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F"ORETAL. 

D ENNA BOK hade bort utkomma forra 
aret tiLl minne af hundra-arsdagen af det skil-

drade foremiilets fodelse. Att den nu kommer en 
smula .post festum, beroende.pa .omstandigheter, hvar-
ofver vi ricke varit herre, forminskar dock icke var 
uppgifts hetydelse. Quiding ar, ehuru han varit fore-
mal for manga biide omnamnanden och kritiker lOCh 
hans ·egna skrifter till trots, en foga kand person-
lighet, fast han borde vara pa hvar mans liippar sa-
som en af det samtida Sveriges markligaste, mast 
originella soner. Men denna bristande insikt om 
hans viirkliga storhet minskar ioke, snarare da okar, 
hans kvalifikationer siisom tankare och social for-
fattare. Han ar ingen dagens, men en framtidens 
man, i hvilken hog· grad kan vara svart att afgora. 
lngen ar ju profet i sitt eget land. 

Det ar, tyckes mig, karaktiiristiskt for vart lands 
Iitteriira forhallanden, att vi icke ega nagon mono-
grafi ofver >>Nils Nilsson, arbetskarl» och hans viirk, 
anskont hans personlighet och giirning ar ett sa in-
tressant, rikt och tacksamt amne for en socialt bildad 
person med modarn laggning, Iika godt akademiker 
eller icke, att behandla och fordjupa sig i, jag menar 
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nu icke i agitatoriskt syfte, utan i rent sakligt in-
tresse sasom en hogintressant litterar samhallsfore-
teelse. 

Hade Quiding varit hemmahorande i nagot af 
de stora kulturlanderna, i Frankrike, Tyskland, Eng-
land dler Italien, skulle helt visst fler an en penna 
kommit i varks.amhet icke minst med hansyn till 
hundra-arsdagen af hans fodelse forliden 30 augusti 
1908. Man har i utlandet utgifvit och fortfar att ut-
gifva utforliga monografier ofver en Fouriers, en 
Saint Simons, en Owens, ·en Oodwins m. fl. »Ut·o-
pisters» !if, varksamhet och teorier, att icke namna 
det standiga aterkommandet af utgifning af nya eller 
sammandragna upplagor af deras skrifter. Bebel har 
skrifvit en bok om Fourier, som nu ar utkommen 
i forfattareps hemland, Tyskland, i tre stora upplagor, 
den sista 1907. I fjol utkom ·ett nara 400 sidor 
starkt arbete ofver S :t Simons personlighet och vark 
likaledes pa tyska. 

Den sig stolt kallande vetenskapliga socialismen 
har borjat odmjuka sig infor de, sarskildt af marxis-
men, ringaktade klassikerna af den aldre utopiska 
riktningen af socialismen. Det ar ett ratt markligt, 
sjalfforgudningen ofvervinnande, tidens tecken, att i 
sjalfva marxismens moderland Bernstein betecknar 
som oratt den nutida socialismens ringa uppskatt-
ning af »de social-kritiska arbetena tillhorande Owens, 
Fouriers och S :t Simons skolor». Nar Bebel, den 
»orlodoxa» marxisten, grep sig an med forfattandet 
af sin bok om Charl,es Fouriers lif och teorier, sa 
gjorde han detta nog inte for ro skulL Han fann 
helt sakert det vara endast en enkel gard af rattvisa 
mot den ensamme tankare, ur hvars skrifter senare 
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generationer sugit sa mycken must och funnit sa 
manga rika uppslag. 

Quiding skulle, om han tillh6rt utlandet, i 
varit en bemarkt »Utopist», last, omtalad och citerad. 
Men nu tillh6r han Sverige. Z. Hoglund har nagra 
fa spridda rader om honom i den af honom utgifna 
»Socialismens historia». Annu kortare affardas Qui-
ding i den af Leffler m. fl. u:tgifna handboken i na-
tionalekonomi »Det ekonomiska samhallslifvet», fast 
Sveriges bade nationalekonomiska och socialistiska 
historia dar skall skildras. I »Socialdemokratiens ar-
hundrade» agnas Quiding i afdelningen om Sverige 
mindre an en sida af afdelningens 127 sidor, man 
har ej ens brytt sig om att inf6ra hans portratt, 
ehuru arbetets svenska afdelning ar synnerligen rikt 
darpa. D. Bergstrom namner honom icke alls i hans 
at kommunism och socialism agnade bok. Inga hem-
landsstudier, inga egna unders6kningar och forsk-
ningar, bara import. Och man tycker sig ha upp-
fyllt all rattfardighet, om man omnamner Quiding 
en passant samtidigt med langods fran utlandet. 

Ett undantag harifran gar August Strindberg, 
som icke blott gjort de bada fran Quiding harstam-
mande genuint svenska uttrycken 6fverklass och 
underklass populara genom sina skrifter fran den 
samhallskritiska perioden af hans f6rfattarskap, utan 
hvilken afven utpekats sam Quidings larjunge af en 
person, hvilken stod midt uppe och tog aktiv del 
i 1880-talets litterara Sverige, den s,edermera sam 
politiker och socialdemokratisk partichef 6fver alit 
landet bekante Hj. Branting. I en i »Ur Dagens 
Kr6nika» for 1887 intagen essay ofver Quiding ett 
par efter hans dod, yttrar namligen forf., 
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Hj. Branting, bl. a., att »Strindherg ar sjalf den 
forste att erkanna det stora inflytande, sam lasningen 
af . 'Slutliqviden' haft pa hans andliga utveckling)>. 
Elfligt Branting ga »Nils Nilssons» ideer igen i 
Strindbergs datida angrepp mot konstens ofverskatt-
ning saval sam mot centralisationen. Huruvida Strind-
herg afven oppet vidgatt det larjungeskap Branting 
tillagt honom, ar mig icke bekant, i sa fall har detta 
undgatt mig, ehuru jag varit en flitig lasilre af Strind-
bergs arbeten, men nog viii jag minnas, att man 
allmant gick i den tron, att Strindberg var skaparen 
af de sam vetenskapliga termer sa betydelsefulla 
arden ofverklass och underklass.*) 

Sasom larjunge af Marx understryker Branting 
i namnda essay med all kraft det metafysiska has 
Quiding, sam odisputabelt finnes has honom. Men 
pa · icke mindre gada grunder kan man a andra 
sidan afven understryka Quidings historiskt-realisti-
ska sinne for och uppfattning af samhallsforeteel-
serna, sam icke tar forblandas med hvad Quiding 
kallat »det historiska fornuftet», hvarmed han for-
star den till slentrian och former forstelnade histo-

*) Vid en narmare efterforskning finner jag nu i en not i 
"Nationalitet etc." (2:a haft. af "Likt och Olikt" af ar 1884, pag. 52) 
Strindberg hafva preciserat sin stallning till Quiding. Han skrif-
ver namligen dar: "Sedan jag nedskrifvit min fiirsta uppsats om 
det allmanna Missnojet, har Nils Nilsson arbetskarls skrifter riikat 
i mina hander for forsta gangen. Stor blef min ofverraskning 
att i ett svenskt arbete, mast skrifvet for tio ar sen, aterfinna 
mina tankar om samhallet, men utredda pa ett ofverlagset satt". 
-- Strindberg hembar i samma not sin djupa tacksamhet for de 
tankar han med tidningsmannens ratt for sitt behof lanat af honom, 
erkannande tillika sin stora forbindelse till honom "i manga fall, 
men icke rorande hans idealstat", som "iinnu" (!) ar Strindberg 
motbjudande. Den skulle namligen doda andens frihet. - I 
samma afhandling (pag. SO) sager Strindberg - nu pavarkad af 
Quiding - att engelskan som universalspriik mellan Europas folk, 
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riska utvecklingen. Quiding stod mellan tva tids-
aldrar, tva samhallsaskadningar. Den daraf upp-
kommande dualismen has honom - hvarifran ej 
hailer en Marx gick fri - ar sa mycket forklar-
ligare sam han enligt egen utsago aldrig befattat 
sig med lasning af socialistisk litteratur och Marx 
salunda varit honom obekant. Men hans dualism 
ar icke af svarare art an att den i en senare tids 
ljus och kommentarier mycket val later, utan att 
sanningen behofver darpa bli lidande, sa upplosa sig, 
att Quidings betydelse ar vida storre sam historiker 
(evolutionist) an sam social metafysiker, att han ar 
storre sam en relativiteternas an sam »det rena for-
nuftets» anhangare, for sa vidt man icke utgar fran 
forutfattade meningar och daraf later sig bestammas. 
Quiding begagnar exempelvis sig icke af en Rous-
seaus »fiiosofiska metod» for att forklara privat-
eganderattens uppkomst, utan hans metod ar den 
rent historiska. Det schematiska i Quidings histo-
riska teckning ar mer skenbart an varkligt. Man rna 
icke forbise, att, sedan Quiding efter otroligt modo-
samma historiska studier blifvit pa det klara med 

sasom af Nils Nilsson forordas, iir ett felgrepp af denne, ty 
"engelskan ar ett kolonispriik, utom-europeiskt, men icke euro-
peiskt". Hvilken sofism! Strindberg rekommenderar i stallet fran-
skan. Angaende detta skrifver Quiding i sin tur i en not i hufvud-
upplagan af sin samhallsbok (1886): "Herr August Strindberg 
vill utbyta engelskan mot franskan. Det forra torde dock vara 
ett mycket allmannare sprak ofver hela jorden och lattare att lara. 
franskan har egentligen sitt hem utom frankrike blott i ofver-
klassens salonger". 

I samband harmed kan ock namnas, att framlidna skanska 
skonlitterara forfattarinnan Victoria Benedictsson (Ernst Ahlgren) 
i ett af sina bref, dateradt d. 25 okt. 85, i hennes af A. Lunde-
gard utgifna sjalfbiografi - 2:a uppl. 1908 - uttalar (pag. 310) 
sin icke mindre stora ofverraskning ofver att finna i Strindbergs 
"Nybyggnad 11 _: en af berattelserna i hans ett ar senare utkomna 
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ofver- och underklassens relativa forhallande till 
hvarandra, hlef detta hans ledstj.arna vid hans sam-
hallsteoris utarbetning, och i ljuset af detta forhal-
lande ser och bedomer han alia senare tiders sam-
halisforhallanden, det ar i alia fall icke mindre en-
sidigt eller mera angripligt, an da Marx ser och 
bedomer samhallsforeteels·erna i »de ekonomiska 
forhallandenas» yttring i enlighet med den materia-
listiska historieuppfattningen, som nar alit kommer 
omkring afven i start sedt eger en anhangare i -
Qui ding. 

Quiding skulle, om det hade kommit till hans 
kannedom, helt visst ha tillbakavisat pastaendet, att 
han »med hjalp af det rena fornuftet» gjort sig skyldig 
till »frihandskonstruktioner» i fraga om privategande-
rattens uppkomst, sasom han en' gang tillbakavisat 
anklagelsen att ha »fantiserat historia». (Jfr. p. 19.) 
Quiding hafdar grundsatsen hvad angar uppkomsten 
af privategendomen sarskildt till jorden, att den upp-
kommit, innan nagot samhalle hade hlifvit bildadt, 
och detta kan onekligen tyckas besynnerligt. Men 
Quiding underforstar har tydligen det pa »ratten» 

"Utopier i varkligheten" - sin "gamic van Nils Nilssons sam-
hallslara, ord for ord". Mig syncs, att forf:an har gor sig skyl-
dig till ett felslut. Hon har nog sa tillvida ratt, att Strindberg 
1-:itr later Quidings egendomsteori tjana som ingress for det fore-
drag, som berattelsens ryske samhallsteoriker haller om samegen-
dom i ett politiserande studentsamkvam pa en kammare i Ziirich. 
Men amnet behandlas i fortsattningen med Strindbergs kiinda 
sjiilfstandighet. I namnda berattelse forekommer iifven en skildring 
af den Oodinska familistaren i Guise, som forf:an i sin obekant-
skap med den socialistiska 'litteraturen efter all sannolikhet har 
trott sig igenkanna Quiding - med ratt, men pa annat siitt an 
forf:an menar och tror. fullt riktigt ar, sa vidt jag kunnat finna, 
hennes uppgift i samma bref, att termerna "ofverklass" och "under-
klass" for forsta gangen ar antaget i Strindbergs namnda berat-
telse i "Utopier". · 
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grundade samhallet. Redan under den af socialde-
mokratien betonade stamkommunismen, som ju fort-
lefvat anda in i v:ha dagar, sasom t. ex. i Ryssland, 
enligt hvilken stammen (senare byn) var egare af 
produktionsmedlen, jord ,och 6friga arbetsmedel, 
harskade en ofverklass och en underklass. Under-
klassen, de ofria, tralarna, tjanarna, voro uteslutna 
fran jordens egande, det bekraftar vart t:get lands 
ursprungliga bondekolonisering, ehuru den traditio-
nella svenska historieskrifningen ignorerat denna 
viktiga synpunkt. lngen bestrider, att »Sveriges jord 
odlats af frie man alit sedan bygd i norden brats 
af svear och gotar», men jamte dessa funnos da 
redan 'Ofria saval man som kvinnor. Stamkommu-
nismen vederlagger icke Quidings eganderattsteori 
i friiga om jord- och manniskoegendom. 

I den periodiska litterature!) har Quiding icke 
varit samma negligerade forfattare som i boklittera-
turen. Under 1870-talet, da de olika delarna af 
Quidings »Slutliqvid med Sveriges lag» borjade ut-
komma, skrefvos sa manga anmalningar om den 
forsta delen (»Revision af lagens yttersta grunder») 
att Quiding, som gatt i forfattning om deras insam-
ling, hade last omkring fyrtio, och andock var, sager 
han, antalet langt ifriin komplett. Recensionerna 
ofver den andra delen »Reformlara» voro »mycket 
farre», anmarker Quiding uppenbarligen icke utan 
anstrykning af ironi. Kritiken, som agnades de biida 
de lama, tyckes f6rfattaren ha funnit vara ofruktbar; 
han upptager endast en af desamma till bemotande, 
den han betraktar som »ett markvardigt undantag 
fran mangden af recensioner», men hvars f6rf., afven 
han, var Quidings »ifriga antagonist». Sedan ha om-
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namnanden om Quiding varit synliga i de socialistiska 
manadsbladen »Brand» for 1905 och »fram» for 
1906, bada med portratt af Quiding, i tillfallighets-
publikationen »Julkvallen» for 1886, dar Hj. Bran-
ting i forbigaende namner honom i en liten artikel 
»Sociala experiment, ur de nordamerikanska kom-
munist-koloniernas historia» samt i samma forf :s 
nyssnamnda essay i »Ur Dagens Kronika», gent 
emot dar uttalad uppfattning vi velat inlagga en 
gensaga. I 1897 ars argang af »Arbetet» i numren 
1-19 och 21-35 hade tidningens utgifvare, redaktor 
A. Danielsson, inne en artikelserie om »Hvad 
Nils Nilsson, arbetskarl larde», varande uteslutande 
ett utdrag ur Quidings expose af sin samhallsteori 
i hans 1881 utgifna bok »Kommunalfragan, ytter-
ligare belyst». Nagot motiv anfores icke, hvarfOr tid-
ningen lat dessa artiklar in'flyta just det aret. Huf-
vudupplagan af Quidings samhallsbok af ar 1886 
synes varit Danielsson obekant, som i och for sig 
ar anmarkningsvardt. I de manga arekranknings-
och tryckfrihetsmal, hvari Danielsson invecklades i 
Malmo 1887-88, aberopar D. Quiding som aukto-
ritet ·och rattsteoretiker, med sarskildt eftertryck i 
sin inlaga till hofratten ofver Skane och Blekinge, 
intagen i »Arbetet» for den 4 febr. 1888. 

Till 100-arsdagen hade en del tidningar minnes-
runor ofver Quiding, af hufvudstadstidningarna dock 
endast »Stockholms Dagblad», dar ingen mindre an 
hans dotter, forfattarinnan Annie Akerhielm, hade 
inford en essay, hvilken iir den forsta egentliga studie 
ofver Quiding. forfattarinnan sysselsiitter sig dar 
foretriidesvis med det rornantiska i Quidings vasen 
och egenheterna i hans vanor, men konservativ till 
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sin Higgning, som hon ar, har hon just ingen hlick 
for Quiding som social gestalt, som ocksa blott i 
forbigaende berores af henne, nagot skeft synes det 
mig. Hon har huru som halst i alia fall gifvit oss 
en forsta nyckel till hans personlighet. Vi vilja icke 
dolja, att hennes essay till vasentlig del gifvit im-
puls till foreliggande monografi och af oss tillgodo-
gjorts. 

Man kunde eljest tycka, att den svenska socia-
Iismen langt harforinnan skulle ha velat satta en ara 
uti att pa ett fruktgifvande och mera varaktigt satt 
taga vara pa hvad som 'kan finnas af socialismens 
foregangare i vart land, hvad duktigt och minnes-
vardt som presterats af hvad stort vi ega, desto mera 
som vi pa omradet icke Iida af nagon sorts ofver-
f!Od, tvartom armodet kan nappeligen vara storre. 
Socialismen har ju faktiskt erofrat ·vara universitet, 
sa bildningsintresserade formagor borde icke ha 
felats. Quidings historiska undersokningsmetod, hans 
klasskampteori etc. hade bort tilldraga sig anhan-
garnas af den materialistiska historieuppfattningen 
synnerliga intresse och uppmarksamhet. Undras rna, 
om vid en narmare bekantskap de icke skola kanna 
sig Iitet ofverraskade att ha en Marx inom egna 
landamaren. Detta kan forefalla ofverdrifvet sagdt 
och kanske afven skorra ilia i nagras oron, men vi 
ha sokt gifva skal darfor. 

Vi ha tagit gud i hagen, sasom uttrycket lyder, 
och dragit ett str<i till den rehabilitering, om vi sa 
fa uttala oss, som bor komma Quiding till del. Alit 
sedan yngre ar har denna forfattare och tankare 
kvarlamnat hos oss ett outplanligt intryck, som for-
blifvit Iika friskt i en mognad mannaalder. Arbetet 
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hade kunnat planlaggas pa flera satt. Det satt vi slut-
ligen stannat vid synes oss andamalsenligast, da vi 
framfor alit astundat lata Quiding framtrada i egen 
person sa mycket som mojligt och foretrada sina 
egna asikter, medan det varit oss angelaget att trada 
i hakgrunden som bearbetare eller, om man sa viii, 
sasom referent. Hallre an att i oandlighet citera, som 
onekligen varkar trottande pa en lasare, ha vi i de 

. tva .afdelningar, dar detta kunnat konsekvent full-
foljas, · namligen i forsta och andra afdelningarna, 
latit Qui ding fora egen talan; framstallningssattet ar 
dar alltigenom hans; var an part inskranker sig huf-
vudsakligen till sammanstallningarna, grupperin-
garna .och rubriceringarna. Inledningen nodvandig-
gor en del citat, som ar oundvikligt i arbeten af 
denna bes'kaffenhet, likasa i den tredje eller sista af-
delningen angaende broslagningen mellan det gamla, 
nuvarande »riittssamhallet» och det nya, forbrodrin-
gens samhalle. 

Sasom samhallslarare benamner Quiding sig 
»Nils Nilsson, arbetskarl». Att han sa kallat sig ar 
val det vac'kraste bevis for den resp·ekt han hyste 
for arbetar'klassen och dess uppgift sasom samhalls-
uydanare. Han har sa betecknande sagt sina fran 
1870-talet harstammande manga recensenter af hans 
samhallsbo'k, att det »ligger nagot pa en gang sim-
pelt och ofver'klassmassigt» i att, sasom de hade 
gjort, fasta sig sa myc'ket vid hans namn »Nils Nils-
son, arbetskarh>. Han var precis den han hade 
gifvit sig ut for, formenande att han ocksa »icke 
astadkommit annat an en nagorlunda verserad ar-
betare nu mera ar i stand tilh>. - Nog sa mycket 
sagdt, nar man tagit kannedom om den kolossala 
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tan'kebyggnad han rest i sin samhallsbok. Sin psev-
donym tycker han afven ar »af minst villsamma slag». 
Hans fornamn ar Nils, sasom ock hans fader hette, 
han har haller »aldrig haft annat an sitt arbete att 
lefva af». Han fick tidigt borja art fortjana sitt brod. 

