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45:e årgången 
 

 

 

Friday for Future alla fredagar 

 

Välkomna på demonstration för klimatet, varje fredag någon gång mellan 10‐ 13 på Stortorget.           

 
 

 

Noterat  

Den fundamentala motsättningen 
Perioden sedan finanskrisen har varit extremt gynnsam för världens dollarmiljardärer som nära 
fördubblats i antal sedan 2008. Mellan 2017 och 2018 skapades en ny miljardär varannan dag. 
   De superrika gömmer dessutom bisarra summor, uppskattningsvis 70 biljoner kronor, från 
skattemyndigheter. 
   Vi i Oxfam menar att ojämlikheten måste minska för att fattigdomen ska kunna besegras. 
Beskatta de rikaste, sätt stopp för skatteflykt och satsa på att göra offentliga tjänster tillgängliga 
för alla. 
Robert Höglund, kommunikationschef Oxfam Sverige. 
AB debatt 21/1 
 
Att bekämpa rikedom kommer inte hjälpa jordens fattigaste. Att öka välståndet för fler handlar 
i stället om ett bättre näringslivsklimat med mer handel och investeringar i fattiga länder. 
Johan Lundberg, chefsekonom, Timbro. AB debatt 23/1  
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Samtalet om Klostergårdsstationen och framtidens Källby den 21/1 
av Gunnar Stensson  

Mötesanteckningar 

Det första samtalet genomfördes igår. Det andra äger rum den 28, med andra deltagare. 
   Ett fyrtiotal utvalda deltagare fördelades i tre grupper kring var sitt bord, ett om bebyggelsen i 
anslutning till den kommande stationen, ett om rekreation och idrott och ett om 
kommunikationer.  Björn Abelsson, S, och Börje Hed, FNL, kretsade kring borden som 
lärarassistenter i oroliga klasser. Mycket var bra (prat om busstider, belysning, cykelvägar, 
cykelparkeringar, behovet av möteslokaler för föreningar osv). 
 
Annat var väldigt oroande. Kommunens perspektiv hotar många av Klostergårdens värden. 
Man frågade hur vi ska göra Klostergården mer attraktivt och föreslog en rad åtgärder som 
kommer att göra det mindre attraktivt. 
   Man ska bygga intill stationen med början 2021. Då kan korpfotbollsplanerna tas i anspråk, 
helt eller delvis. Varför? 
   Det gröna stråket mellan Lund och Höje å kommer knappt ha någon grönska kvar, vilket 
drabbar alla de löpare, barnfamiljer, pensionärer, hundägare med flera som brukar promenera 
där. Snabbcykelbanan till Malmö placeras intill det gröna stråket. Varför? Den borde placeras 
väster om järnvägen. 
   En väg planeras tvärs över grön- och odlingsområdena, från Sunnanväg under järnvägen till 
Värpingevägen. Den kommer att drabba området med odlingslotter. Det finns ju dessutom inga 
boende alls längs den delen av Åkerlunds och Rausings väg och Södra företagsområdet. 
    Åkerlunds och Rausings väg ska förbindas med väg 108 och alltså gå tvärs över Höje å och 
åkrarna. 
   Kommunen uppfattar Källby som en enhetlig stadsdel som omfattar både Klostergården, Sankt 
Lars, Arenaområdet och den nya stadsdel som ska byggas i Södra företagsområdet och kring 
reningsverket. 
 
Det rimliga vore att i stället låta det snart dubbelt så breda spårområdet fungera som en 
gränsbarriär mellan Klostergården och det ännu tomma Källby och senare bygga den nya 
stadsdelen med förbindelser västerut mot Trollebergsvägen, Folkparken och Värpinge, så att de 
områdena får goda kommunikationer till Klostergårdsstationen. 
   Man kan verkligen ifrågasätta om det är klokt att bygga bostäder intill fyrspårsområdet och 
den nya stationen där tåg och godståg kommer att passera var femte minut, dygnet runt. 
   När Klostergården byggdes, skapade man breda grönområden mellan spår och bebyggelse. I 
Lund vill man gräva ner spåren för att göra närmiljön uthärdlig. 
 
Akut gäller det nu bebyggelsen närmast stationen och bygget av själva stationen som ska bli 
klar till 2024. Man talar om att göra den till ett nytt centrum i Källby.  
   Men Klostergården har redan ett centrum med butiker, skola, mötesplats, bibliotek, kyrka och 
församlingshem. 
   Utbyggnaden på andra sidan ska ske i ett 20-års-perspektiv 
   De som kallas till nästa samtal i Helgeandsgården den 28/1 klockan 19.30 får mycket att tänka 
på. 
Byalaget får mycket att göra de närmaste åren. Till att börja med gäller det att utarbeta förslag 
till förändringar. 
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Pacifister tvingas in i Israels krigsmakt av Gunnar Olofsson  

Den israeliska regimen tar nu till hot och tvång för att förmå landets pacifistiska Haredi-judar att 
göra tjänst inom den israeliska krigsmakten. Enligt Miko Peled – israelisk människorättsaktivist 
och författare till den uppmärksammade självbiografin ”Generalens son” – driver man nu 
igenom den av regeringen tidigare godkända ”Equal burden”-lagen som skall säkerställa att alla 
israeler åläggs samma plikt att tjänstgöra i armén, något som lett till omfattande protester och 
massarresteringar av ortodoxa judar. 

 
Ultraortodoxa judar deltar i en demonstration mot 
Israels kallelse till militärtjänstgöring i Jerusalem 

den 28 mars 2017. 

De skrifttrogna Haredi-judarna - som motsätter sig allt våld, sympatiserar med palestinierna och 
menar att Israel aldrig borde ha upprättats före den judiske Messias återkomst - har sedan 1949 i 
praktiken varit undantagna från militärtjänst. Det är detta som den nationalreligiösa 
högerregimen nu vill ändra på. Problemet är att Haredim jämställer tjänst i en våldsapparat med 
att tillbe en falsk gud – någonting helt otänkbart, och en av de tre situationer där en rättrogen 
jude är skyldig att välja döden före kapitulation.  
   Kampanjen är dessutom mest symbolisk. Pacifistiska soldater är inte särskilt användbara, och 
enligt Miko Peled går det hela mest ut på att slå sönder den harediska gemenskapen, eliminera 
pacifism och involvera alla israeliska judar i den statliga våldsapparaten.  
   När fredliga religionsutövande judar förvägras leva sina liv enligt de Heliga skrifterna, och 
misshandlas av polis när de protesterar, är det en form av antisemitism som borde uppröra. Men 
eftersom detta sker i Israel är det från de i vårt land som mest hängivet säger sig stå upp mot 
antisemitism som så ofta – alldeles tyst.  

 
 

 

Mitt liv som terrorist av Gunnar Stensson 
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Jag och mitt gäng tioåriga busar från Östregårdsskolan härjade på gatorna i Växjö det ödesdigra 
året 1943. Då och då marscherade en bataljon gråklädda soldater med musik, hästar, vagnar och 
kulsprutor förbi på Risingevägen för att försvara landet. Ibland stack någon av dem till oss en 
25-öring och bad oss köpa en sockerdricka i affären vid Östrabo. 
   Somliga dagar begav vi oss ner till regementets skjutfält på Bäckaslövs hed för att söka efter 
patronhylsor. Det fanns inte så många för soldaterna var noga med att samla upp dem, men då 
och då missade de en. Sedan gick vi till affären och köpte en ask tändstickor för fem öre. Vi 
satte oss på en sten på Träan och bröt av svavelknopparna från tändsticka efter tändsticka (tur vi 
inte hade 17000!) och stoppade patronhylsan full. Sedan knackade vi igen hylsans öppning, 
placerade den på en stenhäll och krossade den med en stenbumling. PANG!!! 
   Det small rejält, rök och luktade svavel. Patronhylsan blev både söndertrasad och tillplattad. 
   Kul! Pröva själva. 
 
