skal se vi Ryssland (och U. S. A.) strafva 
efter mera strand till sin oformligt massiva kropp.

I allmanhet torde kunna sagas, att tyngdpunkten vid 
stormaktsbildningen tenderar att forflytta sig fran laget 
till rummet. Sedan alia delar af var jord kommit under 
kulturens belysning och den moderna samfardselns ut-



jamnande makt, skola fordelarne af ett privilegieradt lage 
icke langre vara sa dominerande som hittills.

Men om framtidens stormakter saledes skola vara han- 
visade till sina egna direkta resurser mera an nutidens, 
sa ar klart, att de ocksa maste matas med en vida 
storre mattstock i rent yttre hanseende. Det stora rummet 
foder icke af sig sjalft stormakter, men an mindre kan 
stormakten tankas utan detsamma. Detta ar en af ut- 
vecklingens klaraste .och betydelsefullaste tendenser. »De 
stora staterna skola blifva allt storre.» Och de stater, 
som syntes stora emot en trangre horisont, skola redu- 
ceras till smastater infor det storre perspektivet. Redan 
10/ia 1891 framholl Caprivi i tyska riksdagen, att histo- 
riens skadeplats vidgat sig och de politiska proportio- 
nerna vuxit, sa att stater, som lange spelat en roll som 
europeiska stormakter, snart kunna komma att lamnas 
ur rakningen. Huru mycket mera berattigadt ar icke 
detta omdome nu, efter den moderna »imperialismens» 
insattande efter 1890-talets midt! Det ar tydligt, att 
den samtida stormaktsuppstallningen tillhdr en dfvergangs- 
tid, som dnnu icke hunnit fullt anpassa sig efter den 
planetariska situationens okade fordringar i bade kvanti- 
tativt och kvalitativt hanseende.

Redan har ocksa »uppstatt ett begrepp ofvanfor det 
gamla stormaktsbegreppet», som Haushofer sager. Han 
ser detta trangre urval i »sexmakt-syndikatet» 1912 (ofvan 
s. 232) pa den kinesiska skadeplatsen. Detta ar varlds- 
historiens narvarande stora seen; bland de medspelande 
sakna vi Osterrike och Italien. A andra sidan saknas 
tva af syndikatmakterna i den andra sexmaktkombina- 
tionen, som nastan samtidigt mobiliserat i »ambassador- 
konferensen» pa varldshistoriens lilla seen (Levanten); de 
saknade aro Japan och Forenta staterna. Dessa fyra 
framsta harmed politiskt som stormakter af lagre ordning:



lokala stormakter blott. Endast England, Ryssland, Tysk- 
land och Frankrike aro allestades narvarande med sina 
intressen; endast de framtrada foljaktligen som »plane- 
tariska» eller vtirldsmakter.

Denna uppstallning har emellertid icke karaktaren af 
definitivt urval. Resultatet krafver justering ur tva nya 
synpunkter: utvecklingens och de matematiska propor- 
tionernas. I forra afseendet har en japansk iakttagare 
sokt bestamma hvad klockan ar slagen for nagra af dessa 
herrefolk: han sag Frankrike sta i sin afton, England pa 
middagsvandpunkten, Tyskland i formiddagens elfte stund, 
men sitt eget land i timman strax efter soluppgangen. 
Bilden ar suggestiv och synes i hufvuddragen oangriplig. 
Soka vi inrangera de aterstaende stormakterna pa samma 
urtafla, sa ar Osterrikes timma lika klart att satta till 
eftermiddagen som Frankrikes, U. S. A:s lika sakert pa 
formiddagen som Tysklands, medan Italiens och Ryss- 
lands torde vara narmare eller pa middagstimman. Rikta 
vi ater blicken pa de yttre dimensionerna (millioner har\ 
sa sta Japan (67), O. U. (67 V2) och Italien (175) i 
en klass for sig under de ofriga; England (3,350), Ryss
land (2,230), Frankrike (1,200) och U. S. A. (1,000) ater 
i en pafallande ofverklass. Ur befolkningssynpunkten af- 
skilja sig Italien (36 Vs) och O. U. (52) nedat, Eng
land (440), Ryssland (175) och U. S. A. (107) uppat. 
Ur militarisk kraftsynpunkt gar vagen upp for U. S. A., 
Italien och England, men ned for Ryssland, Tyskland 
och Japan, om det galler armen; upp daremot for 
O. U. och Ryssland, ned for England, Tyskland och 
U. S. A., om det galler flottan. Ur handelssynpunkten 
(Sf * milliarder kr.) slutligen — sasom enklaste matare af 
rikedomen — star Japan allra nederst (0.85/0.9), Italien 
(1.4/2.3), O.U. (1.75/2.35) och Ryssland (2.7/1.8) afvenledes 
pafallande lagt, medan England (8/10), Tyskland (7/8) och