Man visar sa'kerligen Quiding den storsta he-
dern, den han mast skulle satta varde pa, art for 
tid och eftervarld lata honom behalla sitt nom de 
guerre, tilli'ka det innebar, som sagdt, den storsta 
personliga hoga'ktning som nagonsin en forfattare 
af hans rang visat arbetar'klassen. Man styrkes i 
denna sin uppfattning af den omstandigheten, . att 
Quiding, sedan hans psevdonym ic'ke kunnat hallas 
hemlig, sasom han hade halst onskat, i senare ar-
beten fortfar att tala om sig sjalf i tredje person, 
sasom t. ex. »gar var arbetskarl sin vag fram», »jag 
har saledes be'kant mig till Nilssonska samhallsteo-
rien», »afhjalpt en brist i Nilssons system», »bemalte 
forfattares asi'kter», »delar jag Nilssons mening», »N. 
!agger 'klart i dagen», »varnar N .», »talar N. om», 
»Sager han», och Sa vidare. 

Ar det for det svens'ka lynnet sarskildt utmar-
kande, sasom prof. 0. Cassel pastar i en uppsats 
i »Svens'ka Dagbladet» for 1908, dess utpraglade 
»smak for amnen, som erbjuda fantasien tillfiille att 
utveckla sig» och ar det sannt, sasom han iifven-
ledes pastar, att denna svens'kens lynnesart »aldrig» 
fornekar sig, da bor »Nils Nilsson, arbetskari» ju 
vara en man efter svenskarnas sinne. 

Quiding har agnat, hvad han kallar, rattssam-
hallet ett intrangande studium fran graaste forntid 
till nuvarande tid och oppnar for fantasien en he! · 
varld, dar lyc'ka och sallhet, sa mycket syndfulla 
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manniskor daraf kunna bli beskardt, ha sitt standiga 
hemvist. Lycka bestar, forklarar »Nils Nilsson, ar-
betskarl», dock icke i nagot af alit det, som man-
niskorna vanligen kalla lycka, med forutsattning af 
halsa och dagligt brad bestar hon helt enkelt i -
arbete. 

Hundra ar ha forflutit sedan Quiding foddes, 
for nara femtio ar sedan (noga 44) ufkom hans bok 
»Europas grundlag» och for nagra och trettio ar 
sedan hans samhallsutopi i egentlig mening »Platos 
stat i 'korrigerad bild». 

Stockholm, varen 1909. 

0. H. H. 



INLEDNING. 

1. Huru Quiding upptiickte "rattssamhilllet••. 

Om huru Quiding 'kom »rattssamhallet» pa sparen 
berattar han sjalf salunda: 

»Det drojde ic'ke manga ar efter mitt intrade 
pa den juridiska tjanstemannabanan, forr an jag 
borjade ana, att med denna sa kallade ratt det icke 
hanger sa alldeles ratt tillhopa, och fortsatta obser-
vationer under en lang tjanstetid forde slutligen till 
ofvertygelse om nagot vid samhallets forsta anlagg-
ning beganget falsum (falsarium ?), hvilket med ifriga 
historiska studier jag sokte komma pa sparen. Af 
slutledningar fran det historiskt kiinda till hvad dess-
forinnan maste ha timat, blef det mig omsider klart, 

. att den enskilda manniskans eganderatt, all ratts 
ursprung, var, mastadels genom den starkares eller 
Iistigares tilltagsenhet, ett f u II b o r dad t fa k tum 
l an gt inn an nag o t sam h a II e existerade, 
och att detta allestades uppstod icke, sasom veder-
bort, fOr att genom de spridda krafternas pa basta 
siitt afpassade forening och, samvarkan bereda man-
niskorna sadana fordelar, daribland forst och sist 
dagligt brod at alia, hvilka icke sta att vinna, nam-
ligen till samma grad af fullkomlighet, genom hvar-

Quiding. 2 
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deras isolerade strafvanden, utan tillkom mellan 
jordegarna och pa deras anstiftan for att trygga 
dem i besittningen af deras egendom medelst de 
flerahanda och olikartade medel, som ett samhalle 
har till sin disposition, samt att i detta syfte afven 
samhallets forsta !agar och inrattningar utbildades.» 

Beganget falsarium! Misstanken att ett bedra-
geri blifvit beganget ar saluoda den drifkraft, som 
dref Quiding till »riittssamhallets» studium. for ho-
nom blef alit klarare, att samhallet tillkommit icke 
for sin egen, men for rattens skull. »Med fruktans-
vard konsekvens» har antydda »forfalskning», hvar-
igenom »Samhallet tillskapades for rattens, icke for 
sin egen skull, burit osanningens vanliga foljder 
genom tidehvarfven samt an i dag forvillar och for-
vildar manskliga sammanlefnaden». 

Pa det att man rna riktigt forsta »rattssamhal-
let» och dess ursprung, vill Quiding pa forhand ha 
noga inskarpt, att jordeganderatten, hvarifran sedan 
all annan eganderatt - familjeratt, arfsratt, ohliga-
tionsratt etc. - harleder sig, uppstatt fore samhal-
let, att det ar just for denna ratt, som »rattssam-
hallet» grundats till forsvar och skydd for saval 
den enskildes som hans anhorigas och slakts egen-
dom, hvarigenom det kom att bli ett ofverklass-
samhalle, ett mindretal besittandes samhalle, i hvars 
intresse det lag att efter hand gora det stora fler-
talet manniskor sig underdanigt och att genom ju-
ridiska arrangemanger kvarhalla dem i deras bero-
ende af sig, hvarigenom det erhallit sin rattsstam-
pel, visserligen formildrad under tiderna, men lika-
fullt till sin grundbeskaffenhet sig lik genom tiderna 
intill nu. 
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Historien har varit hans ledstjarna, sadan den 
ter sig under den kritiska synvinkeln af hans upp-
tackt af urgrunden till det bestaende samhallet; en 
upptackt, horjad, sasom vi nyss erfarit, som miss-
tro, tvifvel till de historiska foreteelsernas ratta, san-
ningsenliga uppfattning, slutande med den fulla viss-
heten om historieskrifningens falska utgangspunkter 
och slutsatser. Af hvad vi kanna om manniskoslak-
tets historiska tid, kunna vi sluta, huru det tillgatt 
i den forhistoriska, ar en af hans forsknings- och 
undersokningsmetods grundregler; en sanning, som 
nutidens arkeologiska forskning val icke tarde jafva. 

Mot anklagelsen att ha »fantiserat historia», som 
en norsk kritiker, en kapten J. 0. Smith riktat mot 
Quiding i ett af denne 1872 utgifvet arbete »Brren-
dende Sp0rgsmaal fra fjernt og nren>, svarar Qui-
ding i ett genmale tio ar senare eller i mars 1883, 
att detta ar ett fullstandigt misstag. »Jag har latit 
historien vara hvad den ar, men har ansett mig be-
rattigad att af henne draga slutsatser for att kunna 
forestalla mig en tid, som ligger langt bortom all 
historia. Af hvad man kanner, far slutas till det obe-
kanta) af historien, till huru dessforinnan tillgatt. Jag 
pastiir, att mina slutsatser, om ock understodda af 
fantasien, som ju afven ar ett organ for sannings-
sokandet, skola vid nojaktigt eftertankande befinnas 
tillforlitliga, samt att man af det som ar bekant ur 
folkens lif icke kan sanningsenligt komma till andra 
resultater i fraga om rattens upptradande bland 
manniskorna.» 

Quiding har begagnat sig icke blott af historia 
i vanlig mening, utan afven af den historia, som 
ligger forvarad i ett lands »tusentals lagan>, med 
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hvilkas tillampning med afseende pa Sverige han 
sedan under ett langt lif varit sysselsatt. * Han har 
sjalf meddelat, att han, for att riktigt komma 
underfund med samhallet sadant det ar och 
sadant det borde vara efter hans uppfatt-
ning, som forstudier utarbetat den handbok till 
svenska forfattningsvarket, som bar titeln »Svenskt 
allmant forfattningsregister for tiden fran ar 1522 
till och med 1862». Ifragavarande, om ofantligt tala-
mod vittnande register var fardigt »icke langt efter>> 
1850, men fran trycket utgifvet forst 1865. I denna 
»handbok», ehuru blott upptagande forfattningarnas 
rubriker, anser Quiding sig, sasom han sjalf ut-
trycker sig, »ha lamnat anvisning till fullstandig och 
piilitlig kannedom om Sveriges samhalle, sadant det-
samma for individrattens tillgodoseende utbildat och 
annu i alit vasentligt bibehaller sig». 

Det var icke med ett latt sinne han gick till 
sitt varf att studera upprinnelsen till och den vi-
dare utvecklingen af »rattssamhallet» och itt ofver 
detsamma falla dom. Lotten, som fallit pa honom 
att uttala de »extrema asikten> han grundlagt i de 
olika delar eller backer, hvilka han sedan 1865 ut-
gifvit under den gemensamma titeln »Slutliqvid med 
Sveriges har, sasom han sager, varit honom tung. 
Han kom darigenom i en skef stallning bade till 
sitt ambete, som han darfor sa fort mojligt var Iam-
nade, och till sina yrkesbroder, hvilka »aldrig riktat 

*) for Sveriges vidkommande anslar Quiding vart "forfatt-
ningsviirk" besta vid tiden for hans forfattarskap af "femton tusen 
officiellt publicerade fOrfattningar och minst dubbelt sa manga i 
bakhall, utgorande kongliga reskripter till forvaltningsviirken och 
dessas egna forfattningar m. fl., hvartill slutligen komma alia ostats-
inriittningarnas !agar, oriikneliga till antalet". 
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ens en tanke iit detta ha:ll, an mindre kommit till 
sii heskaffade resultater». »Trots darmed f6renade 
viidor, blef det min plikt», sager han vidare, »att 
icke i langden f6rdolja mina politiska iisikter, huru 
egna de an miiste synas och huru miinga gensa-
gelser de, siisom ovanliga nodvandigtvis skulle fram-
kalla. Jag fann min skyldighet vara, hiide for san-
ningens skull och for att infor mina vanner ratt-
fardiga, sii vidt gorligt, min kanske niigot egendom-
liga lefnadsbana, att soka visa ii ena sidan huru 
samhallet pii vanans och traditionernas vag utvecklat 
sig till hvad det nu ar, ii den andra huru det sin 
natur likmatigt samt enligt de andliga krafternas 
sammanstammande fordringar bor inrattas.» 

2. Personalier och forfattarvirksamhet. 

Nils Herman Quiding skiidade den 30 augusti 
1808 dagens ljus i Malmo, hvarest hans fader var 
kyrkoherde. Han aflade i vanlig ordning ju-
ridisk examen vid Lunds universitet 1830, er-
holl sina domareforordnanden och blef v. harads-
hofding. Under en foljd af iir tjanstgjorde han sa 
i Malmo sasom stadsnotarie och notarius publicus, 
samtidigt agnande sig dels at publicistyrket - han 
var aren 1838-1842 redaktor for »Malmo Tidning» 
- dels at juridiskt forfattarskap. Efter att ha sokt 
och erhallit kallelse till en radmansbefattning i sta-
den, blef han daruti med oflig pomp installerad den 
18 mars 1847 af landshofdingen F. Posse, 
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och denna Winst innehade han till 1880 (1879 ?), da 
han afgick med pension. Ar 1862 blef han vald till 
riksdagsman i borgarstandet for Malmo stad, hvil-
ket han representerade riksdagen 1862-1863. * 

Sin forfattarvarksamhet borjade Quiding 1832 
med utgifvandet af en larobok i svensk riittskrif-
ningsliira, betitlad »Kort och redig framstiillning af 
det viktigaste i svenska riittskrifningsliiran» under 
antaget namn August Tallman, miirkligt i sa miitto, 
att han diirmed iidagaliigger sitt honom hela lifvet 
igenom foljande intresse for undervisnings- och upp-
fostringsfriigor. 1836 utgaf han under samma psev-
donym en liirobok - i aritmetik: »Uittfattliga regler 
i aritmetiken». (Meijer, Svenskt Literatur-Lexikon). 
1839 offentliggjorde han i eget namn »Nytt slags re-
gister till Sveriges allmiinna nu gallande lag med 
dit horande forfattningar», hvilket arbete efterfoljdes 
1865 af det forut niimnda »Svenskt aHmiint forfatt-
ningsregister». 1867 utkom »Ett ord i beskattnings-
friigan jiimte utkast till Sveriges beskattningslag», en 
broschyr, som Quiding utgaf i anledning af en mo-
tion han hade viickt under sin riksdagstid om ett 
nytt beskattningssystems grundlaggande, och dar 
han vidare utvecklade sina i motionen uttalade tan-
kar. Quidings nit for banbrytande reformvarksam-
het blef siilunda tidigt uppenbaradt. Hans intresse, 
icke minst i praktiskt hiinseende, for rikets kommu-

*) Forestil.ende personalier aro hamtade ur {/Sydsvenska Dag-
bladet Snallposten{/, il.rg. 1886, sa nar som iiret for hans examen 
vid Lunds universitet till rattegil.ngsvarken samt hans representa-
tion vid riksdagen, bil.da uppgifter hamtade ur {/Nordisk Familje-
bok{/ (1:a uppl.). Jfr. afven Hofberg, Sv. biografiskt handlexikon, 
nya upplagan, 1906, dar nilgra af Q:s aldre, men inga af hans 
senare arbeten finnas upptagna. N. F. ar lika ofullstandig som 
Sv. b. lex. i fril.ga om de bibliografiska uppgifterna om Q. 
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nalvasen tog sig ett kraftigt uttryck i och rued ut-
gifvandet af »Arkiv for kommunallagstiftning» ar 
1841. 

Att beteckna honom som drommare och kammar-
lard utan all kanning rued det praktiska lifvet ar 
darfor hogst vilseledande. Men som mahanda kan 
ega sin ursakt i de sparsamma kallor, som funnits 
och fortfarande finnas om Quiding och en darpa 
grundad liknojdhet att agna honom som personlig-
het och samhallsreformator ett allvarligt studium. 
Redan hans mangariga, nara 50 ars aktiva, tjanst 
som jurist taljer om nagot helt annat. Far man sa 
veta - af honom sjalf - hans kommunala vark-
samhet under 1840-talet i hans fodelsestad Malmo, 
sa btlir omdomet sa mycket losare. 

»En hand else aterforde mig», berattar han, »efter 
manga ars franvaro ar 1837 till min fadernestad, 
Malmo, dar jag kom att Ofvertaga redaktionsbestyret 
for en darstades da utkommande tidning och nagot 
senare erholl anstallning bland stadens tjansteman. 

Baggedera fOranledde mig, som hittills offrat 
mina krafter i rattsvasendets tjanst, att ocksa vanda 
tankarna at samhallets angelagenheter i ofrigt, desto 
hallre, som jag trott mig finna, att ratten svarligen 
kan i grund och botten begripas, om den betraktas 
ensamt for sig utan sammanhang med andra sam-
hallsinstitutioner. Den tjiinst, jag bekliidde, satte 
mig i tillfiille att iigna mangsidig uppmiirksamhet at 
metoderna for skotandet af stadens allmiinna affiirer, 
och jag kom diirigenom att borja mina politiska stu-
dier, just sasom det borde vara, pa kommunalvii-
sendets omrade. Diirmed oppnade sig liksom en ny 
viirld for min dittills blott pa jurisprudensen rik-
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tade blick, och ju mera jag begrundade hvad pa 
denna nya vag stod att inhamta, desto klarare blef 
for mig, huru mycket af s.attet da annu aterstod 
oforklaradt, att kommunens af forna erofrare under-
tryckta sjalfstyrelse vore, aterstalld, ratta grunden, 
hvarpa kunde byggas ioke endast rattsvasendets re-
form, utan en mansklighetens sjalfstandiga panytt-
fodelse.» »Det tillkommer», sager han ocksa, »icke 
studerkammarens filosofer, som forirra sig med 
ofruktbara grubblerier ofver det som ligger utom 
gransen for mansklig forskning», att »styra land och 
folk.» 

Pa ett dylikt satt resonnerar icke en kammarlard, 
an mindre en drommande kammarlard. 

En kommunalforening bildades i Malmo under 
vintern 1840, dar Quiding sjalffallet var den drif-
vande och varkstallande kraften. Man ville fa till 
stand for Malmo och sedan for rikets ofriga stader 
en omHiggning af det kommunalsystem, som da exi-
sterade i Sveriges stader med deras »aldste», »socie-
teter» och sjalfmyndiga magistrater, sjalfmyndiga 
gent emot kommunalinvanarna, men omyndiga i 
deras fOrhallande tiJI de hogre administrativa instan-
serna, samt med styrelse- och forvaltningsarendena 
i konfus hoproring. 

Namnda »Arkiv» blef kommunalforeningens or-
gan, hvars fortsatta utgifvande pagick till 1844, da 
det maste nedlaggas i brist pa uppmuntran, d. v. s. 
afsattning. 

foreningens strafvan gick ut pa att bland annat 
fa i Malmo inford den kommunalstyrelse, som Sve-
riges stader nu ega i stadsfullmaktigeinstitutionen-
en »i stadens annaler da oerhord reform» - men 
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hvilkens reformforslag, af magistraten pa forenin-
gens ansokan utstaldt till de samtliga societeternas 
horande, tillbakavisades. Societeterna stannade i 
skiljaktiga beslut, och magistraten fann i anledning 
daraf forslaget vara af beskaffenhet att icke kunna 
tillvinna sig bifall. Da foreningen sag ingen anled-
ning till battre lycka i hogre instans, tat foreningen 
forslaget alldeles falla och upphorde 1842 med sin 
varksamhet. Quiding ville emellertid icke slappa 
taget, utan beslot, shorn han sjalf sager, att pa egen 
hand fortsatta det forslag till Malmo stads kommu-
nallag, som foreningen borjat, och utarbetade forst 
lagens andra afdelning om den varkstallande makten, 
en forvaltningslag, som utgafs jamte motivering i 
andra haftet af hans »Arkiv» 1843. Pafoljande ar 
utkom forslagets tredje afdelning, en ordningslag, 
utgorande en sammanfaitning af de sarskilda regle-
mentena for olika stadsangelag:enheter (om stadsord-
ningens allmanna villkor, om jordar och tomter, om 
stadens bebyggande, om offentliga platser, om po-
lisen och ordningens uppehallande, om brand-
vasen, hamnen, stadshuset, om stadsanstalternas eko-
nomi, ambets- och tjiinstemans afloning, om sund-
het, snygghet och renlighet, om varden om all-
manna bildningen, om fattigvarden, om naringar, 
beskattning o. s. v.). 

for hvad Quiding ensam och oforstadd kam-
pat, forvarkligades tjugu ar senare till stor del i 
1862 ars kgl. forordningar om kommunalstyrelse 
och om Iandsting. Och han kan sakerligen med alit 
skiil gora gallande sin vasentliga andel i jordmanens 
beredande for dessa forordningar. »Val gingo dessa 
!agars bestammelser», sag'er han, »icke alia i den 
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riktning, hvilken jag tankt mig sasom den enda till-
fyllestgorande. Men kommunalstyrelsens princip var 
icke dess mindre erkand och darefter kommunen 
tvungen att framsta med en ordnad representation, 
just det som stora anstrangningar och de tydligaste 
fingervisningar icke formiitt astadkomma inom 
Malmo, men som nu pa riksregeringens ord upp-
tradde sasom genom ett trollslag och fanns vara 
den naturligaste och fornuftigaste sak i v.arlden.»-
»Sjalf var jag sa mycket mera belaten med de nya 
lagarna, som jag darigenom fatt min vilja fram, kom-
munalstyrelse i Malmo; till pa kopet i alia andra 
svenska kommuner, och kunde tillerkanna mig kan-
ske ( !) icke sa ringa inflytels·e pa allmanna opinion en 
i namnda dittills fo.ga berorda fraga genom offent-
liggjorda uppsatser, bland hvilka sarskildt rna nam-
nas en langre artikel fran 1839 om stadernas muni-
cipalstyrelse, sasom saken da kallades.» Malmo var 
den forsta svenska stad, hvarest en sadan fraga om 
kommunalvasendet hade blifvit vackt och frag'ans 
vackare var »Sveriges enda utopist». 