Nu läser jag följande rubrik i Sydsvenskan den 21/1: Terroranklagad bar på 17000 
tändstickor. 
   Det är ett av Säpos bevis mot en misstänkt terrorist. Dessutom hade terroristen två köksknivar 
i ryggsäcken. Vi hade ju alla slidknivar i våra bälten, det hade tioåriga busar på Öster i Växjö 
1943. Tur att vi klarade oss! 
   Tänk att kulturen med tändstickor som sprängmedel lever kvar 75 år senare och att Säpo till 
sist har uppmärksammat den. 

 
 

 

Allt kommer att bli bra 

 



2019:2    5 

I höstas så kunde VB visa några mystiska skyltar som läsarna hittat i Lund. Nu är det dags igen! 
   När red i sakta mak spankulerade hem mot Klostergården från centrum så dök denna plötsligt 
upp. Vilken auktoritet som garanterar det nedersta budskapet är oklart. Visst är det väl lite 
utanför Gatu- och trafiknämndens normala ansvarsområde. 

 
 

 

Jane Jacobs och samhällsbyggandet av Ann Schlyter  

I slutet av sextiotalet fanns på arkitektskolan en studiegrupp som kallade sig Socialistiska 
stadsplanegruppen. Vi läste och diskuterade alternativ till den dominerande doktrinen: riv och 
bygg nytt, anpassa till bilen. En de skrifter som gjorde störst intryck var Jane Jacobs, The Death 
and Life of Great American Cities. Jacobs tankar fick inget direkt genomslag i stadsbyggandet, 
men hennes tankar levde som en motrörelse till den dominerande doktrinen. 
 

Skissernas museums första föreläsningsafton i år handlade just om 
henne och om hennes idéer om människor, städer och ekonomier. 
Dessa är diskuterade i en ny bok, Samhällsbyggandet som 
mysterium (Jesper Mejling och Tigran Hass, red). En lång rad 
författare har bidragit i den, och av dem var Ebba Högström, 
arkitekt, och Per Svensson, numer tyvärr på DN, närvarande på 
Skissernas förutom redaktören Jesper Mejling. 
 
Jane Jacobs kritiserade arkitekter, modernismen, och auktoritär 
planering. Speciellt var hon emot planeringens separering av boende 
och verksamheter. Hon ville ha städer med gator och hus av olika 
höjd och kvalitet. Det skulle vara mångfald såväl i verksamheter 
som i befolkningssamansättning. 
 

En sak jag minns från min läsning för femtio år sen var att hon ofta tog upp trygghet och 
säkerhet som argument för planprinciperna. Fönster skulle vätta mot gatan, bland många ögon 
skulle kvinnor kunna röra sig i staden utan rädsla. Då tänkte jag, usch, vilket samhälle, när rädsla 
är styrande för planeringsprinciperna.  
 
Ebba Högström påpekade att Jacobs var så mycket mer än de ”recept” hon ställde upp för 
stadsplanering. Hon hade en relationell och dynamisk syn på staden där det viktigaste är vad 
som görs i staden och hur den kommer till. Hon värnade platsen och stadslivet. Men hon hade 
också blinda fläckar i sin analys av vad en stad är och bortsåg från många funktioner som 
behövs. Hon visade ett visst förakt för förorten och den likriktade villamattorna. Fattiga 
minoritetsgrupper såg hon knappast alls. 
 
Hon ville ha mångfald, men hennes mångfald hade sina begränsningar. Vad hon såg framför sig 
var en befolkning av präktiga arbetare, hantverkare och tjänstemän. En drömd by mitt i 
storstaden. Och hon förutsåg inte styrkan av de marknadsmekanismer som driver på 
gentrifiering och utarmning av mångfalden. Ironiskt nog har kvarteret i New York som hon 
bodde i och vilket hon idealiserade blivit ett av de dyraste och därmed mest segregerade 
bostadsområdena i världen.  
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Vad gör ett samhälle hållbart? Den frågan ställer sig Jesper Mejling och använder sig av en av 
Jacobs sista böcker för en kritisk analys av New Public Management med den svenska järnvägen 
som exempel. Problemet är enligt Jacobs att de styrande blandar olika sorters regler och 
prioriteringar. 

 

System fragmenteras i olika delar med olika aktörer med konflikterande drivkrafter. Jacobs 
ringar in ett problem för den politiska liberalismen. Hon var marknadsliberal men knappast 
liberal i dagens ekonomistiska definition. 
 
För Jane Jacobs och för mig, sa Per Svensson, är liberalismen fram för allt emancipatorisk. 
Marknaden är ett medel inte ett mål i sig. Jane Jacobs frågade sig alltid vad som var bra och vad 
var dåligt för främjandet av mångfald och frihet. Hon hade vissa anarkistiska drag i sin negativa 
syn på planerare, myndigheter och all överhet. 
 
Marknadsliberalism och radikalitet gick hand i hand hos Jacobs. Hon var en aktivist som deltog i 
demonstrationer inte enbart mot rivningar utan också mot Vietnamkriget. Hon flyttade från sitt 
älskade New York till Toronto för att hennes söner inte skulle skickas ut i 
kriget, och hon blev så småningom kanadensisk medborgare. 
 
Marshall Berman, All that is solid melts into air, är en bok som efter en rad 
litterära essäer har ett kapitel om rivning och planering i New York. Berman 
var samtida med Jacobs men hans bok kom först på åttiotalet. Berman hade 
som marxist en annan grundsyn. Han bejakade modernismen, och som titelns 
citat ur det kommunistiska manifestet slår fast, innebär det en ständig 
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förändring. Berman vill bejaka förändring, men när den kommer som grävskopor till hans 
hemkvarter i Bronx blir han förtvivlad. Per Svensson sa att det var en bok som gjort stort intryck 
på honom, och det gjorde den också på mig. Den tål fortfarande att läsa. Den finns på svenska i 
Gunnar Sandins utmärkta översättning. 

 
 

 

Bilder från Goa, Indien av Ulf N 

 

Goa är Indiska unionens minsta delstat. Dess yta är endast 3700 kvadratkilometer. Folkmängden uppgår 

till ca 1,5 miljoner. Nära 40 procent av befolkningen är kristna, huvudsakligen katoliker. Goa var från 

början av 1500‐talet fram till år 1961 en portugisisk koloni. Detta år ockuperades Goa av Indien. Goa var 

sålunda den sista europeiska besittningen i Indien.  

Goa är ett populärt mål för såväl utländsk såväl som inhemsk turism. Inte minst delstatens liberala 

bestämmelser för alkoholförsäljning lockar dit turister från övriga Indien.  

 
Tvagning av kamptjur i Indiska Oceanen. Benaulim, Goa. 
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Scooter är ett populärt motorfordon. Här köas det för färjeöverfart vid floden Mandovi. 

   

 
Benaulim, Goa. Motordriven rickshaw, tuk tuk. Billigare ‐ och vanligt ‐ alternativ till taxibil. 
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Ambulerande blomsterhandel, Benaulim, Goa. 

   

 
Småskalig och miljövänlig distribution av bröd till detaljhandeln. Benaulim, Goa.              
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Klostergården och Källby: Två stadsdelar i sydvästra Lund, åtskilda av 
järnvägen av Gunnar Stensson  

Lunds översiktsplan beskriver Källby som en sammanhängande stadsdel, omfattande Södra 
företagsområdet, Reningsverket, Klostergården och Sankt Lars med ett gemensamt centrum vid 
Klostergårdsstationen.  
   Planen tycks bortse från att Klostergården myllrar av liv medan Södra företagsområdet och 
reningsverksområdet helt saknar bostäder.  
   En konsekvens av planen är att Lunds kommun vill bygga bostäder och andra fastigheter intill 
stationen på båda sidorna om spårområdet för att skapa ett nytt gemensamt centrum. 