U. S. A. (8/6) ater hoja sig som valdiga toppar ofver 
varlden — salunda bestyrkande den gamla satsen att 
handeln foljer flaggan.

Man ser att rangordningen vaxlar pa de 5 rullorna, 
men genom vaxlingen skymtar en naturlig tregradskala: 
ofver-, medel- och underklass, for att anlita de populara 
beteckningarne fran samhallslifvet inom staterna. Detta 
ger oss en utgangspunkt for bestamning af relationsfoljden 
mellan de olika narvarande stormakterna; hvarvid at- 
minstone vissa moment framsta i full klarhet.

Saledes bestyrkes till evidens det politiska resultatet 
for O.U:s och Italiens del. Endast pa landmaktens 
konto hojer sig Osterrike till stormakternas medelklass, 
pa alia andra hor det till lagsta klassen. Da dartill 
kommer att den speciella undersokningen yppat djupare 
konstituitiva svagheter hos denna stormakt an hos nagon 
annan, sa tveka vi icke att stalla den sist i raden af 
dem alia. Och vi finna historien attestera rakningen, 
da den senaste Balkankrisen beskurit O. U. pa dess 
enda betydande intressesfar, Macedonien, lamnande kvar 
i dess expansiva perspektiv allena (norra) Albaniens 
vardelosa berg. Men icke mycket battre staller sig rak
ningen for forbundsbrodern It alien. Visserligen finnes 
har en omisskannelig framstegsanda, och ur dagens bryt- 
ningar synes det t. o. m. ha bergat en ny utsikt till intresse
sfar i Levanten,*) att lagga till de gamla i »irredenta», 
(sodra) Albanien och Abessinien; det har ju ock visat 
sig maktigt en farsk expansionsgarning i »Libyen». Men

*) Enligt art. 2 i Lausanne-freden 18/io 1912 (Jahrb. ties Vdlker- 
rechts 1913, s. 109, jfr s. Ill) skall Italien utrymma de i Egeiska 
hafvet ockuperade oarne — framst Rhodos, Karpathos och Kos — 
omedelbart efter Turkiets utrymmande af Tripolitanien och Cyrenaika. 
Som Turkiet icke formatt hemkalla alia sina trupper, har Italien fatt 
den formella fdrevandningen att stanna kvar hittills, och det ser nastan



dess bas ar for smal och dess tak for lagt i en planetarisk 
konkurrens, sasom det ock fick en smartsam fornimmelse 
af nar det strackte handen efter byte i stora orienten 
1898 (I, 161 f.). Pa ingen af vara rullor mer an sjo- 
rustningens hojer det sig ofver stormakternas underklass; 
pa handelns och folkmangdens, ej mindre an landfor- 
svarets, star det t. o. m. efter O. U. Har finnes saledes 
knappast rum for tvifvel eller forhoppning — darest vi 
icke skola ge fantasien fria tyglar och forestalla oss 
Italien som hufvudet i den »latinska unionens» 100-million- 
block af romansk ras (I, 52)!