Quiding fortsatte med sitt lagstiftningsvark. Af 
honom utkom 1881 »Kgl. forordningarna om kom-
munalstyrelse och om landsting den 21 mars 1862. 
Anvisning till ny lagstiftning sasom 
ofvergang till distriktsforfattningen 
e n l i g t · N i I s s o n s k a s a m h a II s t e o r i e n, 
hvars hufvudgrunder darjamte fram-
stalias af N.H. Quiding>>, a bokomsiaget afven 
betitladt: »Kommunalfragan, ytterligare belyst». I 
senare upplagor (af 1882 och 1886) har »Kgl. for-
ordningarna etc.» utgatt och ersatts med »U t k as t 
t iII n y s v ens k k om m una II a g me d and a-
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m ftl at t forb ere d a of v erg an g t iII d i-
s t r i k t sf o r fat t n i n g e n». 

Sveriges kommunalvasen var honom icke nag. 
Han ville omfamna hela Europa i den eviga varlds-
fredens intresse. Frukten af detta gigantiska tanke-
arbete har han nedlagt i »Europas grundlag». Han 
viii till forhindrande och omojliggorande af krigen 
en dag se, till att borja med, Europas folk, nationer 
och stater sammanslutna till en enda stat under »di-
striktsforfattningens» auspicier, enligt hvilken for-
fattning Europas olika lander bora uppdelas i kret-
sar, harader, land och riken sinsemellan organise-
rade och federativt forbundna till en stat i stallet 
for Europas nuvarande fordelning i stater, hvilket 
han anser vara uteslutande ett vark af krig, erofring, . 
roflystnad och alit fortfarande en anledning till nya 
krig. I detta syfte har han skrifvit »Europas grund-
lag for tjugonde seklet. Protest fran Norden». Det 
utkom utan signatur eller forfattarnamn samt var 
beraknadt att gifva i lagform en sammanfattning af 
de allmanna grunderna for den nya samhallsforfatt-
ning, sam af honom forordas. Lagvarket trycktes 
forsta gangen 1865 - forf. var da alltsa en 57 ars 
man. I en 1873 utkommande ny omarbetad upplaga 
har »protest fran Norden» strukits och skriften i 
stallet erhallit en titel sa lydande: »Gemensam lag 
for alia europeiska foHo>- innefattad i eller till moj-
ligheten pavisat genom- till Europas grund-
lag for tjugonde seklet. Internationales program» 
(»sadant det borde vara») nu med »Nils Nilsson, 
arbetskarl» till forfattare. I denna upplaga aro i 
texten smarre redigeringar och strykningar vark-
stallda, afvensom paragraferna sammandragna fn'in 
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304 till Fimnt 200 paragrafer. I en ny, 1882, ofver-
sedd upplaga har arbetet aterigen fatt en ny titel, 
denna gang: »Samhallsidealet och ratta vagen dit. 
Tankar i lagform, tillii.gnade Otto Eduard Leopold 
Furst von Bismarck af en fjarran beundrare». Under 
denna titel ingar afven Quidings forutnamnda »Ut-
kast till ny svensk kommunallag, rikslag for Sveriges 
underdistrikter». Med namnda tillagnan ii.r ·en liten 
historia forknippad, som har rna relateras. 

Quiding har nagra ar senare justerat sin mening 
om Bismarck sa till vida, att han icke velat vidbli 
sin Bismarckstillagnan, utan gifvit den tolkningen »af 
en fjarran ifran att beundra». Narmande sig 80-aren, 
finner han Bismarck icke vara den store statsman 
han mojligen ansett honom vara ·en gang. Nu ser 
han i jarnkansleren, af hvilken han »omojligt kunnat 
forvanta nagot deltagande for ideella sporsmal», »det 
historiska fornuftets» man, som »kiinner litet eller 
intet fran ideernas varld», att »miinniskan utom for-
nuftet har till sjalsformogenheter fantasi och hjarta». 
Han ar »den mast framstaende bland nyare tidens 
statsman, en vardig representant for graddan inom 
ofverklassen och oforvagen forkampe for den gam-
maldags historiska skolans varldsaskadning, hvar-
medelst han redan hunnit aterbringa Tyskland till 
sextonhundratalets lagstiftning i diverse samhalls-
fragor». Men hade »Nils Nilssons» forslag om Eu-
ropas indelning i ofver- och underdistrikt hunnit bli 
varklighet under Bismarcks lefnad, hade Bismarck 
daremot varit ratte mannen att ifragakomma till 
platsen sasom Europas statshofding. Hans raska, 
oforvagna handlingskraft hade gjort honom sii.rskildt 
skickad sasom forvaltare af statsaffarer. Forvaltning 
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ar »blatt halfva delen af statskonsten samt dartill 
bunden af de styrandes foreskrifter», d. v. s. af lag. 
Pa lagarnas beskaffenhet, pa statskonstens forsta 
och viktigare del, lagstiftningen, hanger folkens 
lycka, om ock det maste erkannas, att daliga lagar 
kunna goras mindre olycksbringande genom en god 
forvaltning, men just pa grund af denna lagstift-
ningens betydelse hade Bismarck icke varit lamplig 
till lagstiftare. 

1871 utkommer forsta boken (delen) af »Slut-
liqvid med Sveriges lag» (»Europas grundlag» ar till 
numeraren den tredje, men till tiden for dess ut-
gifning den forsta), betitlad »Revision af lagens (se-
dermera andradt till bestaende yttersta grun-
der>>, forfattad 1860, ofversedd 1870. Den ar en hi-
storisk framstallning af enkannerldgen det svenska 
rattsvasendets uppkomst och utveckling fran de for 
Quiding afgorande synpunkterna, men eger afven sin 
tillampning 'och motsvarighet for andra lands ra.tts-
vasen. 

1872 utkommer »Reformiara», utgorande 2 :a 
boken eller deJ.en af »Slutliqvid», forfattad 1862, ofver-
sedd 1871, samt 1876 »Platos stat i korrigerad bild. 
1826-1876.» (Sasom fj,arde del eUer bok.) 

»Platos stat i korrigerad bild» ar en romanti-
serad framtidsbild i form af en drom forf. en gang 
hade i ungdomen, eHer artalet pa titelbladet - 1826 
-1876 - att doma, som 18-arig yngling, men hvil-
ken drom under de foljande 50 aren tog alit fastare 
konturer. Det ar samma uppslag, som i Bellamys 
allmant bekanta statsroman »En aterblick efter ett 
uppvaknande ar 2000» (utgifvet i en billighetsupp-
laga hos Bjorck & Borjesson, Sthlm). Ehuru Qui-
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ding hade sin drom sii dar en 60 iir tidigare, har 
afven hans drom giitt i fullbordan iir 2000 eller, sii-
som det heter i »festtalet» vid det nya samhallets 
inringning, »pii forsta dagen i tredje iirtusendeb>. 

Dii Quiding kallade sin fantasihi1d »Platos stat 
i korrigerad bild», sii gjorde han det, siisom han 
sjalf uttrycker sig, »namnet till ara och for att gora 
rattvisa iit de miinga riktiga tankar det 'innehiiller». 
Sin framtidsbild vill han dock ioke ha betraktad mera 
an som »en bild i ord», »hlott till lek». Och han 
ofverlamnar iit lasaren »att sjalf utfundera hvad all-
var som kan ligga forborgad under lekens yta» ... 

Namnda fyra bocker utkommo 1886 (forf :s dods-
iir), tillokade med tvii nya bocker: det har forut 
namnda »Utkast till ny svensk kommunallag» samt 
»Diverse kompletteringsuppsatser», alit sammanfordt 
nu i ett band i kvartformat pii tillhopa 576 sidor. 
Upplagan haraf trycktes dock endast i ett hundra ex-
emplar. Quiding hade sii bestamt. Han bestred sjalf 
tryckningskostnaderna, liksom han en gang forut 
»skankt bort» manuskriptet till »Slutliqvidens>> forsta 
del, det ar det icke minst anmarkningsvarda i denna 
gigantiska mans gigantiska boks oden. Kvartupp-
lagan har aldrig utkommit i bokhandeln, ehuru asatt 
bokhandelspris, och finnes ej hailer upptagen hvar-
ken i »Svensk Bokkatalog>> for ifrii.gavarande ar eller 
i »Arskatalog for svenska_ bokhandeln». »Diverse 
kompletteringsuppsatser», forfattade i forf :ns 75 :e 
iir, aro till antalet 25. De utgora fristiiende smarre 
afhandlingar ofver enskilda, i »Reformlaran» behand-
lade friigor, siisom om med manniskor», 
»forhiillandet konen emellan under kretsrattens in-
flytelse», »krigen», »bora varor nyttjas till penningar ?», 
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»hrannvinsskatten och tullen», »allmanna rostratten», 
»allmanna opinionen», »valet af lefnadsyrke», »lifvets 
arstider», »lifvets lycka» o. s. v. 

Detta vark, i eminent mening en samhallsbok, 
ar uppdeladt i tva hufvudafdelningar: »Samhallet, sa-
dant som det ar» och »Samhallet, sadant som det 
bor vara efter nu uppnadd kultur samt for 
dennas renande och spridning till alia samhallsklas-
ser». Arbetet ar »Vordsamligen» tillagnadt »Europas 
ofverklass och dem alia, som strafva dit» (upp i 
ofverklassen). 

Huru mycket som ar ironi och huru myoket som 
kan vara allvar i denna tiWignan ar icke sa godt 
att saga. Noga taget synes Quiding innerst li.yst 
»Utopistens» vanliga hoga tanke om ofverklassens 
offervillighet a priori att frivilligt vilja afsta fran sina 
foretradesrattigheter till hela samhallets fromma, dess 
beredvillighet att, sasom Quiding sjalf sager, »nar 
det galler, icke sky att frantrada sin dominerande 
stallninjp>. I nagra »Slutord till Europas regenter» 
her han dessa att arbeta pa sin egen undergang, 
»ViSS», sam han ar, om deras manniskokarlek och 
gada vilja, sedan de fatt begrepp om. varkliga stall-
ningen», vantande af dem »mera for sina onsknin-
gars uppfyllande an af socialdemokrater och revolu-
tionsmakare». Men sa betviflar han i andra ogonblick 
bade ofverklassens och regenternas redobogenhet att 
vilja behjarta de af honom »afslojade manga och efter 
forf :ns mening viktiga sanningarna». Han vantar 
och hoppas da, att hans grundlagsforslag genom 
underklassens massupptradande skall tvingas pa 
ofverklassen par la force des chases, genom sakens 
egen inneboende nodviindighet, han talar till och med 
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afven om underklassens »diktatur» sasom ett sista 
afgorande kampmedel. Visar det sig, att ofverldassen 
icke godvilligt vill ga med pa en fr·edlig uppgorelse, 
rna man da »ga revolutionsvis till vaga och soka, 
nar det kritiska ogonblicket ar inne», att upphoja 
grundlagsforslaget till lag »genom massornas dikta-
tur, som darefter snarast mojligt bar upphora». 

Odisputabelt torde ocksa vara, att sympatierna 
for »Nils Nilsson, arbetskarl», sasom en underklas-
sens andliga forkampe, foretradesvis aro att soka hos 
arbetarklassen, under det att de endast undantagsvis 
kunna komma honom till godo fran -ofverklassens 
sida. Men arbetarna kanna trots alit honom icke, 
veta icke hvem han ar. Upplaggning·en af de manga 
nya »Upplagorna» skulle val sarskildt tyda pa att 
»Nils Nilsson, arbetskarl» ar en vida kand man, men 
sa ar uppenbarligen icke ails fallet. 

3. Quidings personlighet och dod. 

Knappa aro de upplysningar, som finnas om 
Quidings personlighet. Till hans egen dotters for-
fogande stod icke mer an de torftiga meddelanden 
»Nordisk familjebok» (1 :sta uppl.) innehaller, ett 
gammalt handskrifvet arbete om Quidingska slakten 
samt hennes egna, personliga hagkomster vid ned-
skrifvandet af hennes i foretalet omformalda essay 
i »Stockholms Dagblad» (for so 18, 08). 

Blott 17 ar da fadern dog, maste hennes barn-
domsminnen vara till en viss grad ytliga och flyk-
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tiga, sager han sjalf. Han skildras sam tyst och 
sluten, han talade aldrig om sig sjalf eUer sitt !if, 
en tigare sam Ibsen, oatkomlig - pa grund af kall 
eller af ·ofverkanslig natur kan han icke afgora, men 
haller det senar•e for det troligaste. Helt visst kande 
han sig bade besviken och hjartans trott pa man-
niskor och omgifning, sam sa litet motsvarade den 
varld han halst dvaldes i med sina ensamma tankar. 
Han sags sallan eller · aldrig i stadens umganges-
eller familjelif, vandrade nastan alltid ensam fram 
pa Malmo gator, sager ett ogonvittne, »figaros» be-
bekante f. d. redaktor, »Jorgen», sam nedkastat nagra 
flyktiga rader om Quiding i sin tidning (for den 17 
aug. 1907). Men han hade varma och uppriktiga 
vanner, understryker hans dotter. Da de olika af-
delningarna af »Slutliqvid» utkommit under 70-talet 
var han, sam v1 sett, betankt pa att taga afsked 
fran radmansbefattningen, men ofvertalades af sina 
kamrater att stanna kvar. Han tog emellertid af-
sked med pension 1880 (1879 ?) efter att ha innehaft 
tjansten sedan 1847, d. v. s. i 32 ar och natt den 
hoga aldern af 72 ar. Ett val till borgmastare an-
sag han sig dock skyldig att afboja for sina asikters 
skull. 

Ofver hela hans vasen hvilade nagof sfinxartadt. 
Fa, om nagon, kande honom, ehuru en del trodde 
sig kanna honom, sa,ger hans dotter. »Det lag en 
sfar af tigande allvar omkring honom, tigande all-
var Ofver hans vackra tankarhufvud med den ka-
raktarsfulla profilen och de fast slutna lapparna». 
Han var ordkarg och yttrade sig sallan, men hans 
yttranden voro alltid originella och gjorde pa aho-
raren intryck af att vara just det ord man vantat 

Quiding. 3 
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pa, det som med ens uttomde det amne, som dryf-
tades, man mindes deb »Det var aldrig de ord 
man vantade - och ofta nog ej hailer de ord man 
<¥1skade fa hora.» 

I en dodsruna i Malmotidningen »Sydsvenska 
Dagbladet Snallposten» beskrifves han i sin ambets-
utofning som »en strangt rattskaffens, lugn, allvar-
sam, Jagkunnig och lagtrogen man, stillsam till sitt 
vasen, konservativ i sina vanor mera an de fiesta 
och i umganget vaniig och tillmotesgaende, om ock 
med nagon Jaggning at enstoringens benagenhet att 
halst fordjupa sig i egna funderingar». »Det blida 
lynnet kunde», yttrar tidningen, »endast storas om 
nagon gang hans kolleger ville ofvertyga honom, 
att han i nag·on punkt, i ett referat eller nagot dy-
likt, rakat ut for en missuppfattning och darigenom 
nedskrifvit nagot, som borde andras. Da satte han 
s"ig genast pa tvaren, ty positiv var han och hans 
valspriik var Pilati: hvad jag hafver skrifvit, det haf-
ver jag skrifvit.» 

Sin moder dyrkade han. Farmors fodelsedag 
skulle stadse hogtidlighallas och minnet af den dag, 
da han inflyttade med moder och syster i egen gard, 
firades hvarje ar. Till middag fick, berattar hans 
dotter, da aldrig forekomma annat an den impro-
viserade maltid hans mor den gangen fort med fran 
det gamla hemmet: kall stekt sill och kall appel-
kaka. Till detta dracks champagne och bordet var 
blomstersmyckadt. Ingen gast fick nagonsin vara 
med vid dessa familjef.ester. De minnesdagar, han 
firade, hollos af honom heliga, och de firades pa 
samma satt ar efter ar. 
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Quiding iilskade iifven att se barn leka. Han 
var noga fortrogen med sina egna barns leksaker 
och »en viktig punkt af julprogrammet var pappas 
gillande af julgranens driikt». Han fann ett ogement 
noje i att egga sina barn till motsiigelse- att »retas», 
»vara retsam» iir forfattarinnans sakerligen mindre 
lyckade uttryck. »Orden aro fria i nordisk kunga-
sal», pliigade han yttra, niir de »retade» gafvo fadern 
ett mindre grannlaga svar, som deras moder skyn-
dade att tillriittavisa. Han var niira en 50 <irs man 
(noga 48), niir han ingick iiktenskap eller ar 1856, 
i hvilket iiktenskap foddes tva dottrar. Kanske vi 
dari kunna se en omstiindighet i den af Quiding 
con amore delikat behandlade konsfragan. Manga 
hans yttranden antyda det. 

Han dyrkade ocksa naturen, var i dubbel me-
ning en friluftsmiinniska. Sa beriittar hans dotter, 
att han mangen vacker varmorgon, niir gronskan 
borjat sla ut, lifvet i naturen borjat spira, var for-
svunnen och syntes ater forst pa sena kviillen, ibland 
om ett par dagar. Med forsta morgontaget hade 
han farit upp till bokskogarna kring Stehag och 
Hor och lefde skogslif och dromlif dagen om. Ofor-
beredt skulle allting komma, om det skulle vara efter 
hans sinne. Att Quiding egde fantasi i rikt matt, 
diirom vittnar hans samhallsbok. 

Domarekallet syntes honom icke· angeniimt pa 
aldre dagar, hvarom icke blott hans afsikt att lamna 
tjansten, utan afven yttranden han i sina skrifter har 
om jurisprudensen och dess utofvare bara nogsamt 
vittnesbord. Sa sager han vid ett tillfalle, att »do-
marens yrke passar bast for ungdom och latta sin-
nen, som veta intet af de undervattensklippor och 
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skar, sam med rattvisans farkast helt trankilt seglas 
ofven>. Afven finner han damarens kall gora hanam 
»VanJigen tidigt utsJapad». jurisprudensen ar for ha-
nam icke mer vetenskap an t. ex. tealagien, bada 
ega de nu endast kuriositetsvarde ungefar sam astra-
lagien i nutidens vetenskap. 

Om manniskans olika Iefnadsaldrar har Quiding 
uttalat manga Iika sorgsna sam filosafiskt djupsin-
niga tankar. Vi kunna ej underlata, sasom i hog 
grad belysande for bide hans personlighet ach hans 
uppfattning af aktenskap och ungdom, att gora 
nagra utdrag. Det ar en bit sjalfbiografi. Han skrif-
ver salunda: 

»Det ar vanligen forst vid nagat framskriden 
alder, som mannen underkastar sig tvangsakten-
skapet ach da aftast med en kvinna, sam annu ar 
ung, nar han hunnit alderdamen. Innan han vet 
ardet af, star han midt i en krets af ungdam, sjalf 
ett spoke fran en forgangen tid med dess foraldrade 
varldsaskadning, missforstadd och forbisedd, ty det 
ar klart, att ungdomen icke ar i stand att fatta 
alderdomens varde. Han trangtar till umgange med 
sina jamnariga, som kunna forsta hanam. Men det 
enskilda hushallet Jagger hinder i vagen, och han 
kan icke hoppas andring i sitt Ofvergifna Iage utan 
genom doden.» Denna alderdom betecknar Quiding 
som en vanlottad alderdom. 