 
Källby - byn som försvann 

Idag ligger bostäderna i Klostergården långt från spåren. Den gamla stadsplanen har förlagt ett 
brett grönområde, som sträcker sig från Ringvägen ner till Höje å, mellan bebyggelsen och 
järnvägen. Där finns grönska, fem fotbollsplaner, förskola, koloniområde och odlingslotter. Det 
är klok stadsplanering som bidragit till att göra Klostergården till en god och attraktiv miljö. 
Behåll den! 
   När den nya planen nu föreslår bebyggelse intill spårområdet, inkräktar den både på det gröna 
stråket, fotbollsplanerna och de koloni- och odlingslotts-områden som bidrar till Klostergårdens 
höga kvalitet som rekreations- och naturområde.  
   Dessutom planerar man att dra en vägförbindelse från Sunnanväg över grönområdet och 
järnvägen till Värpinge, vilket ytterligare skulle försämra grönområdets kvalitet. 
   Vilka som vill bo och leva intill ett spårområde som hör till de tätast trafikerade i Sverige med 
ett tåg var femte minut året runt? Bygg inte nya problem. 
 
Väster om järnvägen finns bara en 500 meter lång asfalterad parkeringsplats och en solid mur 
av fabriksbyggnader som måste rivas innan ny bebyggelse är möjlig. 
   Projektet med en Källbystad som omfattar både Klostergården och industriområdet bortom 
Åkerlunds och Rausings väg är feltänkt.  
   Det i framtiden fördubblade spårområdet fungerar och bör fungera som en gränsbarriär 
mellan Klostergården och det ännu inte existerande Källby. 
   I Klostergården finns ett vitalt centrum med butiker, skola, mötesplats, bibliotek, kyrka och 
församlingshem. Det ligger, liksom bebyggelsen, nära, men inte intill, Klostergårdsstationen. 
 
Klostergården växer, med nya bostäder och ny befolkning, bland annat tack vare 
Klostergårdsstationen.  
   Från Arenatoppen, som reser sig högt över södra Lund, ner till parkeringsytorna vid 
Stattenavägen byggs sedan något år ett imponerande, enhetligt flerbostadsområde längs den nya 
Finalgatan, på fem minuters avstånd från stationen. 
   De senaste femton åren har också en exklusivare stadsdel i engelsk stil uppförts i södra 
Klostergården på strandängarna vid Höje å. Inne i Sankt Lars-parken har flera stora 
flerfamiljshus färdigställts.  
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   Vid infarten till Sankt Lars planeras ett stort centrum med bostäder, möjligheter till skolidrott 
och andra evenemang, butiker med mera.  
   Nära bron över Höje å byggs ett stort flerfamiljshus.  
   Längs Sankt Lars-vägen finns bortåt dussinet skolor med hundratals elever från hela Skåne, 
som kan få nytta av Klostergårdsstationen.  
   På södra sidan om Höje å ligger HSB:s nybyggda bostäder.  
   För att klara trafikökningen ska Sankt Larsvägen breddas och förses med cykelbanor på båda 
sidor. Bron över ån ska byggas om.  
   En ny infart från väg 108 i höjd med Gamla Malmövägen in i Sankt Lars-området planeras. 
   Sammanlagt har befolkningen i Klostergården – Sankt Lars ökat med flera tusen personer de 
senaste åren och tillväxten fortsätter. Människorna som bor i området kommer att utnyttja 
Klostergårdsstationen, förutsatt att väg- och bussförbindelserna dit utformas vettigt. 
 
På andra sidan järnvägen, bortom Åkerlunds och Rausings väg, finns hittills bara det 
vidsträckta, ödsliga, taggtrådsinhägnade Södra Företagsområdet med sina ofta fallfärdiga 
fabrikslokaler, en gång en illegal gratisgåva från Lunds kommun till Åkerlund och Rausing.  
   När nu kommunen får tillbaka marken finns möjligheter att planera en stad, Källbystaden, från 
noll. Den borde få sitt centrum mitt i området eller kanske längre västerut, där Folkparksvägen 
mynnar vid Maskinvägen. Ett torg med träd och rabatter, omgivet av butiker, bibliotek och 
möteslokaler. 
   Söder om Företagsområdet bör man utveckla park och naturområden på reningsverkets tomt 
intill Höje å och dammarna. 

 
Stationen får två sidoplattformar med på- och 

avstigning från de yttre spåren. 

Att bygga Källby centrum vid Klostergårdsstationen vore huvudlöst. Källby ska orienteras mot 
Värpinge, Trollebergsvägen, folkparken och Lunds centrum för att erbjuda goda 
kommunikationer till Klostergårdsstationen. 
   Så får vi om 20 år en ny vital, särpräglad stadsdel, Källby, väster om järnvägen, men nära 
stationen. Öster om järnvägen ligger den traditions- och folkrika stadsdelen Klostergården med 
Arenan, fotbollsplanerna, Källbybadet och Sankt Lars. Institutioner som det föreslagna 
gymnasiet blir gemensamma för de båda stadsdelarna.  
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Föredrag om Rosa Luxemburg  

I förra VB skrevs om Rosa Luxemburg i en artikel med anledning av hennes dödsdag den 15 
januari. Det finns ett antal böcker att läsa om hennes liv för den som vill fördjupa sitt vetande. 
En som gjort detta på allvar är Johan Lönnroth som hållit föredrag om hennes liv och gärning. 
Han skickade texten till ett av sina föredrag till VB. Här finns den att läsa om man vill veta mer 
om en av dentidiga kommunismens förgrundsgestalter. 

 
   

Rosa Luxemburg i Göteborg våren 2000 
Gamla Brandstationen på Tredje Långgatan i Göteborg den 1 mars 2000. 
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Rosa Luxemburg i Göteborg våren 2000 
 
Gamla Brandstationen på Tredje Långgatan i Göteborg den 1 mars 2000. 
 

 
 
1. Feministen 
Den 7 januari 1919, en vecka före det att hon mördades, skrev hon i ett 
brev de berömda orden: 
 
Ich war, ich bin, ich werde sein  
Jag var, jag är, jag kommer att vara. 
 
Så varför inte, varför skulle hon inte komma vandrade förbi porrbutikerna 
på Andra Långgatan en dag så här på våren år 2000. Skulle hon titta in på 
vänsterpartiets expedition på nummer 20? Eller skulle hon föredra 
sossarna på Järntorget eller rentav r-arna på Fjärde Långgatan? Eller 
hittar hon hellre Kvinnofolkhögskolan uppe på Nordostpassagen? Jag vet 
inte det. Men jag vet att hon hade haft mycket att säga oss. 
 
Vem var hon? Den österrikiske arbetarledaren Viktor Adler kallade henne 
för ett giftigt luder. Hennes begravning i Berlin 1919 var en mäktig 
manifestation. Stalin kallade henne för en ”rotlös kosmopolit” och fiende 
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till bolsjevismen. Lenin kallade henne för en örn, men också för förvirrad 
och eklektisk. Studenter i Köln på 60-talet döpte om sitt universitet efter 
henne. Demonstrationerna i Tyskland till hennes minne växer. Hon 
väcker fortfarande starka känslor.  
 
Hon föddes 1871 i den tyskpreussiska delen av Polen, ett land som sedan 
1795 var delat mellan Ryssland, Preussen och Österrike. Hennes föräldrar 
var liberala judar med en ekonomi på nedgång. Familjen flyttade till 
Warszawa där hon gick i skola. Hon var lysande duktig. Tidigt började 
hon samla växter, läsa klassisk litteratur, höra musik och måla tavlor. 
Hon var låghalt efter en barnsjukdom. Barnen skrek krympling efter 
henne. Hon kände sig tredubbelt förtryckt: som flicka, judinna och 
handikappad.  
 
Som tioårig skrev hon en dikt: 
 
Ich möchte alle Leiden 
alle verborgenen, bitteren tränen 
den Satten auf ihr Gewissen laden 
ihnen alles mit schrecklicher Rache heimzahlen 
(AL s 26) 
 
Jag vill att allt lidande 
alla dolda, bittra tårar 
ska lastas på de mättas samvete 
och återgälda dem med fruktansvärd hämnd 
(egen övers.) 
 