De bada medelhafsmakterna aro salunda stormakter 
af lagsta ordning och skola icke folja med i framtidens 
hoga societet. Redan for Japan ligga rakningarne annor- 
lunda. Dess svaghet ar landbasen och ekonomien, och har 
finna vi det allra nederst; men i befolkning och sjomakt hojer 
det sig redan till medelklass, och som landmakt har det en 
plats i sjalfva ofverklassen. Lagga vi hartill den genetiska 
synpunkten som visat oss en stark vaxt i sin forsta be- 
gynnelse, sa kunna vi har icke forneka mojligheten af en plane
tarisk maktutveckling, ehuru positionen annu icke ar vunnen 
och vara iakttagelser icke berattiga en bestamd slutsats.

Daremot star det redan klart, attForenta staterna 
tillhor stormakternas trangre urval. Vi ha funnit denna 
makt inom var ofverklass i alia rakningar utom land- 
vapnets, dar den plotsligt sjunker till und^cklassen: en 
svaghet som det allena ar en konjunktur- och organisa- 
tionsfraga att ofvervinna. Om U. S. A. alltsa annu icke

ut som om det vore meningen att forvandla ockupationen till bestandig; 
sa Daniels i Preuss. Jahrb. okt. 1913, s. 188 f., som afven omnamner 
att Italien begar koncession pa en Adalia-bana genom Pamfylien upp 
till Bagdadbanan. Harvid bor endast erinras, att ambassadorkonferens en 
i London senast i aug. 1913 fattat beslut att fragan om Egeiska oarne 
skall hallas utanfor alia stormakt-aspirationer.



pretenderar en rost i rent europeiska affarer, sa kunna 
vi icke tvifla pa dess karaktar af planetarisk stormakt; 
sa mycket mindre som alia dess visare peka framat.

Atminstone en af de makter, som i ogonblickets profil 
tedde sig som slokala», ar salunda tydligt att fora till 
de utvalda. A andra sidan tyda bestamda utvecklings- 
tecken pa, att en af de nu »planetariskt» framtradande 
icke skall kunna bevara denna stallning. Vi afse Frank- 
rike. Pa vara rullor hojer det sig endast en gang ofver 
medelklassen, namligen pa arealens; men darvid ar att 
marka, att kanske halfva siffran i verkligheten kommer 
pa ren oken (Sahara). Afgorande ar det laga antropo- 
logiska barometerstand i moderlandet, som den speciella 
undersokningen icke kunnat undga att konstatera.

For de aterstaende trenne makternas del kan den kvanti- 
tativa analysen endast bekrafta den politiska. E n g 1 a n d s typ 
ar densamma som U. S. A:s, Tyskland och Ryssland 
sjunka hvar for sig endast ur tva synpunkter under det hogsta 
(Ryssland ur handelssynpunkten anda ned till underklass).

Endast sex makter, skrifver Hart 1901, skola »obe- 
tvifladt vara stormakter ett arhundrade fram i tiden», 
namligen Ryssland, Tyskland, England, U. S. A., Japan 
och Kina. Vi aterse har dagens sexmakt-syndikat, med 
de forandringar att Frankrike tradt ut och Kina sjalft 
in i dess stalle. Pa denna sistnamnda punkt ger var metod 
ater utslag till bekraftelse af den amerikanske vetenskaps- 
mannens dom. Om vi forestalla oss att en besokare 
fran en annan planet med vara vetenskapliga forutsatt- 
ningar finge jordens politiska karta i hander, sa skulle 
han genast utpeka Kina som en af de framste stor- 
makterna. Det har ett jatteland under tempereradt klimat, 
med jamvikt mellan land och strand, det star i industri- 
ella mojligheter fore alia land och i samladt manniskotal 
fore alia folk. Det har allt utom ett, det ena nod-



vandiga: viljan till makt. Men det synes klart, att afven 
denna psykologiska vackelse nu ar inne, i foljd af trycket 
utifran. Revolutionen ar vittnesbordet. Kommer det stora 
landet ut ur denna kris utan annan forlust an onodiga 
bilander, da ar det en tidsfraga allena nar det skall intaga 
en afven politisk rangplats i den planetariska situationen.