»Manniskans ungdam, tills hon ar fullt utvuxen, 
kan», yttrar hail pa ett annat stalle, »anses for Iifvets 
var. Sasom vaxten sina blad och knappar, sa ut-
vecklar darunder manniskan sina anlag bide kropps-
Iiga och andliga. Hon ar susceptibel for alit, och det 
galler dihfor att (med den kristliga karlekens troll-
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kraft) leda henne in pa de gada vagarna. Tiden 
flyr hastigt och langt fo.rr, an hon tankt sig det, 
star hon, frigifven fran uppfostringstvanget, fardig 
att med sommarens intrade borja sin lifsgarning. 
8enna sommar 'ar lang, sasom det behofdes for att 
kunna utratta mycket. Den kan i allmanhet ut-
strackas till sextionde aret, hvarunder lefnadskraften 
nastan oforminskad fortfar. Kommer sa hasten med 
aftagande bade kropps- och sjalskrafter till omkring 
sjuttiofemte aret, under hvilken tid anstrangande ar-
bete maste for halsans bihehallande undvikas och 
manniskan nojas, om hon kan at de yngre med-
dela gada anvisningar och ron ur sin erfarenhet. 
Efter sjuttiofemte aret ar vintern, senalderdomen 
inne, da utslitna organer omojliggora nastan all 
varksamhet, och da kold i kropp och sjal, ju langre 
lifvet racker desto allvarligare, paminner om hvarje 
manniskas slutliga mal, den stundande hadanfarden . 

. Sadan ar den allmanna regeln for lifvets arstider, 
dari enskilda undantag icke varka nagon sardeles 
forandring.» -

»De olika arstiderna dana ock olika manniskor, 
sa att individen ar icke densamma under en efter-
foljande period, som han varit den for·egaende. Per-
saner af olika tidsaldrar kunna icke fullt fatta och 
uppskatta hvarandra. Val kan vinterns manniska for-
sta de foregaende tidernas manniskor, ty hon har 
sjalf genomgatt samma perioders !if, men hennes 
utslitna organer neka henne att kanna och tanka 
som de, att finna noje i det, som de anse nojsamt 
och att vardera det, hvara de satta varde m. m., 
hvarfor ock de icke passa tillsammans i narmare 
umgange. Daremot kan en yngre manniska itke fullt 
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forsta en aldre, ty bon bar icke g·enomgatt en period 
som den senare, icke upplefvat hennes oden, vet 
icke hvilka svarigheter de inneburit, hvilka strider 
bon utkampat bade med sig sjalf och med varlden, 
samt kanner icke de mfmga stone och mindre in-
varkningar, som gjort benne just till den bon ar och 
ingen annan. Nar hartill kommer hostens och vin-
terns forstorande inflytande pa manniskans yttre, bor 
det icke synas underligt, att for de yngre hostens 
och vinterns manniska varder foremal) om icke for 
loje, sa atminstone forbiseende, lindrigast sagdt med-
lidande, hvilket ytterligare forbjuder ett narmare um-
gange dem emellan. Kortligen kan sagas, att de 
fyra aldrarnas manniskor aro hvarandra sa olika, 
som vore de icke af samma slakte, och att darfor 
de ails icke passa for hvarandra, hvadan ock det 
gamla ordstaf ar val grundadt, som heter: lika barn 
leka bast.» 

Sa skref Quiding i sitt 75 :e ar. 
Denna sa naturliga skillnad bor, tillagger Qui-

ding, lagstiftningen ratta sig efter och stalla sa till, 
att hvar alder far sina jamnariga till umgangeskam-
rater, pii det att de rna finna sig val hemmastadda 
och val tillfreds under vandringen genom Hfvets jam-
merdal. Sadant ar likval alldeles omojligt for »indi-
vidrattens» samhalle, hvilket gjort aktenskapet till 
grundform for bela samlifvet och darigenom just 
hopfjosat hvad som nodvandigt borde vara iitskiljdt, 
de fyra arstidernas manniskor, de dar foljaktligen 
hvar pii sitt satt vantrifvas, om an vanan, som ar 
andra naturen, gor hvad bon kan for att lara dem 
slutligen finna sig i sitt ode. 

Quiding hade som namnts egen giird i Malmo. 
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Sin egen bostad hade han tagit i gardshusets 
ofre, af 7 rum bestaende vaning, dar han residerade 
ensam, medan hela nedre vaningen disponerades af 
familjen. I dessa sina egna rum uppeholl han sig 
an i det ena, an i det andra, tillbringande tiden med 
att lasa, tanka och skrifva. · 

»I en tid, da rumdekoreringen var en okand 
konst, voro hans rum», berattar dottern, »daruppe 
inredda med originell och konstnarlig smak». Dar 
fanns en myckenhet lampetter med glasprismor, hvil-
kas brokiga reflexer pa de hvita vaggarna vackte 
hans fortjusning, liksom afven brokigt, fargadt glas, 
det gaf naring at fantasien. 

Sasom en bland hans manga »egenheter» be-
rattar fru Benedictsson i sin forut namnda sjalfbio-
grafi (sidan 9), att hvar lordag holl han »klubb» 
alldeles pa egen hand. Frun i huset anrattade da 
sa splendid maltid hon kunde med vildt, vin, blom-
mor och festlig upplysning nere i familjens vaning. 
Oubben kom sa ned och var »klubbens» enda med-
lem. Nar han atit, tog han sin tomda bierbutelj, 
lade den pa golfvet och sparbde till den, sa' att 
den rullade bort till koksdorren; det var signalen 
till att maltiden var slut. 

Det gkk manga historier om den hedersmannen 
Quiding i Malmo, och denna historia om olbuteljen 
torde fa skrifvas pa skvallerhistoriernas konto, at-
minstone har den all smak daraf. 

Quidings egen berattar om saken sa, att 
han fore sitt giftermal var medlem af en liten klubb, 
som sammantradde hvarannan lordagsafton. Van-
kretsen hade upplosts och vannerna fallit ifran. 
»Men lifvet igenom», sager nu dottern, »holl han 
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ensam - klubb hvarannan lordagsafton, rokade 
cigarrer, som han annars aldrig gjorde, drack toddy, 
och superade med varmr.att och dessert, som klub-
ben brukat.» 

Vid sin dagligen aterkommande promenad ge-
nom de gam.la pr;omenaderna kring staden - icke 
mer och icke m.indre . - vaxlade han, omtalar vi-
dare fru B., nar han lamnade bostaden en krona 
till 'tio-oringar, dem han skankte at fattiga barn pa 
sin vag. Nar kronan var slut, gaf han icke mer, och 
han tog haller aldrig hem nagon Ho-oring. Oubben 
hade tvifvelsutan sina eg·enheter. · 

A garden tillhorig jord hade Quiding bygt sig 
en villa »ytterst vid sundeb>. Dar fanns ett stenblock, 
som gick under namn af »stenen». Pa denna sten satt 
Quiding som oftast och sag pa hafvet, halst under 
solnedgangarna, ehuru aftnarna blefvo kalla. Han . 
var gamma! blifven och fick ej latt den va.rme igen 
den fuktiga luften stal, berattar hans dotter. Och 
sa kommo sjuklighetens och kr.aftloshetens langa ar. 
Han svepte sig mer och mer i ogenomtranglig tyst-
nad, och blicken i hans djupliggande ogon blef alit 
dystrare. Dartill kom en vaxande dofhet, som mer 
och mer isolerade honom fran hans omgifning. Han 
afled i Malmo den 26 1886, sorjd enligt 
dodsannonsen af maka, tva dottr;tr, svagerska, en 
trogen tjanarinna, vanner och slaktingar. Annonsen 
ar i ofrigt stelt och sedvanligt. affattad, dar titlama 
f. d. radman, riddare och v. haradshofding aro an-
tecknade, ehur,u Quiding var hatare af bade titlar 
och officiella utmar.kelser, men ingenting, som kunde 
hantyda pa hans lifsgarning eller personlighet, om 
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ickc mojligen nedanstaende, ur Joh. 14 kap. ham-
tade, vars: 

"Aiskar barnet modersfamnen, 
strafvar dagakarl'n till ro, 
brackta skeppet in i hamnen, 
vandringsmannen till sitt bo, 
ack, hur ljuft, o dod! ditt skote, 
dar jag sofd fran kval och strid 
vaknar till en evig frid "· 

Begrafningen, som egde rum den 31 i samma 
manad, for;siggick afvenledes enligt alldagligt bruk. 
Stadens borgmastare och en radman tarde prestaf-
verna i likprocessionen, i hvilken deltogo forutom 
anhoriga magistratens ledamoter samt flera af sta-
dens och ortens tjansteman (enligt »Skanska Afton-
bladet»). Om stadens arbetare icke ett ord, - Qui-
ding,. som satte en ara i att kalla sig »arbetskarl»! 
J ordHistningen forrattades i kyrkan, dar afven kor-
sang forekom. Quiding Jigger begrafven pa Malmo 
gamla kyrkogard i familjegraf. 

4. Quidings stallning till socialismen. 
Att gifva Quiding ens sken af eftersagare eller 

nagons larjunge vore en krankande odittvisa mot 
honom sasom tankare och social analytiker. * 

*) I bl. a. sin Verdandiskrift 11Socialismen" sager Hj. Branting, 
att Quidings tankegang ar Linguets. Om hr Branting darmed 
menar, att Qui ding statf under Linguets omedelbara inviirkan, later 
forf. oss icke veta. Det skulle vara af intresse att hora, pa hvilka 
grunder forf. stodjer sitt pastaende, oafsedt hvilken mening han 
dari inlagt. Anfordt citat friin Linguet ar icke tillrackligt upplys- ' 
ande. Linguet var som jurist och mangsidig skriftstallare lika 
beromd fransman, som domdes till doden och afrattades af revolu-
tionsdomstolen ar 1794, anklagad fOr att ha lofprisat despotismen 

. och despoterna. Han aberopas gent emot Quiding som om han 
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Den, som ville gora detta troligt, har aldrig 
gifvit sig ro att lasa honom an mindre stu-
dera honom. »Det ar min och ingen annans 
lara jag viii utbreda», sager Quiding, »men 
jag rar icke for om utrikes man kommit till mer 
eller mindre liknande tankar, i sa fall en bekraftelse 
pa sanningen af mina.» »Socialist» har han .aldrig 
velat benamnas, Hka Jitet som han vdat gifva sin 
samhallslara namn af socialism. Det ar nu en fraga 
endast om tycke och smak utan all inv.arkan pa sjalfva 
saken, en egenhet hos den i sina tankar ensam lef-
vande gamla mannen, som i sin alderdoms sena host 
en gang offentHgt forklarat det varit ett fel hos ho-
nom - »till en del val forvalladt af brist pa tid» 
- att han sa Htet foljt med litteraturen. Han af-
sager sig till och med »allt ansvar» for socialisternas 
»tankar», dem han menar den enda recensent bland 
de till ofver ett 40-tal uppga·ende recensenterna fran 
1870-talet, med hvilken han velat bryta en lans, kan-
ner »kanske battre» an han. Senare - 1883 - sa-
ger han sig »aldnig tiist en socialistisk forfattares 
bok», om han »Undantager en liten broschyr af en 
herre vid namn Cabet, som for omkring 40 ar se-
dan L. J. Hjerta l:iit ofversatta och utgifva», men 
hvars innehall syntes honom som »hvarken hackadt 
eller malet.»*) Han forklarar emellertid pa samma 
------
vore i Sverige allmant kand, hvilket icke ar hiindelsen. Af hans 
arbeten ar hans skrift fran fangelsetiden i Bastiljen (1782) ofver-
satt till svenska under den sensationella kolportagetiteln "Den namn-
kunnige Herr Linguets markvardiga beskrifning ofver Bastillen och 
dess olyckliga invanare" och utkom i Stockholm 1783; eljes endast 
nagon kort notis om L. i konversationslexika. 

**) Titeln a ifragavarande skrift af Cabet ar i den svenska 
ofversattningen sa lydande: 11 Upplysningar om kommunismen, inne-
fattande: De kommunistiska trosartiklarna; Den kommunistiska 



INLEDNING 43 

gang, att det ar honom »likgiltigt», med hvilken be-
namning man vill karwktarisera hans teori. 

Quidings uppfattning af socialismen ar utan alit 
tvifvel urmodig, genom en pafallande 
bristande bel!asenhet sarskildt i en nyare tids sodali-
stiska litteratur, hvartiU kommer, att han, som stallde 
sa stora fordringar pa klarhet och stabil grund icke 
minst mot sig sjalf, icke kunde med dess som oftast 
manga ofuUgangna projekt och l.osa hugskott kanna 
sig dragen till dess litteratur, da han sjalf satt inne 
med ett fulWirdigt samhallssystem, hvilket for ho-
nom egde alia kriterier att vara manskligheten mast 
lyckliggorande. I motsatt fall skulle han ju icke ha 
varit den sjalfstandiga tankare, som han val anda 
obestridligen maste ans·es vara. Vittnar det for ofrigt 
icke synner!igen fordelaktigt om hans karlek till san-
ningen och hans sanna fordomsfriihet att icke lata 
skramma sig af ett slagord pa godt och ondt, sa-
dant som »socialism», utan later andra fullt acceptera 
det till benamning for hans lara, som han i alit fall 
kke sjalf kallat socialism. Infor den kritiska litteratur-
historien miiste han dock r.aknas som »Socialist» och 
dar till socialist af den komm unistiska riktningen, ty 
icke blatt arbetsmedlen skola enligt hans lara vara 

propagandan; Arbetaren in om· kommunismen; Kvinnan in om 
kommunismen; Pa hvad s1itt jag iir kommunist." - Quiding 
begar hii.r mot Cabet, hvilken iifven var jurist, till en tid advokat 
vid ofverriitten i Paris, forutom deputerad och generalprokurator, 
en orattvisa, i ty att skriften i fraga utgores af en samling fri-
staende uppsatser ofver hvart och ett af de i titeln angifna iimnena 
samt hvardera undertecknade med "Cabet". De synas fran bor-
jan varit tidnings- eller tidskriftsuppsatser. Och da Jigger det i 
sakens natur, att skriften saknar helhetsviirkan. - "De kommu-
nistiska trosartiklarna" borde ha hetat "mina" etc., ty Cabet for 
uteslutande sin egen talan. Skriften utkom pa svenska 1846 och 
kan an i dag lasas med intresse. 
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gemensam egendom, utan arbetets produkter skola 
.afvenledes komma alia samhallsmedlemmar lika till 
godo. forenar hos sig nagot af den kommu-
nistiska anankisten, kooperator·en, associalisten ( ett 
af Schaffle skapadt ord), frilandaren samt den mo-
darna socialdemokraten, dock utan att 'kunna pa-
stas vara eklektiker. Han paminner hari om en an-
nan »utopist», Fourier, med hvilken han i ofrigt har 
sa mycket gemensamt. I 1sin forfattarpersonlighet for-
enade denne snille och fantast, hogerman och 
socialist, anarkist och kapitalist, utan att i minsta man 
ha uppgifvit sin sjalfstandighet som tankare och re-
formator. Saval Quiding som Fourier voro, huru 
man an rna soka li!kheter, forst och framst sig sjalfva. 
Darfor tillhora de ock bada varldslitteraturens so-
ciala storman. 

Quiding betraktar »socialismen icike annorledes 
an som dunkla aningar och orediga drommar dels 
om nagot hufvudfel i hittills bestaende grunder for 
samhallslifvet, dels om mojlighet<en att bortskaffa detta 
onda och darigenom skapa ett lyckligare tillstand, 
hvartill dock en sa beskaffad hj.artats kunskap inga-
lunda formar att lamna klafven, darfor ock de medel, 
som valjas, aro lika forvanda som andamalsvidriga». 
Quiding anser daremot, att han »lagt klart i dagen 
bade hvari det onda bestar och huru det pa helt 
naturlig vag· tillkommit», visat »icke mindre patagligt, 
huru det kan afhj.alpas, visserligen icke med ens utan 
medelst en serie af delade reformer, utstrackt icke till 
ar utan till arhundraden», samt att h(Jn »tydliggor 
alit med anda i detalj .utforda. enkla och lattfattliga 
lagforslag>>. Han har ratt i hvad han sager om sitt 
eget system, namligen att det ar i minsta detalj ge-
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nomtankt och praktiskt askadliggjordt i en den mast 
koncisa lagform, och att han efter sitt satt att se, 
trangt det onda anda tiH roten, men han brister i 
sin uppfattning af den modarna socialismen. Sam-
tidigt han salunda forklarar sin laras och socialis-
mens »himmelsvida skillna.d», - en. skillnad »Unge-
far som mellan hjarta och f6rstand eller mellan 
dram och varklighet» - vill han likviil »varna for 
underskattande af social:ismens betydelse, emedan 
den .ar underklassens halfgangna f6rsok att tranga 
fram till sanningen», erinrande om »forna tider, da 
en st6rre sanning, sam vi nu alla bekanna (han syf-
tar pa den ursprungliga af Kristus inf6rda kristen-
domen), endast genom deltagande fran namnda klass, 
kunde komma till sin ratt». Af uttalanden han gjort 
pa aldre dagar, skulle den slutsatsen kanske kunna 
dragas, att han anser sig ha fullkomnat socialismen 
med sina pasitiva reformf6rslag, hvilka iiro iimnade 
att inleda det nya tidehvarf, det nya samhal>le sacia-
lismen bar i sitt skate. I »individrattens» bortka-
stande - denna af Qui:ding sa benamnda riitt, sam 
enligt honom grundlagt allt nuvarande mannisko-
valladt ondt i samhallena - Jigger, efter ·den sam-
hallsplan han upprattat, »nyckeln till arbetar- eller 
biittre sagdt underklassfragans fuHstandiga 16sning, 
forutan alit annat godt den skall varka.» 

F6rvanande i hog grad ara de manga drag Qui-
ding eger gemensamt siirskildt med Fourier och hans 
tankesfiir utan att vara af Quiding kand, efter hvad 
Qui ding bekriiftat: deras samstammiga uppfattning 
i friiga om tvangs.aktenskapet, om barnuppfostrans 
ofantliga vikt, om konens f6rhallande till hvarandra, 
om kvinnoemancipationen och kvinnans fulla likstal-
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lighet med mannen, om centralkoik:ets omgestaltnings-
formaga och tjanarinneinstitutionens forkastlighet, 
om familjepalatsen - Quidings eget uttryck, ehuru 
han med forkarlek foredrag.er att anvanda ordet 
»kloster» - om samhallsordningens forenkling, om 
universalspraket, Kristusiden m. m. For politik 
ar daremot Fourier ofverhufvud taget frammande, 
det vill saga, politik ingar icke i Fouriers system, 
alit samh:aUsmaskineri ordnas rent socialt medelst 
sociala anordningar, medan Quiding har en bestamd 
politisk teori. Den politiska sidan af hans samhalls-
teori gar rued sina djupaste rott.er tillbaka till och 
ned i vara stamfaders aldsta demokratiska och kom-
munala samhallsordning, till den fria distriktsforfatt-
ningen, sasom den af Quiding benamnes, men hvil-
ken nu skall tillampas i stort med all nodig ha:nsyn 
till nutidens statsbildningar. Stat som centralregering 
fanns icke pa den tiden, ·endast by, harad och 
land(skap). Hans forslag till en for alia europeiska 
folk gemensam grundlag, d. v. s. de europeiska sta-
ternas sammanslutning till en enda stat ar ett nytt 
uppslag af det alit sedan Henrik IV af Frankrike 
(t 1610) tid efter annan uppkommande stora spors-
malet om den eviga fredens forvarkligande, krigens 
omojliggorande genom staternas forbund. 