Hon sökte idéer som sprängde gränserna mellan nationer, raser och kön. 
Hon fann dem i arbetarrörelsen. Hon fick en närmast romantisk 
inställning till arbetarklassen. Hon påverkades av Polens nationalskald 
Adam Mickiewicz. Han var kristen socialist: ”Guds ande bor under 
arbetarnas blusar”, skrev han. Arbetarna ”vet” eftersom de ”känner”. Hon 
fick liksom han en stark tro på det spontana, på klasskänslan. Hon fick en 
märkligt dubbel inställning till massan. Hon mötte den som brutal, 
nationalistisk och antisemitisk. Men hon skulle också möta den jublande 
framför henne, som uttryck för klassens gränslösa solidaritet. 
 
Med den abstrakta och kollektivistiska kärleken till arbetarklassen 
konkurrerade den individuella kärleken till män. Hon skrev till en vän 
”kärleken förvandlar världen till en skimrande saga.” Hennes första stora 
kärlek hette Leo Jogiches, en några år äldre rysktalande judisk man, 
yrkesrevolutionär som levde på ärvda pengar. De gifte sig aldrig, kunde 
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bara stå ut med att bo ihop korta perioder. Men de bevarade sin relation 
under ständiga kriser och skilsmässor livet ut. Självklart var de präglade 
av sina könsroller. När Rosa ville bli tysk medborgare ingick hon 
skenäktenskap med en tysk socialdemokratisk mekaniker för att få tyskt 
medborgarskap. Hon led av det trots allt och låtsades inför sin släkt att 
hon var gift med Jogiches.  
 
I en serie tidningsartiklar 1898 och 1899 beskrev hon kvinnornas 
situation inom den växande industrin. Hon skrev om hur 
”proletariseringens järnkvast” tvingat ut kvinnorna i industrin när 
familjerna inte längre kunde leva på männens lön. Och eftersom 
kvinnorna är sämre skolade i klasskampen och deras arbetsvillighet större 
kan arbetsköparna ge dem lägre löner och exploatera dem hårdare. 
Genom konkurrensen hölls därmed också männens löner tillbaka. 
Arbetarkvinnornas fackliga och politiska organisering var därför 
avgörande för båda könens klasskamp. (GW 1/1 sid. 291). Kampen måste 
vara internationell. Tillsammans skall arbetarkvinnorna i Europas fabriker 
och de marterade indiankvinnorna på gummiplantagerna resa sig mot 
kapitalism och imperialism. ( GW 3 sid. 413)  
 
Motivet för de borgerliga kvinnornas organisering beskrev hon på ett helt 
annat sätt. Här handlade det om en individuell befrielse, som för henne 
själv. Borgarkvinnan skulle ”...låta friska vindar dra in i  det 
kälkborgerliga familjelivets kvava luft” (GW 1/1 sid. 185) och avslöja 
den borgerliga mannens hyckleri, när han vill göra henne till ”den husliga 
härdens prästinna” samtidigt som han inte drar sig för att genom 
exploateringen av arbetarkvinnornas arbetskraft ”beröva arbetaren den 
hemmafru som kan ge honom bekvämlighet och barnen beskydd.” (GW 2 
sid. 82) 
 
För den borgerliga kvinnan är ”hemmet världen” men för den proletära 
kvinnan är ”världen hemmet”. Så sammanfattade hon sin kombinerade 
klass- och könsanalys. Hon hade svårt att förstå sig på de borgerliga 
kvinnornas kamp för rösträtt och jämlikhet. Att sätta upp (den 
klassneutrale) mannen som huvudmotståndare saknade materiell grund, 
ansåg hon.  
 
Suffragettrörelsen i England kallade hon ”farsartad”. Men det betydde på 
inget sätt att hon undervärderade den kvinnliga rösträtten. När det 
belgiska socialdemokratiska partiet på sin kongress 1902 övergav den 
kvinnliga rösträtten för att nå en kompromiss med liberalerna angrep hon 
dem för opportunism. Kanske kunde kvinnorösträtt ge högern (de 
klerikala) fler röster, erkände hon. Men medvetenheten bland kvinnor i 
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arbetarklassen kunde bara vinnas genom att de gavs rösträtt (AL 176) 
Hon intog således samma ståndpunkt som Carl Lindhagen och s-vänstern 
i Sverige när Hjalmar Branting och den socialdemokratiska 
partiledningen av taktiska skäl ville satsa på enbart männens rösträtt först.  
 
Hon kämpade också för sin egen privata frigörelse. Jogiches tvang henne 
redovisa till vad hon använde hans pengar in i minsta detalj, han ansåg sig 
ha rätt att tala om vad hon borde ägna sig åt, han såg henne som sin egen 
intellektuella skapelse. När han förstod att hon passerat honom både 
intellektuellt och i den politiska rörelsen hade han svårt att klara av det. 
Hon skrev till Jogisches att hon ville gifta sig, få barn och leva ett 
borgerligt familjeliv. Men han kunde inte tänka sig det. Kanske var han 
rädd för att hon var den starkare. 
 
Hon vägrade underkasta sig socialdemokratins mansmakt. Hon lyckades 
bli utnämnd till chefredaktör för en av de många regionala 
arbetartidningarna, men slutade efter några månader då hon insett att hon 
mera var en utsmyckning och inte fick samma makt som de manliga 
motsvarigheterna på andra tidningar. Men hon blev en alltmer efterfrågad 
skribent och började tjäna en del egna pengar. Hon blev än mer 
oberoende av Jogiches pengar när hon 1907 blev lärare vid de tyska 
socialdemokraternas partiskola i Berlin.  
 
I Berlin lärde hon känna flera av de ledande socialdemokraternas 
familjer. Viktigast var familjen Karl och Luise Kautsky. Karl Kautsky var 
rik och levde ett tämligen traditionellt patriarkalt familjeliv. Rosa 
uppmanade Luise att bryta upp från äktenskapet. Det fördjupade 
självklart konflikten med Kautsky, som senare också skulle bli politisk. I 
en annan familj, Zetkins, fanns Konstantin (Kostja), som var 16 år yngre 
än henne och som blev hennes älskare och elev. Där fanns också Kostjas 
mamma Clara Zetkin, redaktör för den socialdemokratiska 
kvinnorörelsens tidning Die Gleichheit (Jämlikheten) och senare den 
internationella kvinnorörelsens ledande namn. 
 
Rosa Luxemburg var från början emot existensen av en sidoordnad – och 
i praktiken underordnad - kvinnorörelse. Hon skrev om en stor 
kvinnokongress 1904 att den var en ”damkongress... med representanter 
för det svaga könet ur borgerskapet eller på sin höjd ur småbourgeoisien 
vilka utleda på sin roll som mannens docka eller hushållerska söker något 
mått av handlingar för att fylla sitt tomma huvud och sin tomma tillvaro 
med.” (Citerat ur EE s 132-133) 
 



 5

Clara Zetkin blev – främst som en av  initiativtagarna till den 
internationella kvinnodagen - hyllad av vänsterns kvinnor. Hon var också 
först Lenins och sedan Stalins favorit bland kvinnorna. Hon företrädde 
också en tämligen konventionell uppfattning om kvinnans roll i familjen, 
också det bidrog till att hon hyllades av den internationella 
arbetarrörelsens män. Rosa Luxemburg var alltför långt före sin tid.  
 
Hon går upp på vänsterpartiet och frågar efter det kvinnopolitiska 
programmet. Hon gillar det. Och hon uppskattar att vi inte bara har en 
kvinnlig partiordförande utan också att vi saknar en separat 
kvinnoavdelning. I demonstrationen den 8 mars känner hon sig hemma. 
 
