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SLÖSA EJ BORT TID MED ATT SÖRJA! ORGANISERA! Joe Hill 
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Framförd aV Fra Diavolo» 
Det var med en känsla av en

samhet, eller snarare behovet där
av, som jag styrde mina steg in 
på Gracelands kyrkogård. Eller 
rättare, —begravningsplats. 

Sorlet från storstaden avtog 
allt mer och mer. 

I stora gyllene knippen-kastar 
höstsolen sitt sken över dessa 
tiotusentals gravstenar och min
nesmärken. 

Det var den enda gärd av min
ne man oftast består de som gått, 
och det är ju rätt, livet och dess 
kamp giver ej mycket tillfälle för 
reflektion över dem som slutat... 

Dö och gå undan så att andra 
må leva och ha plats; se där den 
enkla formeln för livskampen... . 

Jag överraskar mig själv med 
att mitt huvud sjunkit i ett mar-
grepp av melankoli, förövrigt ej så 
främmande, jag reser trotsigt 
blicken och ^mötes av ett svad-
Jande ackord av färg och ljus. 
. Vilken härlig prakt utvecklar ej 
näturen även här, i de dödas vilo
rum ! ^ ' : 

En höstprakt av så * överväldi
gande storhet, att min egen obe
tydlighet bjärt framträder. 

Jag stannar och insuper luften 
med vidgade näsborrar, sinnet 
gripes av andakten, och jag får 
en känsla som av dyrkan, säkert 
liknande den de gamla indiska po
lens tillbedj are kännt och anam
mat. ;-

I prunkande övermogen skrud 
står träden skiftande i nyanser 
från bekaste gult till flammande 
#6tt och bolmartat grönt. ;iV^J 

Vildvin och caperfolium giver 
den livligaste rytm åt symfonien, 

„ allt, allt är så mäktigt 'att mail 
känner sig förintad vid tanken på 
den gränslösa frikostighet mösder 
natur strör omkring sig. 

På ett, till formen och utstyr
sel fullt och osmakligt monument 
Över någon rik man som én gång 
har. varit, hänger en krans mitt i 
solskenet. Dess en gång friska 
blommor äro förtorkade och döda, 
och sträcka sig, som i en känsla 
av intlighet, mot jorden liksom 

"med en begäran att få återgå dit 
för att på nytt få liv och kraft att 
sisa fägring och skönhet. 
w Men de.bjärta banden fladdra 
ännu övermodigt för höstfläkter-

;i8a, i oskuldsfull omedvetenhet 
qm, att deras prakt är gången, att 

. dekadans och elände nu tryck sin 
prägel på dem, tack vare ett visst, 

~gig kallande människosläkte som 
':Jt vansinnig yra förintar varande, 
^ istället för att tillverka de äkta 
»larger som skulle ha st|Ltt sig i 

. kamp mot sol och regn. -r-
ii Jag börjar att studera grav-

'-yårdarnas inskrifter undtr det jag 
: i sakta mak går framåt sandgån-
v gen... Det är mycket vackra -sa

ker som faller mig i ögonen, men 
3ieh — så litet sanning. 

Man skulle nästan kunna vara 
-saker på att* de mest pompösa 
minnesorden ristftts över de min-

, sta karaktärerna.... Det är en 
psykologisk $V^et j detta att 

• smycka fula mi||attn med vackra 

ordhöljen. Det gör så gott i sin
net att veta sig hava hyst över
seende med även det lilla och obe
tydliga — ja, med det fula och 
dumma. — Man precis som räk
nar det till sitt eget upp- och av
skrivningskonto 

Orden ha nog till uppgift att 
smycka icke allt för vackra tan
kar. — 

Omärkligt har jag närmat mig 
gravkoret — vadan platsen var 
mig bekant? Men ändå så främ
mande! Liksom från ett långt 
avlägset minne flyter mig i sin
net strofen: "Workers of the 
World awaken." — Var det vin
den som gav mig den — eller vad ? 

Nu ser jag allt tydligt för mig. 
— Joe. Hills begravning för ett 
år sedan — Joe. Hill! 

Hur tiden går, och sår läkes! 
Javisst, här stodo tusen och åter 
tusen proletärer för att giva sin 
kamrat en liten gärd av sorg och 
saknad... .Här sjöngos hans Gån
ger över den svarta kistan med 
hans livlösa stoft, här framsades 
enkla men mäktigt gripande ord 
om sölidaritet och sammanhåll
ning — men även om hat och 
hämd för blodig orättvisa. 