I Napoleon III :s diplomatiska noter finnes, hvar-
om Quiding erinrar, framkastadt tanken om moj-
ligheten och onskligheten af en standig »Europeisk 
konfederation», hvilket forefaller honom anmark-
ningsv.ardt, emedan dylika noter aldrig forut, men 
forst efter det »Europas grundlag» utkommit, varit 
hos honom synliga. Det hade icke lyckats Quiding 
att fa reda pa om boken migonsin kommit i han-
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derna pa de herrar, till hvilka den blifvit dedicerad. 
Sa mycket hade han kunnat utrona, att ex·emplar 
af skriften kommit till Paris och Tyskland. Ett exem-
plar Hir ha stannat hos en Parisklubb, dar man sokt 
Hi den ofversatt. A.fven i »Parismot,enas idkeliga ater-
kommande refding om kommunens sjiilfstandighet» 
later - menar Quiding, darvid syftande pa 1871 
ars Pariskommun - sig »icke otydligt spara en re-
miniscens fran var svenska boks klart uttryckta lag 
om det minsta distriktets bestammelse att motsvara 
det ursprungliga, sjalfstandiga samhallet.» 

For den handelse namnda bok tillafventyrs fatt 
tjana som stod for inforandet af det nya samhiills-
skick, kommunen astundade, inlagger Quiding en del 
reservationer mot den uppfattning af bokens grund-
satser som i sa fall kommit till synes hos ledarna. 
Det var salunda ett misstag att tro, det Paris med 
davarande tva miljoner invanare skulle kunnat utgora 
ett sa sjalfstandi'gt forsta samhalle, da denna stad 
efter bokens bestammelser bort delas val i 500 kret-
sar, sedan i harader och land, mojligen att sasom rike 
utg.ora ett helt for sig, alltid likval med kretsen som 
den forsta sjalfstandiga enheten. Afvenledes ar det ett 
missforstand att fatta minsta distriktets autokrati sa, 
att den skulle utesluta de storre distriktens ofver-
valde och lagstiftningsratt i fragor, hvilkas reglering 
de fOrbehallit sig. Men storst ar det misstag, om 
revolutionsmannen trott sig i boken finna stod fOr 
det nya samhallsskickets inforande genom en »coup 
de main» (Ofverrumpling). - Det ar icke utan, 
att Quiding vill spara varkningarna af sin bok om 
»Europas grundlag» afven i bildandet. af freds- och 
frihetsligan. en efter bokens framtradande uppkom-
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men internationell politisk forening, som grundades 
1867 af V. Hugo, Garibaldi och Ch. Lemonnier un-
der namn af »Ligue de la paix et de la liberte»- ja, 
afven i »lnternationalens», den af Marx stiftade inter-
nationella arbetarassociationens, om ick,e konstitue-
ring, sa atminstone »dess konsolidering till nagot 
mera bestamdt i syfte och hallning». Quiding sager 
namligen, att hans bok »Europas grundlag» »efter 
all sannolikhet haft sig en roll anvisad i senaste tiders 
politiska underklassrorelser», och da han i och med 
dess 2 :a upplaga »stamplade arbet-et till program for 
den underklassforening, som bland aLia adragit sig 
masta uppmarksamheten (han utsatte som vi sett a 
titelbladet till den nya upplagan af 1873: »lnterna-
tionales program»), hoppades han »darigenom ock 
ha gjort en tjanst at Internationale sjalf.» »Ty», sa-
ger han sa vidare, »Om afven jag misstager mig i 
den formodan, att oftanamnda bok haft inflytande pa 
detta sallskaps bildande eller bestammelse, anser jag 
dock obestridligt, darest sallskapet for sig uppstallt 
ett i natur och fornuft grundadt mal i afsikt att, vare 
sig pa ena eller andra sattd, varka fOr dess upp-
naende· och salunda maste ha mer eHer mindre klart 
i sikte ett samhallsideal for den narmaste framtiden, 
att detta ideal icke kan i nagon vasentlig vara 
annorlunda beskaffadt an just det, som denna bok 
framstaller. Internationales program bor darfor sam-
manfalla med underklassens program». »lnternatio-
nale», sager han till sist, »bor alltsa finna sig lia ge-
nom denna boks utgifvande rakat hos mig i tacksam-
hetsskuld, om namligen sallskapet ratt forstar sitt 
eget val.» 

Huru harmed rna vara, visst ar, att hittills har 
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ingen vare sig statsman eller filosof uppgjort ett sa 
detaljeradt och alltigenom konsekvent forslag, huru 
varldsfredens forvarkligande skuUe kunna tankas lost 
i f o r e n i n g m e d hela mansklighetens befrielse fran 
fattigdom, ekonomiskt elande och klassfortryck. Nils 
Nilsson, arbetskarl, har gjort forsoket, det ar hans 
evardliga storhet, vardigt hans siarebegafning, ett 
forslag, om hvilket det sagts (af en r•ecensent), att 
det ar »enastaende sasom hela varldslitteraturens po-
litiska afdelnings aUra markligaste foreteelse». Den 
1 januari 1895 skulle man ha motts till en europeisk 
kongress i Prag - »Europas medelpunkt» - till for-
beredande af lagens inforande och den 1 januari 
1900, alltsa vid det nya seklets ingang, skulle den 
ha tradt i kraft, om det hade gatt sasom lagens sika-
pare hade utr.aknat. Han hade pa arbetet anvii:ndt 
en af 27 ar. 

Sa langt har. man i alia fall kommit, att i no-
vember forlidet ar skulle enligt tidningsuppgifter 
en kongress ha hallits i Rom for att behandla fra-
gan om ett europeiskt statsforbund, ett Europas for-
enta stater, men som emellertid synes icke ha kom-
mit till stand.* En europeisk samhallsforening efter 
nordamerikanskt monster ar dock langt ifran hvad 
»Europas grundlags» forfattare viii. Statsbildningar, 
hvilka icke tillika ga ut pa den enskilda rattens 
successiva aflagsnande fran samhallet, aro ett ofver-
klassens, tiondelens, vark och r·edan som sadant 
odugligt. De ofriga nio tiondelarna af manniskorna, 
underklassen, komma att sta kvar i sitt beroende, 

*) Kongressen har egt rum i maj d. a. i Rom. 
Quldinfi. 4 
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deras ofverklass·en subordiner.ade tillvaro blir den 
samma. Manskligheten iir darmed raddad knappast 
ens frfm krigets forbannelse. 

5. "Utopisk" och "vetenskaplig" socialism. - Hvad 
som passar och icke passar in pa Quiding. -

Marx och Quiding. 
lngen moda har i vara dagar sparats for att fa 

en grans uppdragen mellan de bada slag af socialism, 
som ga under namn af »Utopisk» och »vetenska;p-
lig» socialism. Och man har darvid gatt sa langt, 
att det borjat fa val my-cket smak af slentrian, dogma-
tism och personkult. Tyskarna .aro harutinnan, som 
sig vederbor, de sanna laromastarna, och vi folja 
dem har i landet garna i sparen, tyskbildade som 
vi aro i grund och botten. Det generella talet om 
motsiittningen mellan »Utopisk» och »vetenskaplig» 
socialism synes mig har sa mycket mindre pa sin 
plats, som det alldeles icke passar in pa Quidings 
forskningsmetod. Han ar »Utopist» endast i fraga om 
forslagen, som han framlagt sasom ett forsok att 
rada bot pa de uppdagade speciala missforh:'illan-
denas orsak, men icke i fraga om forsknings- och 
undersokningsmetod. Man skall endast icke lata vilse-
leda sig af den sprakdualism och det gammalfilo-
sofiska talesatt, som man moter i Quidings skrifter. 

Huru mangen enskild »Utopi» har dock icke blif-
vit med tiden en varklighet, exempelvis Su,ezkana-
lens forviirkligande, hvarom Fourier (ick·e St. Simon) 
forst dromt, universalspraket, hvarom Fourier ocksa 
dromde, men som faktiskt nu foreligger som ett 
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praktiskt utforbart forslag i esperantospraket. Qui-
ding var nar han gent emot motstandet 
hos det stadssamhaUe, hvaraf han var medlem, for-
ordade och ville genomfora den stadsrepresentation, 
som nu finnes sedan 1862. 

Om Platos, pa d e n l o g i s k a d e d u k t i o-
n ens vag uppkonstruerade »fomuftsstat» sager 
Quiding, just i anledning af denna metods ensidiga 
tillampning, att den som ett forsok att gora den till 
en for alia tider gallande monsterstat »slog ilia ut», 
- »O!fl ock erkannas maste, att manga af dar fram-
stii.llda ideer iiro triiffande och sanna». Sa mycket 
var i alia fall vunnit, anser Quiding, att »banan var 
bruten for miinskliga kunskapsformagans ingripande 
ocksa i samhallssaker, dittills ofverliimnade sa godt 
som at slumpen eller de maktigas godtycke eller 
pa sin hojd hvad man torde fa beniimna kontinuer-
lighetsprincipen». Den salunda oppnade viigen, sager 
han vidare, »betriiddes 'framdeles af manga, som hvar 
pa sitt vis forsokte att rekonstruera samhallet genom 
uppstallande af en fornuftsstats monster. Alla dessa 
forsok ha utfallit lika resultatlosa som Platos, om 
man icke till praktiska foljder viii riikna dels att 
Ofverklassen hanskrattat, dels ock i nyaste tider att 
demokrater, socialister och nihilister m. fl. bjudit till, 
kanske just till foljd af motklassens hanloje, att pa 
roda repubHkens vag varkliggora de aningar om ett 
helt annat och lyckligare samhallsskick, hvilka i ar-
tusenden foresvafvat manniskosliiktets vanlottade 
del». 

Quiding har tvifvelsutan iifven uppbygt en »f6r-
nuftsstat», men pa andra forutsattningar an de iildre 
»idealisterna», niimlig,en pa historiskt gifna sadana. 
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»Rattssamhallet» har fyllt sin mission, om det ofver-
hufvud taget har haft niigon, och miiste Himna plats 
for ett friare organiseradt samhiille, hvars historiska 
uppgift skall vara att upphafva all klass-skillnad, 
denna klass-skillnad, som gifvit riittssamhiillet dess 
karaktar och skapat miinniskornas ode. Men med 
tanke pii »huru brydsam den politiska tiinkarens stiill-
ning iir i jiimforelse med andra uppfinnares diiri, att 
han icke kan med experimentets sliiende bevis ned-
tysta sina vedersakare och siilunda styrka sin upp-
finnings varkstiillbarhet och viirde, hvartill dessutom 
hundratal af iir skulle erfordras», begagnar sig Qui-
ding »for att siitta utom tvifvel huruledes hans 
ideella stat skulle taga sig ut i varkligheten» af det 
enda medel, som star honom till buds, niimligen 
bilden. »Det iir likviil», betonar han, »icke niigon 
viirklig bild han ger oss - sa langt har konsten 
annu icke hunnit - utan en bild i ord». - Det ar 
de i karlek forenade manskliga krafternas gigantiska 
foretag till alias val, som hagrar for hans inbillning. 
Och hvem, sporjer Quiding, skulle icke finna in-
tresse i att se planlaggningen till ett slikt arbete? 

»Ideal» ar for honom ett rorligt begrepp, som 
forflyttas med odlingens framsteg. Det finnes all-
deles in pa oss liggande ideal och afliigsnare, men 
dock sig niirmande och upphinneliga ideal. >>Ofver-
klassen foraktar», sager han, »af latt begripliga skiil 
samhallsidealet, som ater for mig utgor statskonstens 
forsta och hogsta problem och till och med viirdt, 
iifven det, i fall en riksforsamling af endast sak-
kunniga vore tankbar, att goras till riksdagsfraga, 
pa det att striden darom matte utkiimpas och beslut 
framstallas om samhallets upphinneliga framtida 
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former efter hvarj-e periods grad af odling - ty 
idealet g'ar med manskliga kulturen framat i fullkom-
lighet». Sadan ar hans utopi. 

Sammanfaller icke den bra nara, for att icke 
saga helt och hallet med den »vetenskapliga» socia-
lismens utopier, ty afven den har sina »Utopier».* 
Hvad ar kapitalistsamhallets undanrodjande och er-
sattande med »ett fornuftigt produktionssystem» och 
ett darpa grundadt nytt samhalle annat an en utopi 
- tills vidare. Rodbertus, hvilken jamte Marx all-
mant anses i den vetenskapliga varlden vara den 
»vetenskapliga» socialismens grundlaggare, ** later 
manniskoslaktet genomga tre utvecklingsstadier. Det 
forsta redan genomgangna »gamla hedniska» stadiet 
utmarkes af eganderatt till manniskor; det andra, i 
hvilket samhallet annu i dag befinner sig, ar den 
privata jord- och kapitaleganderattens tid samt det 
tredje den fullt genomforda socialistiska organisa-
tionens tid. Han anvisar en del socialpolitiska an-
ordningar, hvarigenom det nuvarande samhallet sa 
smaningom skall kunna Ofverforas i det nya. Sam-
hallsutvecklingen ar enligt honom hufvudsakligen en 
viljeakt.*** 500 ar skola emellertid atga, innan folken 
hunnit fram till detta sista stadium pa samhallsut-
vecklingens vag. Det ar alltsa den ofvergangstid 

•) Bernstein, hvilken ju raknas till en af den modarna social-
demokratins tyngst vagande vetenskapliga auktoriteter, har som 
bekant agnat dem en strang kritik t. ex. i hans till svenskan 
ofversatta arbete "Socialismens forutsattningar och socialdemo-
kratins uppgifter", Sthlm, 1907. 

• *) 0. Adler har skrifvit en bok med en sa lydande titel: 
Rodbertus, der Begriinder des wissenschaftlichen Sozialismus (1884). 

***) Bland "marxister" gor denna sig afven ibland 
gallande. Sa sager Fr. Engels, som dock ofta rakar i motsagelse 
med hvad han vid olika tillfiillen yttrar, att en viisentlig skillnad 
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Rodbertus anser behoflig till underklassens eman-
cipation i enlighet med hans reformforslag. 

Marx har sa till vida begdinsat sina framtids-
vyer, att. han summariskt uttalar sin tro och visshet 
om den kapitalistiska samhallsordningens ofvergang 
till en socialistisk, utan att bry sig om att i detalj 
tanka sig in i det nya m'askineri, som foranledes 

forandringen, eller i Ofrigt framstalla nagon full-
standig plan till samhallets omskapning. For honom 
ar tillfyllest, att forandringen sker och ovillikorligen 
maste intraffa. Han tala:de ju ocksa rued ·ett visst 
forakt om »recept», som skrifvas »for framtidens 
garkok». Hans larjungar se dari den sanne veten-
skapsmannen. Ma sa vara. Men dari kan afven 
dolja sig en brist eller svaghet, da Marx i alia han-
delser icke intog eller som samhallslarare icke kunde 
intaga den strangt objektiva, forutsattningslosa veten-
skaplighet, som val endast ar mojligt for den rena 
naturforskaren och naturvetenskapsmannen. Hans 
hufvudsakliga mal var att forklara kapitalistsamhai-
Iets uppkomst och utveckling, forutsattningar och 
riktlinjer. Han kom som bekant tiii det resultat, att 
det kapitalistiska produktionss.attet innesluter froet 
till sin egen upplosning och att det med en natur-
lags nodvandighet maste bereda plats for en ny 
organisations- och produktionsform. Den historiska 

rader mellan naturens utveckling och samhiillets utveckling· "I 
naturen iir det ide! omedvetna blinda krafter (agentier), som in-
viirka pa hvarandra, och genom deras viixelspel kommer den all-
manna lagen till uttryck (zur Oeltung) . . . I samhiU!ets historia 
aro diiremot de handlande ide! med medvetande begiifvade miinni-
skor, de dar handla med ofverliiggning eller lidelse och arbeta 
pa bestamda ilndamal; ingentingo sker utan medveten ajsikt (be-
wusste Absicht), utan viljebestiimdt mal (gewolltes Ziel"). Engels, 
Ludwig feuerbach etc., 1895. 
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utvecklingen gar axiomatiskt i riktning mot socia-
lismen. Arbetsmedlen koncentreras alit mera och alit 
snabbare pa ett farretal hander till granslos olycka for 
samhallets stora massa, som ar berofvad arbetsmed-
len och som for den skull maste sjunka i alit djupare 
elande. Det blir till sist en bjudande nodvandighet 
for samhallet (staten) att med eller mot sin vilja 
ofvertaga produktionsmedlen och socialisera dem. 
Att understodja och drifva pa den, af de ekono-
miska forhallandena dikterade, historiska utveck-
lingen ar proletariatets uppgift i alia lander. Slut-
millet ar »den socialistiska samhallsordningen». 

Marx bedomer samhallet och samhallsforeteel-
serna uteslutande ur ekonomisk synpunkt och dra-
ger daraf sina konklusioner, Quiding ur uteslutande 
rattslig eller juridisk synpunkt och drager daraf sina. 
Marx' samhalle ar kapitalistsamhallet, Quidings ratts-
samhallet. Liksom kapitalistsamhallet skall forsvinna, 
men arbetsmedlen besta enligt Marx, sa skall enligt 
Quiding »individratten» forsvinna, men den lagbundna 
ordningen besta. Ett rattslost samhalle kan tankas 
och finnas, men icke ett laglost, ty »'en viss ordning 
for sammanlefnaden skall alltid behofvas». * 

Marx har sin mervarde- eUer kapitalteori, Qui-
ding sin individrattsteori sasom grundforklaring af 
elandet i varlden. Men dar Marx ser opersonliga, 
mekaniska, nastan mystiska krafter drifva sitt spel, 
ser Quiding gifvetvis till foljd af sakens egen natur, 
da det har ar fraga om ratten, en vilja. Det marx-

*) for Quiding iir lag och rii tt till si na begrepp sa skilda 
som form och innehall i enlighet med hans riittsteori. forst 
langt fram i tiderna fick man se !agar, som handlade om annat 
an ofverklassens rattigheter, sager han bl. a. 



56 INLEDNING 

ska kapitalet och den quidingska ratten aro tva sidor 
av en samhallsordning, som nu rna anses mogen 
att forsvinna. Marx och Quiding komplettera hvar-
andra. 

Till grund for penningkapitalets herravalde Jig-
ger enligt Marx en ekonomisk faktor och en eko-
nomisk orsak, namligen arbetskraftens, den stora 
arbetande klassens orattfardiga utsugning. 

Rattens grund ar jordens besittningstagande af 
ett farretal, af en Ofverklass, som bemaktigat sig 
den till dess egen privata fordel, salunda afven har 
en ekonomisk faktor och en ·ekonomisk orsak, 
hvaraf forklaras huru ratten uppstatt och gjort dess 
vidare historiska utveckling mojlig, oafsedt hvad 
man i ofrigt kan tanka om forklaringsgrunden. 

Marx resonnerar som sa: 
Lagarna for det kapitalistiska produktionssattet 

drifva manniskorna till att koncentrera kapitalen, 
samla dem pa nagra fa punkter, i nagra fa bander. 
Den stora, starka kapitalisten ruinerar, dodar i kon-
kurrensens strid manga smarre. Hand i hand med 
denna koncentrering af kapitalen eller expropriering 
af manga kapitalister genom nagra fa utvecklar sig 
den kooperativa arbetsformen i alit hogre skala. 
Samtidigt med att antalet kapitalherrar aftar, vaxer 
masselandet, fortrycket, slafveriet, fornedringen, ut-
plundringen - men ocksa missnojet och vreden 
inom den ,standigt tillvaxande arbetarklassen, hvilken 
blifvit samlad, skolad och organiserad genom det 
kapitalistiska produktionssattets maskineri. Kapital-
monopolet blir till fjattrar for det produktionssiitt, 
som uppblomstrat med och under detsamma. Pro-
duktionsmedlens koncentrering och arbetets samman-
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slutning na en hojd, som blir outhiirdlig i en ka-
pitalistisk form. Denna form spriinges. Den kapi-
ta1istiska privategendomens timme sHir. De som 
forr afhiindt andra deras egendom bli nu afhii.nda 
sin. Expropriatorerna bli exproprierade. (Anfordt 
efter Bergstrom, Kommunism och socialism, Sth1m, 
1890.) 