 
2. Antinationalisten 
Men hon tvekar när hon ser banderollerna och hör talkörerna den första 
maj. Internationell solidaritet – arbetarklassens kampenhet. Det skulle 
hon gilla. Nej till EU, ja till världen skulle hon också ställa upp när hon 
bara förstått vad EU är. Men vänstern vill slå vakt om den nationella 
demokratin läser hon i en broschyr. Då blir hon mera tveksam. Och hon 
ryggar inför de svenska fanorna i s-tåget. 
 
Antisemitismen var stark i det katolska Polen. Hon fick som flicka 
uppleva pogromer på judar, även om hennes familj aldrig blev direkt 
drabbad.  Det skapade den antinationalism som präglade allt hon gjorde 
under resten av livet. Hon anslöt sig tidigt till Polens Revolutionära Parti 
och i fick problem med stipendier för vidare studier. Inför hot om 
arrestering flyttade hon arton år gammal till Zürich. 1892 bildades Polens 
Socialistparti med ett självständigt Polen som främsta mål. Tillsammans 
med Jogiches bildade Rosa ett eget antinationalistiskt parti med 
förankring mest utanför Polen, bland flyktingar.  
 
Hon och hennes partikamrater hävdade att Marx haft fel då han talat för 
polsk självständighet, att klassen var överordnad nationen. Det var inga 
opportuna åsikter i Polen, partiet blev närmast en sekt. 
 
I augusti 1893 möttes Andra Internationalen, de socialdemokratiska och 
socialistiska partiernas samorganisation, i Zürich. Strid utbröt om vilket 
av de båda polska partierna som skall representera den polska 
arbetarklassen. Efter en kompromiss fick båda partierna vara med. Det 
blev Rosa Luxemburgs debut som offentlig talare. Hennes tema var då 
och skulle ständigt bli den internationella arbetarklassens internationella 
solidaritet, att de socialistiska rörelsen skulle bekämpa all nationalism och 
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alla krig, att arbetarna skulle vägra bära vapen mot varandra och att alla 
socialistiska parlamentariker skulle rösta mot alla rustningsbeslut. 
Hon studerade politisk ekonomi i Zürich och disputerade 1998 på en 
avhandling om arbetarklassens sociala förhållanden i Polen och Ryssland, 
Där var hennes tes att den polska textilindustrin hade konkurrensfördelar 
gentemot sin ryska motsvarighet på grund av en högre bildningsnivå 
inom arbetarklassen och mer avancerade kapitalister i Polen jämfört med 
det efterblivna Ryssland. En slutsats av det var att den polska och ryska 
arbetarklassen hade gemensamma intressen av att den ryska industrin 
konkurrerades ut. De polska arbetarna skulle få högre löner och de ryska 
arbetarna skulle tjäna på längre sikt eftersom den efterblivna tsarregimen 
skulle tvingas till moderniserade reformer eller falla.  
 
Avhandlingens politiska slutsats hade udden riktad mot polsk nationalism 
och ryssförakt. Hon kämpade vid denna tid – dvs i slutet av 1890-talet – 
också mot den växande nationalismen inom den tyska arbetarrörelsen. 
Eduard Bernstein, revisionismens banerförare, hade försvarat 
kolonialismen som ”den högre kulturens rättighet”. Hon angrep allt 
häftigare SPD:s alltmer försiktiga linje när det gällde att angripa den 
tyska imperialismen.  
 
I hennes stora arbete om den internationella kapitalismen - Die 
Akkumulation des Kapitals  (Kapitalackumulationen) – skrev hon om två 
huvudströmningar inom den borgerliga politiska ekonomins syn på 
världskapitalismens framtid. Dels fanns optimisterna: de klassiska 
ekonomerna som Ricardo, Say och deras moderna eftersägare bland de 
akademiska nationalekonomerna. De trodde på möjligheten av en ständigt 
mer internationaliserad och dynamisk världskapitalism med frihandel och 
obegränsade kapitalrörelser. Dels fanns där pessimisterna som i Malthus 
efterföljd ser befolkningstillväxt, otillräcklig köpkraft eller andra hinder 
för en spontan kapitalistisk tillväxt. Politiskt leder de båda synsätten till 
liberalism respektive statssocialism eller konservatism. Alla blir de på 
olika sätt apologeter för kapitalismen. 
 
Så långt var hon en ganska trogen uttolkare av Marx och Engels. Men 
därifrån tog hon ett steg vidare. Schemat för utvidgad reproduktion och 
den marxistiska kristeorin har, skrev hon, en väsentlig lucka. Den utgår i 
grunden ifrån en sluten kapitalistisk ekonomi, som växer, centraliseras 
och går under i kraft av sina egna utvecklingslagar. Men de kapitalistiska 
ekonomierna i Europa är för sin tillväxt beroende av sin icke-
kapitalistiska omvärld. 
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Hon gav en rad exempel. När det brittiska jordbrukets 
arbetskraftsreserver började ta slut och när nya industribranscher växte 
fram fick textilindustrin ont om billig arbetskraft. Då kunde den istället 
importera bomull från södern i USA, där slavarbetskraften fortfarande var 
billig. När den engelska och tyska maskinindustrin började få 
avsättningsproblem efter att ha mättat sina inhemska marknader, så kunde 
man etablera nya företag i Argentina, Egypten och Turkiet. Den icke-
kapitalistiska omvärlden fungerade således som en sorts säkerhetsventil 
för de ledande kapitalistiska länderna. Slutsatsen blev att kapitalismens 
sammanbrott inte kunde komma förrän den var global. 
 
Men det var ingalunda någon idyllisk expanderande kapitalism 
Luxemburg beskrev. När boken skrevs 1912 hade kampen skärpts mellan 
de europeiska stormakterna och i den nya socialdemokratiska Andra 
Internationalen var hon en av de mera militanta företrädarna för att 
arbetarklassen skulle vägra att delta i upprustningspolitiken. En efter en 
av revisionisterna hade fallit undan för den nationalistiska propagandan 
och kompromissat med kungamakt och borgare.  
 
Rosa Luxemburg kunde aldrig acceptera att den nationella 
självbestämmanderätten blev ett strategiskt mål i sig för arbetarrörelsen. 
Det är en av förklaringarna att hon försvann som ideolog i Östeuropas 
kommunistpartier. Den östtyske redaktören till de samlade verken hyllade 
henne som en stor revolutionär, men slog fast i förordet att hon hade en 
”fehlerhafter konzeption von der Lösung der nationalen Frage”(GW 1/1 
sid. 4). Lika lite populär var hennes ståndpunkt inom den folkhemskt 
nationella socialdemokratin. 
 
 
3. Revolutionären 
När hon går där mellan demonstrationstågen första maj ser hon att det är 
r-arna som kallar sig revolutionära. Det lockar henne. Men marxismen-
leninismen, nej. Och än mindre Stalin. 
 
1890-talet var en tid med stabil kapitalistisk expansion. Arbetarrörelsen 
växte och blev etablerad. Mot slutet av decenniet proklamerade Eduard 
Bernstein revisionismen, socialismens seger utan revolution. Rörelsen var 
allt, målet inget. Socialismen var en fråga om att uppfylla en rad 
värderingar som rättvisa och jämlikhet, snarare än om att avskaffa 
kapitalismen och införa arbetarmakten. Den skulle komma genom sociala 
reformer, allmän rösträtt och starka fackföreningar.  
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Rosa Luxemburg svarade: Bernstein tror att han kan förvandla havet av 
kapitalistisk bitterhet till socialistisk sockerdricka genom några flaskor 
socialreformatorisk lemonad... Istället för klasskampen vill han sätta 
rättviseprincipen, detta gamla ök ... på vilket historiens alla Don Quijotar 
ridit ut att reformera världen... för att komma hem med ett blått öga som 
enda resultat.'' (Reformpolitik sid. 35 och 58) 
 
Hon hävdade envist den utomparlamentariska kampens betydelse och 
revolutionens nödvändighet. Men hon kunde inte hindra att den tyska 
socialdemokratin alltmer slog in på Bernsteins väg. Hon lanserade 
begreppet ”revolutionär realpolitik” som en slags kompromiss. Men 
partiledningen och särskilt riksdagsgruppen blev allt mildare i sin 
samhällskritik. Rosa rasade: Partiet har blivit ...som en nattvakt, som tutar 
i hornet när det ser en skandal på gatan" (G W 2, sid. 433).  
 