Här talades ett dussin olika 
språk, såsom en gärd av aktning, 
men också bitter protest, — med 
löfte om, — icke underkastelse; 
men ett allt mera stigande trots, 
ett allt intensivare hat mot syste
met som mördade honom..... 

Tiden har runnit iväg ett år. 
Ett år av kamp och strid, av för
hoppningar och misströsta®.... 

Bekymmer för dagen;; och" 
organisationssträvandet här dra
git bort tanken från honom, 
men ibland när man andas 
ut och vilar, då går tanken tillba-
Jca till honom, då krafsar man av 
höstens blad som nästan helt och 
hållet övertäckt hans gravvård, 
då ägnar man honom en liten 
stynd, icke avläsande hans in
skription, ty någon sådan fick 
han ej, men minnet av hans arbe
te, hans verk. • r ; 

Joe. Hill har ingen gr^^V^nlle 
ej ha någon, hans kropp förvand
lades i aska för att, som han själv 
säger i sitt testamente:-

Mitt testamente är helt kort, 
Ty intet finns att skifta bort; 
Sörj ej kamrater, blott gå på, * 
Rullande sten ej moss kan få. 

Min kropp till aska gör till slut, 
Strö stoftet fritt för vinden ut, ' 
På glättig lek i rymden blå ~ -
Till nejderna där blommor står 

En ros vars fägriftg kanske flytt, 
Då biomina kan en gång på nytt. 
Det äi^giin vilia, samt därtill , 
Jag önskar lycka, er Joe Hill* 

Joe. Hills gravsten finnes ej, in
te heller en med konstnärlig hand 
sirligt huggen inskrift, men hans 
handlingar, hans livs kamp för sin 
klass och sitt eget offrande för 
densamma är för oss minne nog. 

4 Enligt Signe Äurells översätt
ning. - „ 

Vi dyrka icke, Vi beklaga icke, 
han gjorde sin plikt, detta är en 
enkel men genomgående sann in
skription som ej behöver huggas 
in i sten. 

Hans liv är ändat, hans kropp 
är aska, den virvlar runt "i rym
den blå," dit frihetsidéalen sträc
ka sig, dit var våra tankar och 
drömmar gå, där vårt samhälle 
bygger för oss söm vilja vata 
människor! 

Och det stoftet har form av 
små röda böcker, där han präntat 
sitt livs stora idé, i hans sånger ; 
och mången slav har nog vid be
röring med detta stoft av kämpen 
Joe Hill, kännt varmt, rött blod i 
sina ådror, "blommat om på nytt." 

Det är hans lycka till kamrater! 
Enkelt som han själv, men lika 
stolt och trotsigt starkt! 

Förlåt oss, Joe Hill, för vår 
glömska av dig, men vi äro upp
tagna av utförandet av din ma
ning : "Organisera." Du lever hos 
oss som idéalet för en rebell, som 
typen av en man! -Ditt ideal är 
vårt j din önskan-vårt mål! 

Hur ljust allt var omkring mig! 
Vilken skillnad sedan jag sist var 
här! En vindil ruskade trädkro
norna! Det var höst. . ^ 

Men för oss får det ej bfiva höst 
ännu på länge. För oss pågår det 
tidiga Vårarbetet, röjningen, pla
neringen. Vi ha långt kvar innan 
yi få bliva nöjda och vila! * 

Jag kände plötsligt avsky för 
kyrkogården för dess symbol. 
Döden. Nej, lev först, och strid. 
Jag vände mig om och gick med 
snabba steg ut i vimlet, i striden, 
i kampen för friheten! - > 

Chicago, III., okt. 1916. 

Josef iHillström Den Nittonde 
November 1915 

Han föll för de mördande kulor
nas stål 

I kampen mot våldet till stot 
De mäktiga vunno sin seger/ sitt 

mål, 4 

Som ofta och alltid förut. , 
Om liv eller frihet lian tiggde 

dem ej, 
Han fordrade rättvisa blott, 
Och svaret var domarnas stenhår

da nej 
Och bössornas dödande skott. 

Den tystnat den stämma som ma
nande ljöd 

I, livsvarm och segerrik tro * 
Det hjärta som klappat i brinnan

de glöd 
Har stelnat i dödskylans ro. 
Dock minnet skall leva i kom

mande tid 
Hans sång, fast vi sångaren mist 
Skall följa vår fana i sekellång 

strid * 
Till lycka och seger till S»«jt 

"rr- r 

Öc§ vindeti ötéd frihetens bud
skap en gång 

Skall susa kring länder och hav 

Och sjunga sin mäktiga, jublan
de sång 

För blommor och grä& på hans 

k grav. * 
Den morgonsol varom han diktat 

och drömt 

Skall säkert med löften och hopp 
Ur skuggor och tårar som strål

glansen gömt 

PprJkommande släkten gå opp.' 