Qui ding sager: 
Genom att jorden franrofvades massan af miin-

niskor kunde en ofverk1ass uppkomma, hvars ofver-
k1asstiillning mede1st en rad riittsprocedurer sedan 
genom tiderna bevarats och allt vidar·e vidgats samt 
afpassats i enlighet med tids- och produktionsfor-
hallandena. Ofverk1assens jordbesittning ofvergick i 
eganderiitt, for hvars bevarande at den enskilde 
forst uppfanns iiktenskapet, med tillhjiilp hvaraf rat-
ten kunde arfsvis ofverf1yttas pa hans barn och diir-
efter pa samhiillsinriittningen salunda, att Hera ofver-
k1assledamoter forenade sig till gemensamt forsvar 
af hvarderas riitt mot de oberattigades klass eller 
andra inkriiktare. Genom samhiillet, efter hand som 
det forkofrade sig under lopp, blef 
riitten pa mangfaldigt satt forsiikrad och vidare ut-
bildad formedelst ofverklassens lagstiftning, som, 
emedan den utgick blott fran klassens egna intresse, 
sa1unda i alla riktningar forfalskat lifvet och gjort, 
att samhiillet, hvilket borde vara till for he1t andra 
och hogre iindama1, iinnu i dag kvarstar egentligen 
som en anstalt for uppehallande af individriitten. 
Individriitten iir sa1edes icke annat iin v a 1 de t 
b r a g t i s y s t e m o c h u n d e r 1 a g. - Den en-
skilda riitten, under tidernas 1opp spetsfundigt ut-
bi1dad till en vidtomfattande sa kallad privatrait, 
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har fatt, enar genom ofverklassen denna ratt be-
harskade samhallet, icke allenast tillintetgora under-
klassens ansprak att afven fa gagn af jorden, utan 
ock i motklassens formenta, men ilia forstadda in-
tresse forvrida och forfalska alia dess viktigare sam-
hallsinrattningar. Men det ar alldeles uppenbart for 
den som viii gora sig narmare fortrogen med amnet, 
att manskligheten icke kan raddas undan sitt irakade 
djupa forfall utan individrattens bortskaffande. 

Ofverensstammelsen i uppfattning mellan Marx 
och Quiding i nyss anforda principuttalanden ar pa-
fallande stort, sa stort till och med att man tycker 
sig hora Marx tala med Quidingskt tungomal och 
vice versa. Gent emot Marx' kapital, kapitalherre, 
kapitalfortryck, kapitalkoncentrering, kapitalmono-
pol, produktionsmedel, kapitalistisk etc. sta Qui-
dings ratt, rattsherre, rattsfortryck, rattskoncentre-
ring, rattsmonopol, rattsmedel, ofverklassisk 0. s. v. 
Sadant manniskans materiella lefnadssatt ar, sadant 
ar hennes tankesatt ar 'en sats icke mindre giltig 
for Quiding an for Marx. 

Nu kunna visserligen meningarna vara delade 
om hvad varde man viii gifva den enes eller den 
andres forklaringsgrunder. Marx ar sa till vida Qui-
ding ofverlagsen, att hans teori har utseende af en 
storre vetenskaplighet tack vare den formulering och 
precisering, som den ekonomiska historieuppfattnin-
gen erhallit genom honom. Atskilliga af Marx' pa 
denna historieuppfattning grundade laror ega dock 
icke i dag. sam rna ofelbarhet, som da de forst bar-
jade att foras ut af hans Hirjungar. Invandningarna 
mot desamma ha blifvit alit hogljuddare. Afven inom 
skolans egna led har man borjat att underkasta dem 
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en alit strangare kritik oeh foretaga alit fl.era mo-
difikationer. Marx' vetenskapliga socialism har drab-
bats af ett liknande ode som utopisterna forut, sam-
tidigt utopisterna borjat fa nytt" fotfiiste. Harmed 
forneka vi naturligtvis icke Marx' storvark och det 
vetenskapliga underlag han gifvit socialismen. * 

Men liimna vi de principiella forutsattningarna 
och se endast till resultatet af de bada tankarnas 
vark, sa kan val med fog sagas, att hvad Quiding 
utrattat pa det rent rattsliga omradet tamligen val 
motsvarar Marx' insats pa det rent ekonomiska, 
detta desto hallre som han bekraftar Marx' sats, att 
de ekonomiska forhallandena bestamma afven ett 
samhalles rattsvasen. Quidings undersokning kan 
salunda betraktas som en specialundersokning af ka-
pitalistsamhallet fran dess rattsliga sida. Sasom 
Marx har sammanfattat proletariatets ekonomiska 
teori, sa har Quiding sammanfattat (om ock fran 
delvis andra synpunkter) proletariatets rattsliga teori. 

Valdet som jordeganderattens ursprung tyckes 

*) "Socialism ens utveckling fran utopi till vetenskap", sasom 
Engels betitlat sin bekanta, afven till svenskan ofversatta skrift, 
har man ej hailer velat betrakta annat an som ett "siagord" utan 
mening. "Om socialismen varkligen skulle ha blifvit en veten-
slmp", yttrar salunda t. ex. Oumplowicz (Oeschichte der Staats-
theorien, 1905, p. 372), "da skulle det vara ute med den, da skulle 
den vara begrafven". Den har enligt 0. sitt beriittigande blott i 
sin strafvan efter forvarkligandet af ett socialt program. Att i 
detta program doljer sig ett stycke utopi, har ingenting med saken 
att gora. Sadant hiinder il.fven andra partier, t. ex. de klerikala med 
deras "kristliga stat" och juristerna med deras "riittsstat". En 
vetenskap har att forska, men icke att fordra. Detta utesluter 
icke att socialismens lil.ror och kritik, sasom t. ex. Marx' materia-
listiska historieuppfattning, maktigt bidragit till vetenskapens ut-
veckling. - Bernstein i Tyskland och Lagardelle i· Frankrike 
(den revolutioniira syndikalismens bekante representant) hafda 
ocksa numera socialismens karaktiir af en rorelse, icke af ett sy-
stem. 
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for ofrigt vara en uppfattning, som eger anhangare 
iifven inom den svenska socialdemokratin. * 

Quidings klasskampteori ar akta »marxistisk». 
Den ofverensstammer mera med Marx' historieupp-
fattning an Quidings eganderattsteori ml.gonsin 
kunnat gora redan da.raf att hans uppgift varit be-
gransad till en undersokning af rattens spedella in-
varkan pa samhallet och samhallsindividerna. Marx-
isten begagnar for de tva klassmotsats·erna uttryc-
ken bourgeoisi och proletariat, under det att Qui-
ding anvander ofverklass och underklass. Men klass-
stridens natur och vasen aro precis desamma hos 
dem bada. Quiding gar endast langre tillbaka i 
tiden, till rattssamhallets uppkomst, 6fverskrider hi-
storiens ramarken och drar af det historiskt vissa, 
huru det har mast vara i samhallets tidigaste bar-
jan, en metod helt visst icke mindre ovetenskaplig 
an den modarna arkeologen anvander med sa stor 
framgang. - »Den strid, som forefinnes och som 
i sjalfva varket pagar icke mellan regenter och folk, 
men mellan ofverklassen och underklassen iir», yttrar 
salunda Quiding, »densamma, som rasat alit sedan 
dittens forsta tider och fortfarande skall rasa .anda 
till dess klass-skillnaden ar helt och hiillet utplanad». 
Marx yttrar a sin sida: »hela historien ar en historia 
om klass-strider, strider mellan utplundrade och ut-
plundrare, fortryckta och harskande klasser. Denna 
kamp har nu n.att en utvecklingspunkt, dar den ut-
plundrade och fortryckta klassen, proletariatet, icke 
langre kan befria sig fran den utplundrande 1och 
harskande klassen,, bourgeoisin, utan att pa samma 

•) Jamf. C. 0. T. W-n, "landtarbetarne och socialismen", 
med f6rord af Hj. Branting, Sthlm, 1904, pag. 28. 
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gang for alltid befria hela samhallet fran utplun-
dring, fortryck och klass-strider». • 

Ar insikten om klasskampens nodvandighet 
samt varkligheten teorins ratta underlag det, som 
ar mast utmarkande for »modarn socialism», da ar 
Quiding en sa modarn socialist som trots nagon 
»marxist»: Och skulle vi inte vilja halla Qui-
ding for en storre tank a r e an Marx. Marx har 
burits upp af ett stort internationellt parti, hvars 
organisator han. till en del varit, men utan detta 
partt hade han rna handa varit lika obemarkt och 
forbisedd som forfattaren till »Europas grundlag», 
men darfor in_galunda mindre betydande som social 
tankare. l\1arx' hufvudvark »Das Kapital» forblef 
lange obeaktadt. forst nar nagra hans vanner hade 
borjat att popularisera hans ideer, borjade hans 
vark Iasas och debatteras. Hade den svenska so-
cialistintelligensen agnat tillnarmelsevis Quiding den 
uppmarksamhet, som kommit den tyska socialismens 
heroer och epigoner till del, h.ade Quiding nu 
varit kanske en lika bemarkt person som Marx. 
Hvad vore Marx utan Kautsky? redan nu nastan 
en sagolik gestalt, har det sagts ingalunda fran Marx-
fiendtligt hall. Och i detta omdome Jigger en stor 
portion sanning. En mastare behofver, om icke Jar-

*) Engels, som en lang foljd af ar· samarbetade med Marx, 
ger den historiska klasskampen denna form: "all historia har 
varit historien om klass-strider. Dessa inbordes kiimpande klas-
ser ha alltid varit produkter af sitt tidehvarfs produktions- och 
bytesforhallanden, med ett ord af dess ekonomiska beskaffenhet. 
Den ekonomiska byggnaden hos ett gifvet samhiille utgor folj-
aktligen den reella grundval, som maste undersokas for att man 
skall kunna forsta hela ofverbyggnaden af de for detta sam-
hiille utmiirkande politiska och juridiska institutionerna, hela det 
dar radande betraktelsesiittet i religiosa, filosofiska och andra af-
seenden." 
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jungar, sa atminstone kommentator·er, .aljest blir han 
icke trodd eller beaktad af den stora allmanheten. 
Det Jigger i den allmanna opinionens vasen. 

6. Quidlngs kristna stAndpunkt. 

Det nya samhalle, hvarom Quiding siar, och 
som inleder ett nytt tidehvarf, i ordningen det fjarde, 
af honom benamndt gudsmanniskans tidehvarf, ger 
han namnet »den kristliga karl>ekens samhalle». Qui-
ding forklarar sig vara kristen, icke en offidell, stats-
kyrklig kristen, men en Jesu omedelbara larjunge. 
Jesus ar i hans ogon ingen gudomsperson, hvartill 
ofverklass, kyrka och prasterskap samfaldt gjort ho-
nom, utan en vanlig dodlig manniska, den ringa och 
fattiga timmermannen af Nazaret, som blef en varlds-
reformator, dartill korad af en gudomlig makt. »Bland 
judafolket framstod», sager Quiding, »efter manga 
mindre valdigt utrustade foregangare den man, som 
gud utsett till att nederbryta ofverklassens vark, 
namligen Kristus.» - »lcke var det nagon af det 
gamla judafolkets larde eller bildade eller ens 
nagon af ofverklassen, utan ·en ringa timmer-
man.» Hans samtida landsman ville icke tro, men 
korsfaste »denna unga tankare». »for sin tids ofver-
klass kunde han icke synas nagot annat an som 
en forskrufvad och formaten vaghals, den man, till 
straff for hans uppstudsighet, med den uppviglade 
underklassens bifall och hjalp snart expedierade pa 
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korset, vanliga sattet att gora af med stora brotts-
lingar.» Han hade med sina Iaror vandt upp och 
ned pa hela rattssystemet. * Lognen i dittills gangse 
Iaror om det satt, hvarpa gud vill tjanas, blef afven-
ledes af honom skoningslost blottad, under det att 
han uppdagade, huruledes i nastan alia riktningar 
sanningen vore att soka pa helt andra hill, an dit 
prastadomet forlagt den. 

Annorlunda blef forhallandet, sedan han med 
sin dod beseglat sin lara. Det uppseende, den 
lefvandes ord saknade hos · .()fverklassen, kom dem 
sa mycket mera till godo, efter hand som de hunno 
samlas och upptecknas efter traditionens form. Deras 
gripande sanning kunde under lasning battre senteras 
och utbredde sig mer och mer. Forst da borjade 
ofverklassen fatta sjalfva saken och inse, att klassens 
valde aldrig svatvat i storre fara. Alit motstand var 
forgafves. Andens vapen segrade. Underklassen 
blef kristen och af ofverklassen mangen, som egen-
domslustan anmi' icke stalsatt mot andens invarkan 
- orden aro fortfarande Quidings. Det fanns nu 
icke annan utvag fOr klass an att boja 
sig for andens makt och soka genom intriger radda 

*) Han dref "Uppenbart spe med rattsprincipen, fast pa hans 
vanliga milda och alskliga vis". Ty annorlunda kunna, sager 
Quiding, icke forstas de beaktansvarda orden i hans bargspre-
dikan, Matheus 5:38, 39, 40, 41: •I hafven hort, att det iir sagdt: 
oga for oga och tand for tand. Men jag sager eder, att I skolen 
icke sta det onda emot, utan om nagon slar dig pa det hogra 
kindbenet, sa vand honom ock det andra till. Och om nagon 
viii ga till ratta med dig och viii taga din lifrock ifran dig, !at 
honom ock hafva manteln med. Och om nagon nodgar dig en 
mil, sa gack med honom tva". "Det ar", tillagger Quiding, "till 
judarna med deras hogburna rattfardighet efter lagen, an i dag 
kanda for lagkrangel och processlystnad, som dessa drapande 
ord stiillas." 
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af sin dominerande sti:illning hvad raddas kunde. 
Hela klassen blef kristen till namnet och tog sjalf 
den nya laran om hand, satte sina larde att under-
soka och forklara den samt praster att varda den. 
Viirkningarna af dessa omvagar till millet, i stallet 
for valdets forut forsokta raka vag, rattvisade snart 
berakningens klokhet. Laran begynte framsta i helt 
annan dager an stiftaren menat samt uttolkades 
sa, att det vasentliga daraf gick fot:loradt, hvilket 
ersattes med obegripligheter och spetsfundigheter. 
Den forestallningen gjordes allman, att Kristus var 
guds son i ordets egentliga mening, pa det att ingen 
skulle ens vilja forsoika att likna honom och skaka 
grundvalarna for ofverklassens ·existens med en 
opposition sadan hans; - »riittssamhallets man-
niskor kunna i sadana stycken icke tro pa en tiro-
merman ratt och slatt». 

»Fullkomligt i hans fotspar gar denne oHirde 
och ringaktade arbetare, som kallar sig Nils Nils-
son, arbetskarl sin vag fram», yttrar Quiding :om 
sig; sjiilf, »lika obekymrad om de liirdes dubier som 
de olardes undran, val vetande, att, ar viirket af 
g1udi, hvarken den ene eller andre kan sla det neder 
eller detsamma ens 'tig1a ihjal' for langre tid an 
allmiinna uppfattning!en behofver till att mogna». -
Ofver riitten star en annan kulturprincip, upptiickt 
af siaren fran Nazaret och som oafvislig1t yrkar pa 
erkannande och tillampning, - manniskokiirlekens. 
»En ny lag gifver jag eder: alsker hvarannan in-
hordes.» Med denna lag maste, formenar Quiding, 
den gamla rattslagens varde sasom samhallsinratt-
ning anses vara nedergjord. »lcke forr an lagen 
blifvit kristen, d. v. s. fatt till yttersta .grund kar-
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lekens bud i staliet for rattens, har man visat sig 
fullkomligt forsta mastarens ofvermattan djupsinniga 
undervisning.» 

Man kan af Quidings nyss anforda yttranden 
salunda forsta, hvarfor han gifvit det nya samhiiliet 
namnet »den kristliga karlekens samhalle» och det 
tidehvarf, som darmed inledes, an »den kristliga kar-
likens tidehvarf», an »gudsmanniskans tidehvarf». 
Uttrycket eger sin fulla befogenhet, menar Quiding, 
motiverande detta med, att, »ehuru kristna laran sa 
lange predikats, dess varkliga mening ar sa litet 
fattad, att vart modarna samhalie kan sagas annu 
i alit vasentligt sta pa gammal hednisk grund. Forst 
efter det hon fatt genomtranga lagarna. skali kri-
stendomen kunna visa varlden hela sin storartade 
betydelse.» 

Annars skulie man kunna tycka, att en lara, som 
sa foga formatt, ehuru bestaende sedan ett par ar-
tusenden, »genomtranga» miinniskor och samhallen, 
man halst skulle vilja gifva atminstone ,ett annat 
namn, for att afskilja fran henne alit det missbruk, 
alit det hyckleri, alit det sken, som genom ofverklas-
sens, kyrkans och prasterskapets samforstand diiri 
blifvit inmangdt och kommit att bli ett med kristen-
domen. 

Rattssamhaliet, som fanns till artusenden fore 
Kristi fodelse, har, menar upp,enbarligen Quiding, 
hela denna langa tid, som forflutit sedan Kristus 
forkunnande sina laror, statt hindrande i viigen for 
den kristliga karlekens ldvandegorande. Ja, han 
sager afven uttryck1ig,en, att den miinniskokiirlek, 
som Kristus liirde, »kke kan under riittens herra-
viilde mer an i ringa man gora sig gallande.» 

Quiding. 5 
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Det ar for ofrigt icke nagot inom socialismens 
nyare historia okandt denna strafvan att soka ater-
vinna den ursprungliga kristendomen utan all pomp 
och stat, kyrkliga ceremonier och signerier. Saint 
Simon skref »Ny kristendom», hvars moral han ut-
tryckligen harleder omedelbart fran urkristendo-
mens princip, att manniskorna skola omsesidigt be-
trakta hvarandra som broder. Jesus hade, sasom 
Simon uttryckligen sager, »forber,edt» det allmanna 
broderskapet, men han hade (genom sin bok) »for-
varkligat» det. I sin nykristliga standpunkt eger Qui-
ding dessutom en annu storre sjalsfrande i den 
ryska samhallslararen, den allbekante Leo Tolstoj. 
I sin skrift »Hvari min tro bestar» skrifver Tolstoj, 
att »den kristna kyrkan och kristendomen ha utom 
namnet ingenting gemensamt, .bad.a aro fullkomligt 
motsatta och mot hv.arandra fiendtliga dement.» 