När de ryska socialdemokraterna delades i bolsjeviker och mensjeviker 
1903 stod Rosa Luxemburg på Lenins sida när det gällde synen på 
revisionismen och behovet av en revolutionär arbetarrörelse. Men hon 
angrep samtidigt Lenins demokratisyn. Hon ogillade hans 
partiuppfattning – hans ”själlösa armé” - och hans '”jakobinska” krav på 
lydnad gentemot majoritetsbesluten: Hon skrev att de ”revolutionära 
felstegen” är oändligt mycket mer fruktbara än ”den allra bästa 
centralkommitté” (GW 1/2 sid. 444.) 
 
Rosa trodde på partimedlemmarnas frivilliga självdisciplin. Centralistisk 
principfasthet ger ingen rörelse, ansåg hon, och då växer opportunismen 
ur stillaståendets sump. I ett svar på Lenins skrift ”Två steg framåt ett 
steg tillbaka” skrev hon: ”Den disciplin Lenin har i åtanke är på intet sätt 
inplanterat i proletariatet blott av fabriken, utan i lika hög grad av 
kasernerna, av den moderna byråkratin, av alla den centraliserade 
borgerliga statsapparatens mekanismer....Den ultracentralism som Lenin 
förespråkar genomsyras i grunden av steril nattväktaranda.” 
 
I januari 1905 gick arbetarna ut på gatorna i St Petersburg för att kräva 
bröd och frihet och protestera mot tsarens reaktionära politik. Rosa 
hoppades på ett revolutionärt uppsving. Inför det tyska partiets kongress 
året därpå skrev hon Masstrejk, Parti och fackförening, där hon riktade 
kritik mot både höger och vänster. Hon hyllade de ryska arbetarnas 
klassinstinkt och den spontana masstrejken och gav stöd åt bolsjevikernas 
bojkott av den nyinrättade ryska Duman, dit arbetarna fick välja mindre 
än en procent av delegaterna. Hon angrep SPD:s byråkratiska partiledning 
som inte vågade ge tydligt stöd till de ryska revolutionärerna och 
jämförde dem med Mr Gradgrind i Dickens Hard Times, han som ville 
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lära sina barn att göra tabeller och fostra dem till kapitalismens effektiva 
och själlösa robotar.  
 
Samtidigt kritiserade hon anarkisternas våld och Lenins krav på 
beväpning av folket. Men hennes stöd till strejken och den fredliga 
kampen var fullt tillräcklig för att de ryska myndigheterna skulle låta 
arrestera henne då hon besökte Polen på våren 1906. Hon stängdes in i en 
burliknande cell i Warschawas citadell. Hon startade en hungerstrejk och 
lyckades komma ut efter några månader med hjälp av ingripande från 
tyska socialdemokrater. Sommaren 1907 spärrades hon in igen, denna 
gång i Berlin. Men hon var välkänd nu, den kejserliga polisen tvangs ta 
hänsyn. Hon släpptes igen efter några månader. 
 
En ny riksdagsman för SPD, Gustav Noske, hade talat positivt om 
fosterlandsförsvar i sitt jungfrutal. Partihögern hade också tonat ner 
kravet på republik. Partivänstern fronderade öppet och blev vederbörligen 
avhyvlade som ansvarslösa av partiledningen. Hon skrev i ett brev att hon 
kände sig som en ”piskad hund”. Hon bjöds in till vänsterdominerade 
partiavdelningar och höll tal inför jublande åhörarmassor: SPD får inte 
gömma republikkravet som en rodnande mor som gömmer det oäkta 
barnet bakom ryggen. (AL s 352)  
 
I riksdagsvalet 1912 fick SPD 110 mandat - en tredjedel av platserna – en 
parlamentarisk styrka utan motsvarighet i något annat land. Rosa 
Luxemburg sågs alltmer som en belastning av partiets högerflygel. Hon 
fick möta alla de tillmälen som mansgrisar och antisemiter använt i alla 
tider. De mest nationalistiska bland de polska socialisterna var ännu 
värre, där beskylldes hon för att vara en degenererad judinna som ville 
gjuta polska arbetares blod. Hon var inte riktigt accepterad någonstans. I 
den internationella rörelsen vägrade hon att ansluta sig till det hon kallade 
bolsjevikernas ”tatariska marxism”.  
Kriget närmade sig, överallt blev den nationalistiska propagandan 
starkare. Men Rosa vägrade låta sig påverkas. Hon uppmanade offentligt 
tyska arbetare att vägra ta till vapen mot sina franska klassbröder. Hon 
startade kampanj mot soldatmisshandel. Krigsministern von Falkenhayn 
ville åtala henne för förtal av officerskåren. Hon kallades till rättegång i 
februari 1914 och utmålades av åklagaren som den tyska statens fiende 
nummer ett. Hon höll ett lysande tal inför rätten, som sedan gavs ut som 
Militarismen, kriget och arbetarklassen. Hon kallade kriget barbariskt 
och reaktionärt och upprepade sina maningar om krigsvägran. Åklagaren 
krävde omedelbar inlåsning på grund av risk för smitning. Hon svarade: 
”Min herre, jag tror ni skulle smita. Det gör aldrig en socialdemokrat. Vi 
står för våra handlingar och skrattar åt era domar.” 
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Hon dömdes till fängelse, men fick ett års anstånd med verkställigheten.  
Karl Liebknecht försvarade henne i riksdagen inför hånleende 
partikamrater, som knappast hade något emot att ha henne inspärrad. 
Krigstrummorna mullrade. Den 28 juni 1914 small skottet i Sarajevo. 
Den 1 augusti förklarade Tyskland Ryssland och den 3.8 Frankrike krig. 
Majoriteten av den socialdemokratiska riksdagsgruppen förklarade att det 
var ett försvarskrig. Bara Karl Liebknecht vågade frondera öppet mot 
riksdagsgruppens majoritetslinje. Rosa skrev bittert att riksdagsgruppen 
gjort om internationalens paroll till: ”Proletärer i alla länder förenen er i 
fredstid och skär halsen av varandra under kriget.” 
 
Hon hade trott att arbetarklassen skulle göra motstånd. Men hon hade 
tagit gruvligt fel. Nästan hela tyska folket drevs med av krigshysterin. En 
bokförsäljerska kände igen henne och kallade henne förrädare när hon vill 
köpa en bok på franska. Hon var nära självmordet. Men hon hade trots 
allt några modiga kamrater som också vågade frondera. Den 30.10 1914 
gjorde Rosa, Clara Zetkin, Franz Mehring och Karl Liebknecht en 
deklaration i Berner Tagwacht där de tog avstånd från SPDs linje. I 
december 1914 röstade 18 SPD-riksdagsmän mot utvidgade krigskrediter. 
De uteslöts ur riksdagsgruppen, men höll gentemot partivänstern fast vid 
att kriget var ett försvarskrig. 
 
18.2 1915 häktades hon.  I fängelset skrev hon pamfletten 
Socialdemokratins Kris - den så kallade Junius –broschyren efter den 
pseudonym hon skrivit under. Där levde hon ut sin fruktansvärda 
besvikelse över socialdemokratins svek vid krigsutbrottet. Lenin 
kritiserade henne skarpt för att hon trott på arbetarklassens spontana 
motstånd mot kriget och för att hon och hennes kamrater i partivänstern 
inte lämnade SPD och bildade eget.  
 