Signe AurelL 

Ett minne, 

För vs&art 2 år sedan upptogs 
frågan angående Joe Hill på ett 
möte av logen Berghem av N. O. 
V. i mormonernas zion. En av 
kamraterna, O. W. Larson, hade 
varit uppe i fängelset på eftermid
dagen och språkat med Joe och 
med glödande ord och med av rtf-
relse darrande stämma talade 
Larson om den fängslade kamra
ten, som försmäktade i den dystra 
hålan. Det beslöts att besöka den 
fängslade kamraten varje söndag 
och att söka skingra dysterheten 
iiågot litet med en blomma eller 
:med någon annan liten gåva och 
med sådan litteratur söm vakt
hundarna tilläto honom läsa. 

Nästa söndag var det under-
tecknads tor att gå upp till fän
gelset. " _ . 

Med yilka känslor var det ei 
som jag i sällskap med 3 andra 
kamrater traskade i väg dit ned. 
Det var första gången jag skulle 
besöka ett fängelse, ocfi då jag 
såg dessa järndörrar och järngal
ler var det med undrande ögon. 
Äntligen, efter en lång väntan, 
blev det våf tur ! Vi fingo gå in 
2 och '2 och samtalstidén vtfr * 
minuter. g 

v Hur ser Joe Hill ut, var den 
fråga jag'ställde mig själv gång 
efter annan. Snadrt skulle fr&gan 
besvaras. Låset rasslar och ̂ fpr-

*ren öppnas odi igenon  ̂ en l̂v-
skum korridor följer 
efter oss. Ef&M  ̂

säger han: "33 some one to see 
you." Undrande ser jag mig om
kring. Galler för fönstren, galler 
till vänster om oss, så en smal 
gång och så galler igen. Ingen 
kan jag upptäcka, men så hörs 
ett hello. Allt jag nu kan se^är 
ett par vänliga ögon som frågan
de blicka på oss, men då jag blir 
lite van vid halvskymningen ser 
jag Josef Hillström. 

Vad hade jag väntat att få se. 
Jag kan ej förklara det, men sä
kert icke detta ansikte, med dessa 
ögon, ej heller var jag beredd att 
få höra en så mjuk och behaglig 
röst. Alltnog en såäan man som 
jag såg framför mig hade jag 
minst av allt väntat att se. Jag 
vill ej försöka att beskriva ho
nom, ty det kan jag icke, men i 
mitt inre äro hans drag tecknade 
outplånlig^ Aldrig skall jag 
glömma dessa minuter i den dyst
ra fängelsehålan där ett kort sam
tal med den dödsdömde kamraten 
fullkomligt övertygade mig om 
att han ej var den blodtörstige 
mördare som de gudsälskande 
proletärhatande mormonerna sök
te göra honom till. 

Det var ej sista gången jag såg 
honom och är jag sorgsen för att 
jag lärde känna honom för sent, 

ävenså att Vi «j äro starka nog 

ännu att hlmnas hans död. 

Må hatet flamma med dubbel 

styrka i yärje redlig proletärs 

i striden for Vår 

Ett år har hunnit att sjunka 
i tidens strandlösa hav. -
En vår ha blommorna spirat 
på döde kamratens grav. 
Mé'n irösten man ville förstumma 
är klar och levande än. 
Hans "Resen er, slavar", ljuder 
från ständigt växande skaror 
av arbetets kvinnor och män! 

Det föll en man! En av våra 
i kampen för liv och bröd! 
Den kamp, som så ofta bringar 
oss fängelsehålor oeh död. 
Men varje kamrat man dödar 
och pinar i fängelsehål, 
det är ett mått av olja 
med vilket förtryckarne öka 
revoltens flammande bål! ' 

Vi hava ej tid att sörja 
dem gravar och fängelser gömt. 
Vi skola visa i handling 
att vi ej förlåtit och glörafcf . ^ 
Än skola väl många falla! 
Vår kamp skall bli lång och hård, 
Så låt oss bygga ett faste^%"" 
som ingen makt skall gruéÉf 
Må det bliva de fallnas vårdT 

John Kvarnström» ; 

klass, samt aldrig glömma Josef 
Hillströms sista uppmaning till 
arbetarna: organisera. 

F. E. Hanson. 

Joe Hill 
Ett inlägg av Walfrid Engdahl. 

Hans sånger leva, men han är 
död. Varför skola vi nu igen grä
va upp honom för dyrkan och ka-
nonisering? Varför skall han pri
sas? Därför att han var en-man! 
Kunde han hjälpa att han var det ? 
Borde inte alla revolutionärer va
ra män? 