Hafva vi har ratt bedomt utvecklingstendenserna i 
tiden, sa iiro Kinas ansprak pa en sadan plats t. o. m. 
sakrare grundade an de flestes som nu uppbara stormakts 
rang. Ar det sa att denna rang i framtiden skall krafva 
autarkiens kvalitativa villkor vid sidan af de stora mattens 
kvantitativa — formagan att »tanka i kontinenter» — da 
skola i sjalfva verket endast U. S. A. och Ryssland be- 
finnas aga lika klara papper. Da se vi knappast nagot 
sjalfstandigt rum for Japan vid Kinas sida. Da faller sjalfva 
England till foga, for sa vidt det icke formar omorganisera 
sig i ett varaktigt British Empire. Da finna vi icke 
heller for Tyskland nagon fast utsikt annat an som hufvud- 
man for Central-Europas Forenta stater.

Den britiska federationen ar redan ett fullt aktuellt 
problem, som vi i Del III studerat med alia dess vansk- 
ligheter och risker. Den europeiska federationen har 
annu icke pa allvar kommit pa dagordningen, men den 
har vida aldre anor (Sully, Alberoni); och hvad som 
forr var en forflugen tanke, borjar alltmera fa karaktar 
af en nodvandighet i sjalfbevarelsens eget intresse.*) 
De gamle europeiske stormakterna ha lefvat pa mono- 
polier (i industri, handel, samfardsel; III, 44), men dessa 
sta nu pa afskrifning. I den planetariska situation,

*) »Vilja de europeiska staterna uppratthalla sin varldsstallning, 
sa skola de icke kunna annat an sluta sig tatt till hvarandra», Capri vi 
i tyska riksdagen 10/i2 1891. I samrna anda Goluchowski 20/n 1897, 
ofvan s. 9 f. I allmanhet har tanken sina fiesta foresprakare i Tysk
land (Julius Wolf 1901 och Waltershausen 1902, se Del II, 158;



som Europa sjalft skapat (I, 13 ff), lar det darfor icke 
kunna inga med hagemonien och knappast besta som 
politisk stormakt, om det icke genom sammanslutning starker 
sina tal och sin bas. Endast sa kan det i langden 
behalla sin motstandskraft mot konkurrenter, som redan 
mata sina rum med fyrsififriga och rakna sina folk med 
tresiffriga milliontal och samtidigt forma foda dem af egna 
tillgangar. Vi ha redan sett deras skuggor i gestalten af 
dessa »faror», som i samtiden fran olika hall hota Europa: 
den slaviska, den amerikanska, den gula. Salunda har 
Europa kommit under ett tryck, som i sinom tid kan tankas 
bli starkt nog att ofvervinna de maktiga fakta och tradi- 
tioner som annu splittra det i rent sjalfradiga smadelar.

Med denna mojlighet synes Tysklands framtid som 
varldsmakt innerligt sammanhanga. Dess nuvarande rum, 
redan for trangt for dess folk, motsvarar icke i nagon 
man de planetariska krafven. Vi kanna redan dess pro
blem (II, 174): storre plats eller nedgang. Den allra 
sista utvecklingen har yttermera understrukit detta alter- 
nativ. Det kan icke forbises, att afven Tysklands poli- 
tiska aktier, likt bundsforvandten Osterrikes, fallit genom 
Balkankrisen 1912—13. Dess spekulation i turkiska papper 
visade sig bedraglig; darmed har dess politiska lage 
forsamrats, dess »levantinska» program (II, 156) fatt en 
allvarlig knack.*) Kvar star det »centraleuropeiska»

Carl Peters med direkt udd mot England, 1904); men de Annas afven 
1 Italien (Luzzatti 1902), Amerika (Carnegie 1902) och England (Max 
Wsechter’s propaganda sedan 1908).