I september 1915 träffades representanter för de socialdemokratiska 
partiernas vänsterfraktioner i Zimmerwald. Rosa satt i fängelse och fick 
höra talas om det i efterhand. Hon förstod att en ny international måste 
byggas upp. Men hon ville inte ge upp tanken att vinna en majoritet inom 
SPD för vänsterlinjen. Och hon vägrade fortfarande underordna sig 
Lenin, som hade börjat driva linjen att socialdemokraterna skulle försöka 
omvandla kriget till ett inbördeskrig mellan klasserna.  
 
I januari 1916 bildade Karl Liebknecht och den yttersta partivänstern en 
fraktion som kallade sig Spartakusgruppen. I februari 1916 släpptes Rosa 
ut ur fängelset och hon anslöt sig självklart till Spartakisterna. Långsamt 
hade det nu också börjat gå upp för alltfler socialdemokrater att de var 
lurade om krigsorsakerna, att Tyskland aktivt provocerat fram kriget. I 
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mars 1916 bildade de ytterligare en socialdemokratisk fraktion. Karl 
Kautsky, som ledde den nya centergruppen, skulle senare hävda att om de 
inte gjort det så hade Spartakusgruppen tagit över hela partiavdelningen i 
Berlin.  
 
Det fanns nu tre grupperingar i den tyska socialdemokratin: högern, 
centern och vänstern. I den internationella rörelsen utgjorde bolsjevikerna 
en fjärde grupp, allra längst ut på vänsterkanten. Lenin hade givit upp 
tron på att de gamla partierna kunde ändra sig. Han såg 
högersocialdemokraterna som en konsekvens av att arbetarklassen i de 
mest framgångsrika kapitalistiska staterna England, Tyskland och 
Frankrike kunde ”mutas” genom att de fick delta i utsugningen av tredje 
världen. Han såg därför också revolutionen i det mer efterblivna Ryssland 
– imperialismens svagaste länk- som en mer realistisk möjlighet.  
 
Rosa Luxemburg höll däremot fast vid den klassiskt marxistiska 
ståndpunkten att världsrevolutionen bara kunde utgå och spridas från den 
mest avancerade kapitalismen. Hon trodde inte heller på att socialismen i 
ett enda land var möjlig och inte på enstaka nationella befrielsekrig. Hon 
var därmed också mer pessimistisk än Lenin om möjligheten att använda 
det annalkande kriget för revolutionära syften. Hon varnade rentav för att 
kriget skulle kunna leda till ”de kämpande klassernas gemensamma 
undergång”.  
 
När så den ryska revolutionen kom i november 1917 blev det en dogm i 
världskommunismen att Lenin haft rätt och Rosa Luxemburg fel. Hennes 
kritik av reformismen inom socialdemokratin är "romantisk" och hennes 
teori om världsrevolutionen är ”abstrakt, allgemein und falsch” skrev 
redaktören till de samlade verken (GW 1/1 s 9 respektive del 3, s 4).  
 
 
4. Demokraten 
Åter till Göteborg. Det har gått några veckor. Nu har hon förstått vad som 
hände: Nazismen, det nya kriget, Tyskland som kapitalismens A-barn. 
Bolsjevikernas stat som blev ett imperium, men rasade sedan samman 
som ett korthus. Polen som blev självständigt, fascistiskt, lydstat till 
Sovjet, sedan åter självständigt. Hon hade sluppit undan mycket.  
 
I juli 1916 arresterades hon igen. Hela dramatiken under 1917 tvangs hon 
därför uppleva bakom fängelsemurar. I januari 17 uteslöts båda de 
oppositionella partifraktionerna – centern och vänstern - ur SPD. I mars 
störtades tsaren i den första ryska revolutionen. I april bildades USPD - 
Tysklands oavhängiga socialdemokratiska parti.  Lenin kallade detta nya 
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parti för socialpacifistiskt – samma sak sa han för övrigt om det nya 
vänstersocialdemokratiska partiet i Sverige - och krävde på nytt att 
Spartakisterna skulle bilda ett eget parti.  
 
Den 6 och 7 november 1917 kom en ny rysk revolution. Rosa hälsade 
nyheten med glädje, men hon var ändå kluven. Hon hade hoppats på att 
revolutionen i det mer civiliserade Tyskland skulle komma först och hon 
var misstänksam mot Lenins ledarskap. Det är osäkert om hon kände till 
att det kejserliga Tyskland hjälpt Lenin att ta sig till Ryssland, just med 
förhoppningen att bolsjevikerna skulle försvaga Ryssland i kriget. Hon 
fick en chock när hon fick höra om freden i Brest Litovsk i mars 1918, 
där Lenin och Trotskij lät Tyskland ta Polen. Hon skrev om freden att den 
var: ”ingenting annat än det revolutionära ryska proletariatets kapitulation 
inför den tyska imperialismen.” Hon fasade för ett ännu hemskare spöke: 
en allians mellan ett bolsjevikiskt Ryssland och ett imperialistiskt 
Tyskland. (Kanske hade hon en föraning om Stalin/Hitler-pakten)  
 
Hon fick en ny chock när hon hörde att bolsjevikerna upplöst 
folkförsamlingen efter  socialistrevolutionärernas valseger och ytterligare 
en när hon hörde om den bolsjevikiska terrorn mot de som vägrade 
underordna sig. I augusti och september 1918 skrev hon Ryska 
Revolutionen – hennes kanske allra mest lysande och samtidigt mest 
omstridda text.  
 
Där finns i den lilla boken två sammanvävda teman: Revolutionens 
nödvändiga spridning och den lika nödvändiga demokratin under 
socialismen. Revolutionen får inte stanna av, den måste bli permanent för 
att använda ett begrepp som senare skulle förknippas med Trotskij:  
 
...revolutionens naturlag kräver ett snabbt avgörande. Antingen körs lokomotivet för 
full ånga uppför den historiska backen till dess högsta höjd eller också rullar det av 
sitt egen tyngd tillbaka i sin utgångsställning och drar dem, som med sina svaga 
krafter vill hålla sig kvar på halva vägen hjälplöst ner i avgrunden. (RR s 28)  
 
Hon trodde liksom bolsjevikerna på proletariatets diktatur, dvs 
arbetarklassens politiska maktövertagande efter revolutionen. Men där 
fanns för henne ingen motsättning till den allmänna rösträtten och de 
”borgerligt demokratiska fri- och rättigheterna” – det var ju så självklart 
att arbetarklassen skulle vara i förkrossande majoritet när revolutionen 
kom. Hon betvivlade bolsjevikernas demokratiska sinnelag, nu liksom när 
hon grälat med Lenin om den interna partidemokratin. Hon skrev: 
 
Den tysta förutsättningen för diktaturteorin i Lenins och Trotskijs anda är att den 
socialistiska omvälvningen är något som det ligger ett färdigt recept för i 
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revolutionspartiets ficka och som man sedan bara behöver energiskt förverkliga. 
Tyvärr eller lyckligtvis är det inte så. Långt ifrån att vara en summa färdiga 
föreskrifter, som man bara skulle ha att bruka, är det praktiska förverkligandet av 
socialismen som ett ekonomiskt, socialt och rättsligt system en sak som ligger helt i 
framtidens dimma... Men om så är då är det klart, att socialismen enligt sin natur inte 
låter påbjuda sig. införas genom ukas. Den har till förutsättning en rad maktåtgärder – 
mot egendomen osv. Det negativa, raseringen, kan man dekretera, inte uppbygget, det 
positiva. Ny mark, tusen problem. Endast erfarenheten kan korrigera och öppna nya 
vägar. Endast ohämmat skummande liv finner tusen nya former, improvisationer, 
frigör skapande kraft, korrigerar själv alla felgrepp. Det offentliga livet i stater med 
begränsad frihet är så torftigt, så fattigt, så schematiskt, så ofruktbart, just därför att 
det genom att utesluta demokratin spärrar av sig från de levande källorna till all andlig 
rikedom och allt framsteg. (Bevis: åren 1905 och februari–oktober 1917). Liksom 
politiskt också ekonomiskt och socialt. Folkets hela massa måste vara med. Annars 
blir socialismen från början dekreterad, påbjuden av ett dussin intellektuella.” (RR s 
60-61) 
 
Att publicera något sådant när de kapitalismens stormakter skickat arméer 
in i Ryssland för att krossa revolutionen var naturligtvis inte särskilt 
opportunt bland hennes egna revolutionära vänner. Flera av dem avrådde 
från publicering. Paul Levy, hennes nio år yngre försvarsadvokat som 
också blivit hennes älskare, övertalade henne att vänta. Boken kom inte ut 
förrän 1922, då Levy själv gav ut den. Han blev omedelbart anklagad av 
bolsjevikerna för att ha förfalskat hennes text. Det har sedan dess alltid 
stått strid om originalets exakta ordalydelser. 
 