Quiding utlagger afven sitt gudsbegrepp. »I 
kraft af sitt satt att se alskar manniskan», forklarar 
han, »att forestalla sig denna varldens medelpunkt 
som en personlighet och kallar honom gud sasom 
det helas upphof och uppehc'illare.» - »Med kanslan 
i sitt hjarta af guds n"lirhet ser manniskan ingen-
ting start i den stora egendomen, ingenting att vorda 
i dess egare, ingenting att frukta hos den maktige, 
-- for henne ar blatt gud stor och vordnadsvard 
och fruktansvard ... » 
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7. Det nya samhiillets ankomst. 
Quiding visar sig flerestades ratt angelagen, att 

hans teori bringas till den stora allmanhetens kanne-
dom, om man ocksa vid liisningen af hans s!krifter 
nagon gang kunde vara benagen atrt vilja tro mot-
satsen. Sjalf intog han .en mycket tillbakadragten hall-
ning och ville pa jnga villkor genom eget upptra-
dande gora sig bemarkt eUer genom det muntliga 
ordet fasta uppmarksamheten pa sin sak. Han fore-
drog att spela sa att saga den vantandes passiva 
roll. Det var nog ocksa helt sakert mast forenligt 
med hans naim och vasen. Han hade skrifvit sina 

upprattat Iagforslag och fann sig sakerligen 
och det rned ratta ha gjort alit hvad pa honom borde 
ankomma. Han har uttankt och skrifvit en samhalls-
plan. »Dixi et salvavi», ord, hvarmed hans »Slut-
liqvid» afslutas: jag har taJat och darmed raddat 
min sjal. 

Den nya teorin bor, skrifver han pa ett stalle, 
bringas till allmanhetens kannedom och, om den vin-
ner erkannande, spridas ju vidlyftigare desto battre. 
Sitt grundlagsforslag onskar han ju forr desto hallre 
ofversatt pa alia europeiska sprak, sa att det rna 
bli allmanligen bekant, diskuteradt och ofvervagdt un-
der beredelsetiden. Han ser sitt samhallsideal ibland 
ratt nara forvarkligandet. »Om icke annorledes, sa 
kommer det samhallsskick jag tecknat par Ia force 
des choses» ar ett sadant forhoppningsfullt yitrande 
af honom, som vi redan Hi.rt kanna. Enligt en annan 
version, ocksa redan anfordt, skall det »tigas ihjal» 
icke for langre tid an allmanna uppfattningen be-
hofver till att mogna. Bismarck, hvilken blifvit, sa-
som vi minnas, tillagnad den 1882 utgifna tredje 
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upplagan af »Europas grundlag» under titeln »Sam-
hallsidealet och ratta vagen dit», skuUe icke fa upp-
lefva »distriktsforfattningens» inforande i de euro-
peiska samhallena, men den ar kke langre aflagsen 
an att hans barnbarn, atminstone hans barnbarns 
barn kunna fa vara med darom. Men dess fullstan-
diga genomforande i he l a Europa, som endast kan 
ske steg for steg, stycke for stycke, land for land, 
kan afven komma att krafva »hundratal af an>. Sam-
hallsidealet sjalft, sasom han framstalt det i bild, 
hagrar annu i »ett fjarran, sa aflagset fran varklig-
heten som idealet sjalft». »Men», tillagger han, »det 
ar ocksa just om samhallets ideal, som hans teori 
handlar. Den bekymrar sig litet eller intet ,om hvad 
i en riksforsamling kan parakna framgang eller icke, 
men sa mycket mera om skick, som natur- och 
fornuftsenligt bor tillkomma samhallet och som, i 
fall den traffat sanningen, ovillkorligen skall installa 
sig, nar tiden dartill ar inne. Under afbidan harpa 
kunna blott forberedels,er goras, hvaribland den ar 
af stor betydelse, som innefattas i forslaget till ny 
kommunallag». (Se vidare sista afdelningen.) 

Ett oundgangligt villkor for det nya samhallets 
tillkomst ar »distriktsforfattningens» genomforande, 
d. v. s. de nuvarande rikenas uppdelning i kretsar 
och sa vidare i storre samhallsenheter sinsemellan 
organiserade och sammanbundna genom samhalls-
arendenas storre och mindre allmanna beskaffenhet, 
sasom t. ex. undervisningsvasendet, kommunika-
tionsvasendet, myntvasendet m. m., hvilka anga icke 
blott kretsen, utan aro varkliga statsangelagenheter. 
Efter denna formalitets varkstallighet, som endast 
kan utforas successivt, vidtager ordnandet af sam-
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hallslifvet inom kretsarna, som afvenledes endast later 
sig genomforas efter hand, den ena anordningen ut-
vecklar sig ur den andra. Nodv.andigt ar dock att 
det sa kaliade gemensamhetslifvet, samlifvet i fa-
miljekretsar, strax tager sin borjan for dem, hvilka 
dartili aro hagade. Kretsen kommer namligen till 
en borjan att besta af tva afdelningar: underhalls-
tagarna - uttrycket klingar icke vackert eller till-
talande for dem, hvilka tillafventyrs tanka pa var 
tids fattigunderstodstagare, men i Quidings mun har 
det en annan klang - och sjalfforsorjarna. De se-
nares antal kommer att minskas i samma man man 
kommer till insikt om gemensamhetslifvets fore-
traden. 

Quiding foreslar en af alia antagen och af alia 
godkand kretsuniform att baras i det nya sa kallade 
kretssamhallet till forhindrande af nutidens mode-, 
galenskap - en tanke icke orimligare eller lojligare 
an vara dagars vurm for »national-(provins-)drakten>. 
Bland andra hans forslag ar inforandet af ett >>ideelt» 
mynt att anvandas i den allmanna rorelsen i stallet 
for nutidens metallmynt, hvars daliga varkningar han 
afslojar. Sedelmyntet later sig latt inforas, orp jorden 
och dess realvarde Higges till grund for myntvasen-
det. Sam ofvergangsmynt skall francen hegagnas. 
I detta mynt varkstalles jordens forsta uppskattning, 
och det far fortfara att tjana sam bytesmedel, dar 
sedelmyntet ick·e godtages eller annu icke kommit 
i bruk. I 

Quiding ar i ofrigt en sannskyldig »jordrefor-
mist>>. Jorden skall icke allenast tillhora alia inom 
kretsen och vara kretsens egendom; han yrkar afven 
pa en jordvardeskatt sasom >>ett enda slags skatt>>. 
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Quiding ar antiparlamentariker. Han ser i par-
lamentet en plantskola for >>pratmakarkonsten», sam 
dar understundom kan fira de vildaste orgier, och 
for intrigspel, till olycka for en varkligt god och 
effektiv lagstiftning till alit folkets basta, och erne-
dan kunskap i statskonst, vardt detta hoga namn, 
dar sa foga kommer till synes. Riksdagarna forete 
darfor »merendels ·en ohygglig slitning mellan klas-
sernas och standens enskilda formenta intressen, 
hvars utgang bestammes af den bast lyckade intri-
gem>. Parlamentet ar dessutom en akta ofverklass-
institution, »en hop ofverklassmanniskor samlade for 
att utratta hvad de med basta vilja omojligt kunna 
forsta och beroende af former, sam aro nastan raka 
motsatsen af hvad de borde vara». Nagot parlament 
finnes hailer icke i det nya samhallet. .Bernstein, 

,stodjande sig pa Marx, har ju ocksa gjort 
gallande, att parlamentet ar »en karaktaristisk insti-
tution for den kapitalistiska samhallsordningen» o-ch 
att parlamentarismen ar »det besuttna borgardomets 
sarskildta regeringssystem». (Bernstein, Socialdemo-
krati och parlamentarism, Malmo, 1907, pag. 68.) 

Quiding skulle ha varit eller bart vara sjalf-
skrifven kandidat till det Nobelska fredspriset, om 
han lefvat. Intet land eger att uppvisa ett sa stor-
artadt och alltomfattande varldsfredsprogram, sam 
det Quiding under en lang lefnad uttankt. 

Efter denna inledning ofverga vi nu till den 
forsta afdelningen, dar Quiding redogor for sin stall-
ning till dagens viktigaste allmanna fragor. 
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FORSTJ\ Kl\PITLET. 

R.iitts-samhallet. 

Manniskan har genomlupit tva utvecklingsske-
den och befinner sig i ,ett tredje. 

Fran d j u ret s standpunkt har hon ofvergatt 
till vi Ide n s och fran vii dens till rat tens. Dju-
rets tidehvarf andade hos ett folk, nar forestallnin-
garna vaxte till kunskap och kunskapen borjade att 
mana till konstutofning, kvarigenom mojliggjordes 
att beharska djuren och den ofriga naturen. Som 
vilde, ehuru da hojd ofver djuret, har manniskan 
annu icke hunnit allmannare fran sig aflagsna den 
forna vildheten. Hon bodde annu under lofvens 
hvalf eller i jordhalor och bargskrafvor eller strof-
vade omkring i flockar, hvarest basta tillfalle yppade 
sig till foda for manniskor och deras djur, samt hade 
till tak himlen eller tillfalliga skjul. 

Kunskapens stigande. invarkan - huru ring a 
den var - forde slutligen till de yttre tingens besitt-
ningstagande samt till fasta bostader. Darmed in-
trader manniskan i rat t s m a n n i s k a n s tide-
hvarf. Kunskaperna och konsterna fa en allmannare 



QUIDING 

spridning och leda omsider till ·en mera ordnad 
samhallsinrattning. Detta mansklighetens utveck-
lingsskede - rattens tidehvarf - fortfar annu Ofver 
nastan hela jorden. * 

1. Jorden och hennes besittningstagande. 

Nar vildens tankar vaxt till kunskap om de jor-
diska tingens varde, borjade han taga dem i besitt-
ning uteslutande for sin rakning. Besittningen gallde 
forst jordens alster, losoren, men ledde slutligen till 
enahanda atgard med sjalfva jorden. Harvid kunde 
ingen annan regel galla an makten, den storre styr-
kan. Tog nagon mer, an han kunde forsvara, blef 
det honom frantaget af en starkare. Sa uppstod 
kamp mellan manniskorna i stallet for den gamla 
mellan manniskan och djuret. 

De oupphorliga striderna och valdsamheten mel-
Ian flockarna ledde till bildande af foreningar, asyf-
tande omsesidigt sky d d. Dessa foreningar ut-
gjorde forsta liknelserna till samhalle. Men iinnu 

•runder "andlig1begafning" benamner Quiding den "kraft", 
hvarigenom "manniskan formi'ttt och formar att, hari olik djuret, 
stiga till aHt hogre fullkomlighet, ja, sa hogt att nagon grans for 
odlingen icke later tanka sig". Den andliga begil.fningen - en 
sammanfattning af de andliga kl'afterna - innefattas i de tre med-
fodda hufvudsakliga slag af sjalsformogenheter: jorskandets for-
maga, som vanligen kallas fornuft och, pa visst satt uppofvad, 
forstand, - bildandets formaga, kallad fantasi eller bildningsgiifva 
samt kiitznandets formaga, som benamnes hjarta. - Tankar ut-
gora produkten af hvarderas varksamhet. Den allvarliga tanken 
leder till kunskap. (Forts. tva folj. sidor.) 
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hade kunskapen icke hunnit till insikt om fordelarna 
af fasta bostad,er, ej hailer konsten till erforderlig 
skicklighet i deras uppforande. 

Lange kunde det icke droja forr an has de fa, 
sam bemaktigat sig jorden, tanken skulle uppsta 
om forening till gemensamt forsvar for hvarderas 
rat t. Fiackar af jorden, hvilka genom bearbetning 
kunde goras fmktbarande och s:Uunda bereda stadig 
utkomst, togas i beslag af enskilda eller foreningar 
och foranledde behofvet af fast bostad. De standiga 
hemmen blefvo alit allmannare och nomaderna un-
dantrangdes till stepperna. Sa tillkom det forsta sam-
hiillet, hvilket var litet, ·emedan foreningen icke 
giirna kunde omfatta flera an de niirboende eller 
grannarna. Orannlagen uppkommo, de forsta ordent-
liga samhiillen, och utgorande stommen till nyare 
tiders kommuner. Ett grannlags bofasta man er-
kiinde hvarandras innehafvande jordlotter eller de-
lade sig emellan den jord, sam de gemensamt till-
agnat sig och nedlade arbete pa dess odling. Be-
sittningen af jorden och hennes alster var 
tryggad och 6fvergick formedelst vanans makt till 
r ii t t at t b e s itt a. Langvarig besittning 6fvergick 
formedelst vanans makt till hvad sedan kallats 
eganderatt. 

Fornujtets kunskap kallas vetande och mast utbildad veten-
skap; jantasiens kunskap poesi; hjiirtats kunskap kii.nsla, hvar-
under begripas en mii.ngd sii.rskildt benii.mnda slag af kiinslor, sa-
som tro, hopp, kii.rlek, aning, lii.ngtan m. fl. Vetande astadkom-
mer upplysning; poesien bildning och kiinslan hii.nfiirelse. 

Den odling eger hiigsta vii.rde, till hvars astadkommande 
alia sjiilsfiirmiigenheterna samvii.rkat, men som icke dess mindre 
kan fiirete egendomligheter sa hos individer som folk. De andliga 
krafterna drifva mii.nniskan att siika kunskap, hvilket mer och mer 
underlii.ttas genom forgangna sliiktens uppbevarade kunskaper. 
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2. Klass- och stAndsskillnad. 
Eganderattens uppkomst foranledde den forsta 

klass-skillnaden manniskorna emellan. Att det varit 
fatalet af grannlagets befolkning, som tillagnat sig 
jorden, kan slutas daraf, att endast fa hade krafter 
nog att den forsvara, hvartill kom som ordspraket 
lyder, att mer viii mer ha. Alia de ofriga, i saknad 
af naringsmedel, maste da tigga underhall hos de 
berattigade, helt och hallet underkastade deras god-
tycke, med andra ord de blefvo slafvar. Bland dem 
befinner sig hela kvinnokonet. Emellertid var kla'ss-
skillnaden langt ifran upphafd med slafveriet, ty den 
frigifne egde ingenting, maktade knappt med sitt ar-
bete lifnara sig. Det a,r hans afkomma, som nu tal-
rikast befolkar jorden sasom underklass, forhallande 
sig till ofverklassen som 9 till 1. 

Nutidens klass-sikillnad betecknas i dagligt tal 
med manga andra namn, sasom herrar och tjanare, 
bildade och obildade, battre folk och pack m. m., 
alia tillkannagifvande huru djupt den urgamla 
tanken om tva slags manniskor ar rotfastad. Denna 
tanke med sina Ofver all beskrifning fordiirfliga 
varkningar har gripit in i alia lifvets forhallanden 
Kunskapen drifver i kraft af sin inneboende natur till dess med-
delande och anvandning. Sa uppstil.r konsten. Af de "med-
delande" konsterna hora till jornujtets kunskap tal- och skrif-
konsten; till jantasiens de s. k. bildande konsterna: arkitektur, 
skulptur och mil.leri; till hjiirtats musik. - De "utforande" kons-
terna aro lejnadskonsten, konsten att pil. lefvernet tillampa kun-
skapen, statskonsten, konsten att inratta samhallet pil. ett satt, som 
tillgodoser manniskans varkliga natur och bestammelse, alltsil. gor 
henne i alia hanseenden till den hon bor vara, hvilket uppjostrings-
konsten pil. annan vag soker il.stadkomma; alia yrkeslwnsterna, 
orakneliga till antalet, afseende speciella kroppsliga och andliga 
behofs tillfredsstallande. 

Dessa Quidings begreppsbestammelser ligga till grund for 
hans hela larosystem och bora af lasaren beaktas. 
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och till ett onaturligt skick forvridit samhallsinra.tt-
ningarna. 

Till den gamla klass-skillnaden manniskorna 
emellan, grundad pa enskild egendom och formogen-
het, kom standsskillnaden, grundad pa anseende. Ju 
Iangre framat desto mera behofde samhallet tjanste-
man for utforande af samhallsangelagenheterna. 
Dessa personer maste saledes forses med maid. 
Men for klass-skillnadens skull kan makt icke hallas 
uppe utan motsvarande timliga formaner. Tjanste-
mannens loner kunde forty icke bli lika, utan maste 
sattas ojamforligt hogre for dem, hvilka storre maid 
tillkom och som darigenom blefvo i stand att genom 
yttre medel hara upp sin vardighet, salunda tvingande 
Iagre aflonade sa val som allmanheten till en under-
danig stallning. Detta slag af mansklig olikhet maste 
slutligen bekriiftas genom utforliga rangordnings-
lagar. Hvarje stand har inom sig en ofver- och 
underklass. Att klass-skillnaden bibehallit sig ge-
nom alia stand visar, att annu som i tidernas borjan 
det ar den gamla egendomslustan, som i grunden 
regerar manniskan. Icke nog att hela ma,nskligheten 
ar delad i tva afdelningar, ofverklass och 
utan hvartenda af de orakneliga standen har sar-
skildt for sig sin ofver- och underklass. 

3. Aktenskapet. 
Aktenskapet tillkom for att skaffa arfvingar till 

mannens ratt. Sadan var anledningen till akten-
skapets sedermera allmanblifna och va.rldsberomda 
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institution, hvilken forde med sig samhallets gifter-
mals- och arfslagar. Sasom i nagon man bidragande 
orsak far man ock dikna mannens fordel af ett pa-
litligt forstyre i hustrun ofver hans inre hushallning. 
Trots den ara kvinnan vederfors genom upphojelse 
till hustru, forblef hon i sjalfva varket slafvinna, 
underkastad mannens godtycke, och hennes barn 
blefvo faderns egendom. Det band, som lagts a 
hennes konsdrift, hade ingenting motsvarigt hos 
mannen, hvilken tillfredsstallde sina lustar med huru 
manga han fann for godt. 

Genom tvangsaktenskapets institution fick ofver-
klassen sa till sagandes eget kott och blod till arf-
vingar af sin ratt. Men det var icke den enda for-
delen. En annan utvecklade sig diirjamte i s I a k t-
v a s e n d e t, som under aldsta tider vaxte upp till 
en inrattning af allra storsta betydelse, i ty att slak-
ten bildade ett slags samhalle for sig med skyldig-
het till gemensamt forsvar och till att hamnas ofor-
ratter mot nagon siaktens individ. Denna bestam-
melse har nu mera blifvit ofverflodig, sedan det 
allmanna samhallet hunnit darhan i utveckling, att 
det kunnat ofvertaga alla sina medlemmars forsvar, 
i foljd hvaraf ocksa de forna enskilda och slakt-
fajderna upphort. Men gamma! karlek rostar icke, 
och slaktvasendet star annu kvar, likval mera sa-
som ett samhallsondt. Inom byrakratin har det i 
alla tider spelat en foga lofvard roll, sasom nepo-
tismens historia, om den vore kand, skulle kunna 
tillfyllest adagalagga. Sakert kandt ar blott hvad det 
under sarskilda tidskiften utrattat i friigor om tron-
foljd, ty tronernas historia har ofverklassen icke 
glomt att fa uppskrifven. 
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Sliikten afviinjer fran tanke pa det allmiinna, det 
iir sliiktviisendets viktigaste oHigenhet. Individen till-
lares fran barndomen att halla af blatt sin sliikt, 
medan andra kunna vara viirda mycket storre kiir-
lek. fattiga sliiktingar bli en borda mer till de mar1;ga 
samhiillsbordorna, och de rika vantar sliikten lifvet 
af for att komma till arfs. 

ANDRA KAPITLET. 

Bestltende rattsordning. 

1. "lndividratten". 

Alit hittills bestaende samhiillsskick iir att be-
trakta icke annorlunda an som den ena miinniskans 
oafbrutet fortsatta bedriigeri mot den andra. Klass-
skillnaden, den mellan ofver- och underklass, upp-
kom i urtidernas natt genom jordens besittningsta-
gande af de starkare och miiktigare, med de ofrigas 
uteslutande. Val var detta framgangssiitt, hvarme-
delst nagra fa gjord€s till herrar och miingden, som 
ocksa maste lefva, till deras tjiinare och slafvar, ett 
nodviindigt ondt for jordens bringande till bruk och 
odling. Men dess evinnerliga hestand sasom prin-
cip for miinskliga sammanlefnaden har ingen skymt 



80 QUIDING 

af fornuftig mening, emedan jorden maste vara am-
nad till alias gagn, hvilket omojliggjordes darige-
nom att nagra fa bemaktigade sig den. Ofverklas-
sens besittning blef under tidernas lopp eganderatt, 
for hvars bevarande at den enskilde forst uppfanns 
aldenskapet, med tillhjalp hvaraf ratten kunde arfs-
vis ofverflyttas pa hans barn och darefter pa sam-
hiiilsinrattningen salunda, att flera ofverklassleda-
moter forenade sig till gemensamt forsvar af lwar-
deras ratt mot de oberattigades klass eller andra 
inkraktare. Genom samhallet, efter hand som det 
forkofrade sig under artusendenas lopp, blef ratten 
pa mangfaldigt satt forsakrad och vidare utbildad 
formedelst ofverklassens lagstiftning. 