*) Se forf:s studier innev. ar: »Det nya status quo i Europa», 
Gsteb. Aftonblad 8/3 och 10/3, «Tysklands odestimma», ibm s/* och in/*, 
samt »Varldspolit. ofversikt» 10/«, Det Nya Sverige, s. 283 ff. — F. n. gar 
den praktisk-politiska diskussionen i Tyskland atlt afgjordare pa det af 
DelbrCck anslagna temat (II, 162), en intressesfar samlad i det atlantiska 
Afrika (Angola, belg. Kongo), se senast Rohrbach i Preuss. Jahrb. juni 
1913, s. 516 f., samt Dove i Geogr. Zeitschr. nov. 1913, s. 622 f.



programmed Julius Wolf’s »Verein. Staaten von Mittel- 
europa»: f. n. (afven utan Skandinavien) betydande 130 
millioner i utstrackning och 135 millioner i folktal (II, 158), 
alia koloniala bihang oraknade, men 850, resp. 200 med 
dem (Hollands och Belgiens tillika med Tysklands). 
Redan med denna begransning till Centraleuropa, med 
ett germanskt block pa 90 millioner, skulle Tyskland 
vara fullt maktigt ett sate i den planetariska maktsocie- 
teten; och den salunda bildade federationen kunde ju latt 
tankas utvidgad i an storre ringar.

For Tyskland skulle denna stallning emellertid betyda 
nagot annu mera an de stora talen. Det skulle inne- 
bara, att germanernas hufvudmakt intradde som forvaltare 
af Europas forstfodsloratt till varldsherskarekallet och 
diirmed tillgodogjorde sig den omatliga moraliska kraft- 
kalla som ligger i tron pa en sadan mission. Vi ha 
pa sin plats (II, 175) anmarkt saknaden af en sadan tro 
i de breda lagren som en svaghet i det narvarande 
Tysklands rustning for de hogsta uppgifter. Men da 
vi har ur tidens gripbara utvecklingsfaktorer logiskt kon- 
struerat fram en pcntarki af varldsmakter i stallet for 
Hart’s sexmaktsystem, slar det oss som en psykologisk 
bekraftelse, att detta urval stannat vid just de folk som 
hvar for sig dromma den stora drommen om ett slutligt 
herravalde ofver varlden, de och inga andra.*) De yttre 
och inre betingelserna for historiens hogsta rangstallning 
synas har stamma samman.

Vi sta vid gransen for vetenskapens synfalt och ha 
endast med tvekan vagat dessa blickar framat i tiden. 
Det ar latt att afven pa de sarskilda kapitlen positivt 
se, huru mycket af hypotes som haftar vid dem. Om

*) Japanernas patos har projicieradt pa kineserna. Tillafventyrs 
skola afven engelsmannens och amerikanarnes drommar en gang sam- 
manfalla, jfr III, 140 ff.



redan det britiska Empire vid den narmare undersok- 
ningen (III, 117) visat sig som en mycket problematisk 
bildning, huru mycket mera maste icke detta vara 
fallet med den europeiska federationen, som visserligen 
skulle aga geografiskt sammanhang, men dar i stallet de 
maktigaste realiteter af nationell och historisk art sta i 
vagen! Men afven de redan utbildade jattevaldena kunna 
hotas af forvandlingens lag, i upplosande riktning. U. 
S. A. fick erfara detta pa 1860-talet, Kina 1912—13, 
Ryssland delvis 1905; hvem borgar for, att de icke ater 
skola stallas pa sadana prof, och att de da alltid skola kunna 
besta dem? Den »breda basen» ar ju icke heller med nod- 
vandighet en konstant faktor. Sa ar den logiska konstruk- 
tionen, afven dar den kan synas som mest mattad med 
erfarenhet, alltid i fara att se sina rata linjer rubbade af 
dessa »imponderabilia», hvarom Bismarck garna talade 
(ex. II, 166), och bland hvilka vi ocksa skymta dessa »and- 
liga krafter» och »moraliska energier», i hvilkas vaxel- 
verkan och succession Ranke (1833) sag varldshistoriens 
innersta hemlighet. Det stora sammanhang, som ofor- 
tydbart skonjes i utvecklingen, upplater sig aldrig helt for 
det rena fornuft, som opererar efter tankelagarne pa grund- 
val af en hittills vunnen erfarenhet. Vi se endels blott. 
Med denna reservation maste hvarje vetenskapligt forsok 
att genomtranga framtidens gator borja och sluta.