Sannerligen' han var bätter än 
vi. I ett av sina sista, brev till en 
kamrat skrev han något liknande: 
"Slösa ej tid över mitt mfnne — -
organisera". Det var manliga ord, 
värda att minnas av envar. 

Han skrev sånger, låt oss sjun
ga dem. De väcka slavarna mer 
än artiklarna om den.döde oph de 
döda gör. ^ .* 

Skall en människa prisas där
för att hon skrivit sånger, eller 
skrivit vad som helst? Kunde 
han undgå att skriva dem Han 
kunde det lika litet som näkterga
len kan undgå sjunga vackra sån
ger i härliga aftnar och lander 
som äro gynnade av. hans när
varo. . ~ - . 

Vi tyckte alfa om J<*9ef Hill
ström och vi talade och skrev 
därom för ett år sedan. Vår tid 
är kanske för dyrbar för att offra 
den på döda ben, nära och hur 
kära de voro oss. 

Det är väl knappast en dygd att 
vara revolutionär. Det är snara
re- den vakne arbetarens själv
skrivna plikt. Det är vårt intres
se att vara det och ingen som 
helst moralisk känsla. Att hans 
fiv var en strid, som slutade så 

av själv medan han levde. Ty 

striden ger en njutning. På själ
va avrättningsplatsen stod han 
ännu som den betvingade segra
ren : han darrade ej så mycket 
som de, vilka sköto honom. 

Han ; var segrare över alla 
känslor, stod över mängden, och 
han kände det. Hans arbettffäfev-
de efter honom. Han dog i rätta 
ögonblicket, aktad, ärad, avhål
len av alla, utom de svarta mör
darna. Han var rörelsen och rö
relsen var han, liksom han var en 
del i universum, avskild genom 
sin individuella kropp och dock 
ett med det hela. Den skarpsyn
te revolutionären vet, att hans 
avrättning är ett tecken på orga
nisationens livskraft och så går 
han beslutsamt in i dödens om
famning i förvissningen därom. , 

Joe Hill hade njutning nog, ty 
det finnes ingen njutning så stor 
som känslan av en manlig gär
ning. 

Vi bli sjuka om någon vågar ^ 
kritisera medlemmarna J vår or- • 
ganisation. Varför skola vi då ej 
vara sQf| ta. ho&.si; 
ävert berömmet. Är éet ena tKlP" " 
jlervärt borde det andra vara det 
också, utan att meningen med en 
Rörelse och dess organ är att in-
bördes beundra och smickra var
ann. 
T Min enskilda mening är, att det 
är nödvändigare för oss att kri
tisera och få fram våra fel och 
våra bristfälligheter än det är att 
få fram våra fördelar. Våra gär
ningar och vårt uppträdande åter
speglar allt. De stora handlingar
na tala alltid vät om oss, i sig • 
själva, men< det är de låga hand
lingarnas sätt att tala på sitt vis 
också. Den värdefullaste kritik ; 

en rörelse får är från dess egna 
medlemmar och den oskattbaras-
te kritiken individen mottager är 
från sin bästa vän. Endast en 
sådan medlem — endast en ,sådan 
vän är värd att äga. 

Jag vill ej följa med på smick
rets dyiga väg. På höjderna där 
de stora och mäktiga stormarna 
gå fram, där den eviga spännin
gen är, där är revolutionärens 
givna plats. — 

Vad är berömmet värt? Ännu 
aldrig fanns en människa som 
vann det minsta grand därpå. Jag 
har sett människor som ständigt 
erhållit smicker och beröm, och 
hurdana ha de blivit! Äckliga, 
vämjeliga, självförnöjda stacka
re. Fy fan! Å andra sidan had* 
jag sett dem, som dag ut och dag 
in utstått kaskader af klander och 
kritik och de ha varit män: djär
va, dådlystna, energiska, viljestar
ka — djävliga. 

Låt oss inte skända 4e dödas 
gravar med årliga kanoniserin-
gar. Vi bör inte tänka om vad vi 
tänkte i fjol, utan tänka något 
nytt. Ha vi inte handlingar nu 
att tänka på mångfaldiga gånger 
mera aktuella än en kamrat3 av
rättning? I gruvor, på banor och 
fält avrättas oupphörligt männi
skor med sasnifta vartaa blod. och 
känslor. Bör vi inte tänka, pä 
dem?" V j. 

Ha vi inte militärvansinnet att 
bekämpa och tala och skriva ofaä 
Står ej ännu privatkapttalisutfefi 
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