Men Rosa fick snart annat att tänka på än att publicera texter om den 
ryska revolutionen. Den 29.10 1918 sökte kejsar Wilhelm II skydd på det 
egna militärhögkvarteret. Den 3 november gjorde matroser i Kiel uppror. 
Tre dagar senare vajade röda fanor över Hamburg, Lybeck och Bremen. 
Arbetar- och soldatråd bildades över hela Tyskland. Rosa släpptes från 
fängelset den 7.11 och ytterligare två dagar därpå – den  9.11 - togs 
Berlin över av USPD. Spartakusgruppen spelade en ledande roll. Karl 
Liebknecht och Rosa Luxemburg var de två mest framträdande ledarna. 
 
Inför det akuta hotet att det skulle gå i Tyskland som i Ryssland tog 
militärledningen kontakt med högern i SPD. Den 10.11 ingicks en pakt 
mellan överbefälhavaren von Hindenburg (som och socialdemokraten 
Ebert. Rikskanslern Max von Baden övertalade kejsaren att avgå till 
förmån för kronprinsen och Ebert utsågs till rikskansler. En annan SPD-
ledare - Scheideman – insåg att detta inte räckte för att stoppa 
revolutionen. Han utropade en tysk republik från riksdagens balkong utan 
att fråga Ebert och allmänna val utlystes till den 19 januari 1919. Två 
timmar senare utropade Liebknecht den tyska socialistiska republiken. 
 



 14 

En provisorisk regering utsågs med tre från vardera SPD och USPD. Den 
skulle fungera fram till valen. Men spartakisterna lät sig inte nöja. De 
manade till avväpning av polisen och beväpning av folket. Men 
människorna var trötta på strider. När spartakisterna försökte ta över en 
borgerlig tidning vägrade typograferna att arbeta. Bolsjevikerna hade 
skrämt den tyska arbetarklassen. Den 6 december slog polis och militär 
till mot arbetardemonstrationer och arton dödades. Spartakisterna krävde 
att USPD skulle lämna regeringen och gjorde ett eget program med bland 
annat konfiskation av stora förmögenheter.  
 
Den 15 och 16 december hade ombud från arbetar- och soldatråden 
kongress. Den dominerades helt av SPD. Man beslöt att rådskongressen 
bara skulle ge förslag till och vara underställd riksdagen, i motsats till 
spartakisternas krav på att rådskongressen skulle vara det överordnade 
organet. Rosa Luxemburg och spartakisterna ville att USPD skulle inkalla 
en egen partikongress för att ta ställning till vad som nu borde göras. Men 
USPD:s ledning ville vänta på valet.  
 
Den 29.12 1918 beslöt spartakisterna lämna USPD och bilda eget parti. 
Rosa var tveksam men röstade ändå för, mot röstade bland andra Leo 
Jogiches. Den 30.12 bildades KPD, Tysklands Kommunistiska Parti. 
Rosa ville att det nya partiet skulle heta socialistiska arbetarpartiet. Hon 
talade för att de inte skulle försöka störta regeringen, utan underminera 
den underifrån. Hon talade också - liksom Liebknecht – för att KPD 
skulle ställa upp i valet. Hennes argument var bland annat att kvinnorna 
nu skulle få rösträtt för första gången, de skulle inte förstå om KPD inte 
ställde upp. Men majoriteten på kongressen var emot valdeltagande.  
 
KPD hade valt bolsjevikernas väg. En av delegaterna - Jacob Walcher, 
senare både hög partiföreträdare och dissident i DDR – berättade att han 
frågat Rosa Luxemburg vart hon trodde detta ödesdigra beslut skulle leda. 
Hon svarade: ”Varje stor flod för med sig slam, det kommer att ordna 
sig.” Berthold Brecht kommenterade långt senare att så skulle Lenin 
aldrig ha sagt. Författaren Peter Weiss, vars far var med om KPD:s 
grundande, skrev i Motståndets Estetik : ”Min far sa att vi halvt medvetet 
följde den omöjliga väg som Rosa visste vart den ledde”.  
 
I det stora talet på nyårsaftonen tog hon också upp plikten att alltid tala 
om vad man tror på, att aldrig i taktiska syften dölja sanningen: 
 
 Jag vet inte om det är en plikt att offra sin lycka och sitt liv för sanningen. Men så 
mycket vet jag. Om man önskar lära ut sanningen är det ens plikt att göra det helt och 
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fullt eller inte alls... Den som framför sanningen maskerad och utstyrd för 
mänskligheten må vara sanningens sutenör, men dess älskare är han inte.  
 
Hennes sista text togs in i partitidningen Röda Fanan den 14.1: ”Ordning 
härskar i Berlin. ... revolutionen har ingen tid att förlora, den rusar vidare 
genom segrar och nederlag”.  
 
Dagen därpå arresterades hon. Hon hann stoppa Goethes Faust i 
handväskan. I motsats till Faust hade hon vägrat att sälja sig till djävulen. 
Kanske hann hon läsa de berömda raderna en sista gång: 
 
Men ack, jag har två själar inom mig 
och skilda vägar vill de alltid vandra 
den ena klamrar sig i hett begär 
med alla sinnen fast vid världens fröjder 
den andra lyfter sig ur stoftets sfär 
mot höga anors ljusa höjder 
 
Om du kan locka mig att bedja till stunden 
dröj du är så skön 
då må jag fjättras av din kedja 
då är mitt liv förbi 
 
Hon misshandlades, sköts och kastades i kanalen. Fyra dagar senare vann 
SPD och USPD en massiv valseger, trots KPD:s bojkott. Tyskland 
förlorade kriget. Goebbels skulle senare skylla nederlaget på judar och 
socialister av Rosas typ. 
 
Den 23 januari 1919 skrev det Socialdemokratiska Vänsterpartiets tidning 
Folkets Dagblad att morden på Karl Liebknecht och Rosa Luxemburg var 
ett verk av högersocialdemokrater.  
 
Ture Nerman skrev en dikt om den nya international som nu måste 
byggas:  
 
Sol över er! 
Se dagen börjar skimra 
i dödens dal 
Så fram mot hämnd, miljoner,  
fram att timra 
I Liebknechts Rosas International 
 
Det var en ödets ironi – eller en historiens list för att tala med Hegel – att 
hon skulle bidra till att driva den internationella vänstern i armarna på 
Lenin och Komintern.  
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Hon var en länk mellan öst och väst – mellan revolution och reformism – 
skrev Göran Greider. (I bidraget till Röster om Rosa Luxemburg.) Man 
skulle lika gärna kunna säga att hon är en länk mellan 1900-talets och 
2000-talets vänster.  
 
Hon var en stor idealist, en som hela livet sökte efter livets mening. Marx 
hade inget att säga om den frågan klagade hon i ett av sina brev. Leo 
Tolstoj, den store ryske författaren, som 90 år gammal gav bort allt vad 
han ägde och flydde hemifrån för att leva med det enkla folket hade ett 
svar ansåg hon.  
 
Visst är hon ganska tokig den hundratrettioåriga tanten i hatten, där hon 
går där och argumenterar med demonstranterna i Göteborg: Nu är 
kapitalismen global, nu måste socialismen vara nära  
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