*

Men om vetenskapen icke formar ge ett exakt svar 
pa fragan hvilka stater som i kommande tider skola vara 
de stora, sa fasthalla vi dock som sakert resultat, att 
de stora staterna skola bli allt storre. Vara undersok- 
ningar ha bekraftat dessa den engelske statsmannens ord. 
For den framtid, vi med nagon sakerhet kunna ofver- 
blicka, galla de utan reservation.



Yttrandet innebar tillika, att »de sma staterna skola bli 
alit smarre och farre». Detta synes ju vara en logisk och 
praktisk konsekvens, sedan det herrelosa landet tagit slut. 
Burerstaterna 1901, Korea 1910, Marocko 1911 vittna 
ocksa i farsk historisk erfarenhet om denna sida af ut- 
vecklingen: smastaters undergang for de stores vald. 
Kuba 1901, Panama 1903 och de ofriga U. S. A:s va- 
saller bara samma vittnesbord i en mildare form: ett 
slags feodalistisk uppsugning af de sma i de store. 
Tanken pa en europeisk federation laborerar med annu 
skonsammare former: den forutsatter namligen fullt fri- 
villiga anslutningar, begransade till handels- och krigs- 
politik allena. Italiens och Tysklands uppkomst ha 
slutligen visat processen verksam som spontan samman- 
slutning af smastater till en ny storstat; tillafventyrs aro 
icke alia sadana mojligheter uttomda, afven om den 
populara tron pa 1912 ars Balkanforbund som »Europas 
sjunde stormakt» mycket snart visade sig som en tom 
illusion. Vi tycka oss har se endast skilda uppenbarelser 
af en och samma allomfattande process, som gar i den 
anforda spadomens riktning.

Skall denna process fortsatta tills alia smastater for- 
svunnit fran jorden, i mer eller mindre smartfri dod? 
Detta ar den sista betydelsefulla fraga, som i denna 
undersokning mdter oss. Vi sakna icke allt material 
att darom bilda oss ett omdome.

Det maste da fasta var synnerliga uppmarksamhet, 
att icke blott det stora flertalet gamla smastater alltj amt 
bestar och frodas vid de stores sida, utan afven nya 
alltjamt komtna till i statssystemet, och detta i sjalfva 
Europa, dess tatast sammanbyggda och mest stormakt- 
belamrade del. Norge 1905 (1815), Bulgarien 1908(1878) 
och Albanien 1913 aro de farska fallen — det sistnamnda 
med varldsdelens stormakter sjalfva och samtliga som
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faddrar vid sin vagga. I allmanhet ar det pafallande, i 
hvilken grad den senaste Balkankrisen hojt smastatens 
kurs: detta icke blott genom att visa smastater maktiga 
af expansion, utan alldeles sarskildt genom att ge sadana 
segern i en direkt, om ocksa fdrtackt, territorial konkurrens 
med stormakter (Osterrike och Ryssland).

Har se vi alltsa en process i rakt motsatt riktning 
mot den forra, en process till smastaters starkande i 
stallet for undergang. Skola vi da uppfatta sadana tecken 
som tillfalliga afsteg fran utvecklingen, atavistiska aterfall 
i tidigare stadier? Det ar har icke tillfalle att undersoka 
hela sammanhanget i foreteelsen;*) men det faller i ogo- 
nen, att den har sin fullkomliga motsvarighet pa det 
privatekonomiska omradet, namligen i handtverkets fort- 
bestand och trifsel vid de moderna fabrikernas sida. 
Lord Salisbury’s dodsdom ofver smastaterna har sin 
paralell i Marx’s dodsdom ofver de sma foretagen: bagge 
ha hittills gackats af erfarenheten — imperialismen och 
socialismen ha visat sig som lika daliga spaman!

Vi ha vid dessa studier icke sett en ensam makt 
skrida fram mot universalvalde. Vi tycka oss nu skymta 
en grans for stormakters utbredning ofverhufvud. De 
stora staterna skola bli storre, men denna existensform 
skall dock icke upptaga hela jorden. Rum ar reserve- 
radt afven for sm&stater. De sma staterna skola bli 
farre, men icke helt forsvinna — ankommande det pa hvars 
och ens egen kraftutveckling och uppfattning af tids- 
laget, huruvida han skall fa vara med i det slutliga 
urvalet eller icke . . .

*) Forf. har gjort nagra anmarkningar darom i »Smastaterna i 
Europa», G&teb. Aftonblad i9/i och 2/a 1911. Jfr dessutom for hela detta 
kap. »Samtidens stater, utkast till en rangordning*, ibm 82/i och *9/i 
1911, samt »Smastaternas problem» i Nationell Samling, 1906, ss. 
172—198.



Sadan ar den hittillsvarande erfarenheten, och vi ha 
anledning att antaga att framtiden icke skall jafva den. 
Mangen gang i vara dagar ser det ut som ginge valdet 
naket i den politiska varlden, enligt naturens lag att den 
starke skall uppsluka den svage. Maktig ar for visso 
denna lag i historien; men allsmaktig ar den ej. Makt 
ar ofverhufvud icke historiens sista ord, utan kultur: 
andlig saval som materiell, moralisk ej mindre an fysisk. 
Makterna, utan sjalfandamal, aro redskap, hvaraf historien 
betjanar sig vid kulturarbetet. Men detta arbete be- 
framjas mahanda bast genom samverkan mellan stora och 
sma stater; liksom ett lands jordbruk star sig bast med 
herrgardar och smabruk tillika, omsesidigt stottande hvar- 
andra. Var tids speciella uppgifter ha befordrat ett 
latifundievasen i statssystemet; denna tendens har uppen- 
barligen annu icke natt sin kulmen; det ar mojligt, att en 
kommande tid rent af skall se en allman motstromning 
daremot; det synes sakert, att det aldrig skall omfatta 
allt. Ty mansklighetens dififerentieringsdrift ar stor liksom 
associationsdriften, och kulturen skulle lida pa enderas 
definitiva undertryckande.

Salunda hagnas smastatens existensform af sjalfva 
mansklighetens ide. Ofver smastaten star stormakten, 
men ofver stormakten star manskligheten — som for sina 
andamal behofver dem bada.
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------, s. 63, r. 15 nedifr.: genomdrifvande af proportionella val

— mark, endast i deputeradekammaren; senatens samtycke 
aterstar.

------, s. 87, r. 7 f. uppifr.: Tysklands orlogsflotta ar ur alia syn-
punkter storre an U. S. A:s, jfr IV, 12.

------, s. 130. r. 14 uppifr.: 196, skall vara 199, jfr tabellen a
s. 126 n.

------, s. 146, r. 4—3 nedifr.: annu loper pa denna termin (*0/6)
— skall vara 28/6> enligt andring vid fornyelsen 1902.

Del III, s. 63 r. 12 uppifr.: april 1902 — Morgantrusten grundades 
1901, se Weltwirth. Archiv, juli 1913, s. 231.

------ , s. 97, r. 13 nedifr.: det stora flottanslaget beviljades af
Kanadas underhus, men afslogs senare i senaten, se IV, 92.

------ , s. 144, slutorden: en for sina vanner — las: ens for sina
vanner.

Del IV, s. 94, r. 10 nedifr.: 1910 — skall vara 1909.
------ , s. 108, r. 9 nedifr.: Kina och Japan aro dess barare — las:

Kina ar dess framste och mest sjalfstandige barare.