Det ursprungliga forhallandet mellan herrar och 
slafvar ha under tidernas Iangd undergatt otaliga 
omgestaltningar, men kvarstar annu den dag som 
ar, fastan i mycket formildrad form. 

Pa foreskrifna satt i urtidernas natt tillkomna 
och genom samhallsinrattningen stadfastade, men i 
och fOr sig riia och karlekslosa tilltag, kallar Qui-
ding individratt, sasom bestaende mellan enskilda 
personer eller individer och sasom motsats till ett 
annat slag af »privatratt», som han anser bade tank-
bar och varkstallbar, och den han kallar ibland krets-
ratt, ibland samhallsratt. Samhallet, hvilket borde 
vara till for helt andra och hogre andamal, kvar-
star annu i dag egentligen som en anstalt for upp-
ratthallande af individratten, den Quiding definierar 
sa: valdet bragt i system och under lag. 

Da varlden hittills icke sett i tillampning nagot 
annat slag af ratt an individratten, har han alltige-
nom till dess betecknande for korthetens skull be-
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gagnat allenast ordet rat t, van I i g en u t mar-
k a n d e e g a n d e r a t t e n, f o r h v a r s s k u II 
and r a r a tt i g he t e r t iII k om mit. Da besta-
ende samhalle ursprungligen tillkommit allenast till 
skydd for den enskilda eganderatten, hvars uppe-
hallande och befastande annu i dag utgor dess huf-
vudsakliga bestammelse, bor dess nya namn, sedan 
mojligheten af ett annat samhalle utan alia biafsikter 
blifvit uttankt, vara rat t s sam h a II e t. 

For att skaffa till stand en benamning pa de 
tva, mot hvarandra stallda klasserna, herrar och slaf-
var, som lampar sig for alia tider och alia fonmer, 
ha orden ofverklassen och underklassen blifvit bit-
dade. 

Ofverklassens ratt utbildades - foretradesvis 
under romerska varldsvaldet - till en hog grad af 
spetsfundighet och har alit sedan fatt karaktaren af 
nagonting absolut, nagot i natur och fornuft grun-
dadt, som under alia forhallanden bor vara sa, ehuru 
for hvarje af vanor och traditioner oforvilladt om-
dome maste vara klart, att ratten ar ingenting annat 
an en helt naturlig foljd af vald och list, som ut-
markte det forsta besittningstagandets raa tider. 

Ratten ar inbegreppd af de reg-
1 e r of v e r k 1 ass en u tt an k t e II e r 1 at it u t-
t an k a at s i g for at t go r a in d i vi drat-
t ens (Quiding anvander uttrycket syndafallets) 
f r u k t e r p e r m an en t a o c h sa 1 u n d a e vi n-
ne r 1 i g en fa sit t a i or u b bad t b o. For 
sagda andamal har sjalfva samhallet maste tjana 
som medel och bevarandet af ofverklassens ratt ut-

Quiding. 6 
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gar saledes annu i dag sasom i urtiden samhallets 
egentliga syfte. Det goda i afrigt samhallsinrattnin-
gen medfart har tillkommit vid sidan af dess vark-
liga, om ock beslajade, andamal och sasom nagot 
att tala, eftersom det icke kunnat undgas. Ratten 
har invecklat samhallet pa ett forfarande, nastan loj-
ligt sii.tt, ty det framstar nu sasom en i oandlighet 
intrasslad harfva af rattigheter a ena sidan och skyl-
digheter a den andra. Huru mycket an den enskildes 
ratt lidit eller trampats ned under alia vaxlingar och 
omstortningar i folkens lif, ha, om man gor undan-
tag for nagra tidtals l]ar och dar uppkastade agra-
riska sporsmal, dock icke i ringaste man berort ·eller 
antastat rattens ide, som anda till vara dagar fatt 
kvarsta som ett axiom. De skarpsinnigaste jurister 
och filosofer ha nojt sig med detta axiom och blatt 
arbetat pa rattens utbildande och forbattring, hvilket 
visar, i huru hog grad v.anans och traditionens makt 
ar i stand att 'dofva fornuftet. Ocksa far e11kann.as, att 
i hela tankevarlden knappast nagot amne, hvarafver 
forskaren saker bli herre, gar ett segare motstand. 
Orsaken kan icke vara nagon annan .an den, att 
i alia tider och hos alia folk ratten fatt utgora sam-
hallets andamal och forty sa intrasslat samhallsin-
rattningarna, att ett annorlunda beskaffadt sam-
fundslif hittills knappast latit tanka sig i varklig-
heten utforbart. 
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2. Brott och straff. 
Bratten sammanhanga med det manskliga elan-

det som varkan med orsak. RaUen satt.er under-
klassen i samma stallning som Tantalos med den 
skillnad likval, att det efterstrafvade med nagon 
slughet har later sig tagas. Icke underligt da, att 
manga duka under for frestelsen. Det ar likval icke 
underklassen ensam, som begar brott. Da nagon 
gang i nyare tider handels·en lyftat slojan friin ofver-
klassens lif, har varlden med hapnad fatt bevittna 
de fasligaste saker .. Brotten aro sa talrika, att de, 
som komma for ratta till afstraffning, nappeligen 
kunna skattas till mer an en hundradel af dem, som 
begas. De ofriga bli aldrig upptackta eller de ned-
tystas, hvilket senare isynnerhet ar fallet med ofver-
klassens·brott. Men alia aro mer eller mindre ome-
delbara foljder af ett samhallsskick, som indelar man-
niskorna i berattigade och oberattigade. Upphaf 
denna indelning pa ;ett klokt satt, och he I a k r i-
minalvasendet skall varda till en of-
vervunnen standpunkt. 

Hvad straffratten vidkommer ar dess ulveckling 
denna: Ofverklassen medforde till samhallet vanan 
att doda slafvar, nar de brutit hans befallniriga,r, 
och att med piska dressera dem till skickliga och 
lydiga kreatur. I samhiillet, med storre formaga att 
framja klassens intressen, blef denna vana till straff 
for hvarje brott mot hans ratt. Darifran iiter gick 
straffriitten ut sasom en suppf.ementar ratt eller for 
att fa den ursprungliga hiillen i helgd. Sasom den 
i borjan var riktad egentligen mot underklassen, har 
den under tidernas lopp bibehiillit sig. I senare tider 
aro visserligen straffen ·miJdrade, men principen star 
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kvar fran hedenhos, ehuru nu mera det skall heta, 
att straffet forbattrar brottslingen och afskracker 
andra fran brott, hvilket ar en ren dikt. Snarar·e 
viirkar straffet i mots.att :syfte. 

Emellertid har straffratten fort till ett nytt slags 
rattsviisen, likviil gammalt afven det, hvarom kan 
anforas atskilligt liknande hvad som ofvan blifvit 
sagdt om den ursprungliga ratten, dock att straff-
processen innebar annu storr·e svarighet att fa san-
ningen i ljuset. Darjamte har straffratten foranledt 
de lika. kolossala som kostsamma institutioner i all.a 
riktningar, hvilka de olika landernas straffvasende 
nu har att forete till ingen effektiv nytta, om an 
det traditionella samhallets bristfiilliga organisation 
diiraf tills vidare skulle vara i behof. 

3. Formalism. 

Det hiifdvunnas, vanans :makt .iir sa stor, att 
den nara nog upphiifver fornuftet, atminstone for-
vandlar det till historiskt fornuft eller for-:maga att 
tanka sig in blott i det, som bestar) det hvardag-
ligen forekommande. Sa kunna hu.ndra och tusen-
tals ar forga, hvarunder logner allmant galla for 
oomkullstotliga sanningar. Vanans makt, som dodar 
tanken pa sak, faster honom sa mycket mera vid 
formen, det enda som iiterstar att tanka pa. Haraf 
uppkommer en odlingens afart, som kallas forma-
lism och utmarker sig genom angslig noggrannhet 
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om utseende och former., dem hon ytterligare striifvar 
att inskiirpa medelst oiindliga rader af ceremonier, 
hvilka af den stora allmiinheten slutligen hallas for 
saken. Under ett tidehvarf, fattigt pa foriindringar, 
sjunker miinskligheten, glommande det ena nodviin-
diga, saken, ned i formalitets- och ceremoniviisen-
dets bottenlosa dy, ur hvilken endast den stora 
viirldshiindelsen eller det stora snillet formar att 
uppdraga henne. Genom stora oviintade hiindelser 
viickas det rena fornuftets bedofvade krafter ater 
till viirksamhet eller diirigenom att nya ideer uppsta 
med formaga att rubba vanans makt och gora plats 
for det rena fornuftets tankar, hvilka da triida ut 
i viirlden sasom grund for manga kommande sek-
lers betraktelsesiitt. Snille far endast den kallas, som 
iir miiktig af dylika grundideer, och det iir snil-
lena, tidtals framtriidande, som drifva odlingen framat 
genom att bryta vanans makt. formalismen, sasom 
en den miinskliga odlingens afart, uppkommer ge-
nom liingre tids stagnation i samhiillsutvecklingen. 

4. ByrAkrati. 

Som samhiillet kom till stand for att halla uppe 
ofverklassens riitt, gaf iindamal stiimpeln at 
den forsta samhiillsinriittningen, som blef iimbets-
mannaviildet, uppdraget at domaren, priisten och 
krigaren. Domaren skulle i hiindelse af riittskriink-
ning saga hvad som var riitt och diirtill forhjiilpa 
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den forfOrdelade. Men da sa mycket kunde ske i 
hemlighet och garningsmannen salunda icke at-
kommas, skulle pdisten med hotelser om gudarnas 
vrede samt mystiska ceremonier och tal soka af-
styra hemliga dittskrankningar, och krigaren skulle, 
nar sa behofdes, med vapen skydda rattsinstitutionen 
mot inre och yttre fiender. I de ursprungliga sam-
hallena, grannlagen, torde alia tre slagen af am-
betsmakt varit forenade i regentens hand med ofver-
klassens storre eller mindre deltagande och bitrade. 
Men efter samhallenas forstorande blef detta icke 
latt niojligt, utan maste de sarskilda ambetena uppe-
hallas af sarskilda personer, medan regenten blef 
forstyret for det hela och dessutom tillsatte for sig 
och .sitt hof tjanare, hvilka ock smaningom ofver-
gingo till egenskap af samhallets ambetsman. Sedan 
och efter hand som man borjade fatta samhallets 
andamal sasom varande nagot mer an rattsidens for-
varkligande, okades i samma man ambetsmannens 
antal, hvilket darefter standigt fortgatt, sa att for 
narvarande ambetsmannen i de fiesta lander vuxit 
till •en 'Ofantlig skara och gifvit anledning till den 
bekanta indelningen af samhallsmedlemmarna i ta-
rande och narande, emedan de forra skola fodas 
genom de senares arbete. 

5. Kyrka och religion. 
Kyrkan har aldrig forsummat nagot tillfalle till 

makt ofver manniskorna och inblandning i deras 
angelagenheter. Tvangs.aktenskapet upphojdes af 
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kyrkan till allmant och uteslutande satt for konsdrif-
tens utofning, forklarades darjamte, trots institutio-
nens uppenbara harledning endast fran egendoms-
lustan, for heligt och oupplosligt. 

Ofver,klassen gjord.e icke allenast hela kvinno-
konet, dess ringa motstandskraft, till tra-
lar, utan ock, litet efterfragand'e sa'kens natur, tvang 
kvinnan till aktenskap for att ha arfvingar till hans ratt. 
Detta i urtidernas natt bedrifna dad, hvartill dock 
alldeles uppenbart kan slutas af ·histoden, blef med 
tiden allman vana och ofvergick smaningom afven 
till underklassen, efter hand sam den undandrogs 
slafveriet, dari hogeligen understodt af de miiktiges 
varktyg, prasterskapet, som har fick ett ypperligt 
tillfiille till inblandning i aUmanhetens varldsliga ange-
lagenheter, darfor ocksa slutligen forklarande, att 
aktenskapet vore guds egen inrattning och oupp-
losligt. 

For det goda kyrkan under tidernas lapp ut-
rattat, ar man henne tack skyldig. Men han har 
ofverlefvat sig sjalf. Hennes dogmsystem ar nu 
mera omojligt att soutenera (forsvara). Hennes varf 
ar afslutadt. Hon bor veta att sjalfmant trada till-
baka for samhallets hoghet och lamna platsen at sin 
dotter skolan, men under samhallets egid. Ty at 
samhallets fullkomnande skall hadanefter alit arbete 
agnas. 

Religionsvasende ar ails ingenting yttre, men ett 
sa mycket valdigare inre, som ovillkorligen upp·en-
barar sig i gada garningar och ett skont lefverne, 
hvilka darfor ratteligen bora raknas for den sanna 
yttre gudstjansten. EmeUertid ar det dogmernas och 
ceremoniernas kult, hvilken forr sam nu sa allmant 
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dodar sann religion. Minsta eftertanke visar, att detta 
yttre icke kan •ega varde, ooh sa far det hela ut-
seende af prastlist, medan sjalfva saken, som Jigger 

· gomd bakom dessa mass or af formalism, eller guds 
existens ar en sanning, hojd ofv-er alit tvifvd och 
den oj.amforligt viktigaste kunskap, hvartill mannisko-
sjalen kan hinna. 

Prasterna skola lasa upp formularer, halla tal 
och gora ceremonier for att lara underklassen finna 
sig i det bestaende. Men foljderna af forsummad 
uppfostran afhjalpas hvarken genom formularer, ce-
remonier eHer prat for den fullvuxne. Sanningen be-
hofver lika litet bekraftelse af ceremonier som af 
svordomar. Ceremonikonsten, hvaraf isynnerhet 
kungamakten och kyrkan i alia tider betjanat sig, 
ar darfor en oanstandig lek med det heliga. 

Religion ar hufvudsakligen ingenting annat an 
tro pa Oud. Huru man af denna torftiga kunskap, 
som dock ar kraftig nog att varma och vagleda oss 
hela lifvet igenom, kommit till att gora ·en vetenskap 
i gamma! lardomsstil, af hvars onatur foljt de manga 
teologiska tvisterna med ty atfoljande odium theo-
logicum, religionssekter och religionskrig, det kan 
kyrkohistorien lara oss. Hon lar ocksa, huruledes 
anda fran hedenhos prasterna att satta reli-
gionen i ord och yttre gudstjanst, fastan dess va-
sende ar, som sagdt, ails in:genting yttre, men ett 
sa mycket valdigare inre. En vetenskap om Oud 
(teologi) ar lika orimlig som en vetenskap om det 
skona (estetik) sasom det gudomligas atersken pa 
skapelsen, manniskovark darunder ock inbegripna. 
Det ar lika of6rklarli:gt som Oud sjalf ar oforklar-
lig. Pa hjartats vag kommer sanningssokaren till 
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kunskap om Oud, pa fantasiens viig till kunskap om 
det skona. 

fornuftet bekriiftar i viss man hilda slagen af 
kunskap, men icke sa, att den kan bringas till ve-
tande, ty tro och poesi iir dess ,egentliga kallor och 
ett helt annat slag af kunskap an den hvaraf ve-
tandet bestar. for att nu halla oss till kunskapen 
om Oud, sa liir oss viii fornuftet, att vi iiro hans 
nadehjon pa jorden, af honom beroende eller rat-
tare helt och hiillet i hans vald, att vi diirfor bora 
i alit, det minsta som det storsta, viinda oss till 
honom i odmjukhet och bon, samt att han bevarar 
for ett kommande lif den biittre delen af var va-
relse. Men harmed iir ock slut pa var forskning 
efter Oud, sa vida icke dit skall riiknas iifven den, 
om hans viirk, i vilket fall naturliiran vore den riitta 
teologien. Men diirhiin vilja kyrkans miin, lika klena 
i naturens som starka i bibelns lara, nog icke lata 
det komma. 

En innerlig tro pa Oud foder af sig icke fruktan 
for, utan kiirlek till honom och diirutofver till hans 
viirk, framfor alia hans miisterviirk, miinniskan. Ty 
huru skulle man kunna iilska Oud och hata sin 
niista. Kiirleken till niistan ater, icke filosofernas 
moralsystemer, ar det, som gifver enda sakra ratte-
snoret for miinskliga sammanlefnaden, dari rat ten 
fiitt intriinga som ett friimmande och forvillande ele-
ment, hvilket motarbetar kiirleken, men som nu mera 
icke kan utan manga omgangar och svarigheter fran 
samhiillet afliigsnas. Detta bor dQck vara statskon-
stens niirmaste och foljdrikaste uppgift. Kristus var 
den forste, som upptiickte och liirde oss dessa san-
ningar; larde oss att iilska Gud ofver allting och 
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v:h nasta sasom oss sjalfva, om manskliga lifvets 
natur icke skall urarta och af manniskan goras nagot 
helt annat, an hvartill Oud henne amnat. 

6. Uppfostran och skolvisen. 

Ungdomens daning for den bestammelse, hvar-
till manniskan ar kallad, utgor en sa vasentlig och 
viktig bestandsdel af de sysslor, hvilka aligga vart 
slakte, att den maste, liksom statskonsten for fol-
kens val, bli ett alldeles sarskildt fack, halst ocksa 
uppfostringskonsten fordrar af sina utofvare sar-
skilda kunskaper och fallenheter. Denna ojamfor-
ligt viktigaste af alia administrationsgrenar, namligen 
uppfostringsvarket, har alit hittills legat sasom en 
bisyssla i handerna pa en del af de ofverflodiga am-
betsmannen, prasterskapet, hvarfor ock denna ad-
ministrationsgren, i stallet for att vara den mast 
maktpaliggande, fatt noja sig med en ganska under-
ordnad roll i samhallsangelagenheternas Ianga rad. 
Ty kyrkan naturligtvis alltid satta sina pre-
dikningar, sin yttre gudstjiinst i framsta rummet. 
Men att forsumma uppfostran och i stallet halla tal 
for den fullvuxne, det ar upp- och nedvanda varlden. 

Val aro nu for tiden skolor tamligen allmanna, 
men darmed ar icke alit vunnet. De intryck, som 
hamtas fran hemmet, aro bestammande for hvad af 
barnet skall bli och da sa manga hem aro miss-
lyckade, skickas ocksa miinga misslyckade man-
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niskor ut i viirld'en. Nu kommer barnet till viirlden 
utan nagon samhiillets garanti for dess vard, ofta 
till och med genast utsatt for mord. Nu beror pa 
en slump, om barnet skall fa en god eller en dalig 
eller ingen uppfostran. Nu ga skolorna ut pa att 
inplanta en hop gammaldags liirdoms- och forma-
litetskram till examenspral. Nu iiro universiteten i 
sjiilfva viirket ingenting annat an examensanstalter 
for blifvande ambetsmiin, hiilst de ofverflodiga. I 
saknad af kiinnedom bade om sig sjiilf och om sam-
hiillet vet nu den fullvuxne icke hvad yrke, som 
han skall viilja. 

Uppfostringskonsten bor utgora ett siirskildt 
yrke, hvars innehafvare icke har annat att skota. 
Detta iir sa mycket nodviindigare, som konsten att 
uppfostra icke ar hvar mans sak. De nuvarande 
hemmen med enskildt hushall nodvandiggor till upp-
fostrare hvarje fader och moder, sliiktingar och tjii-
nare m. fl., ehuru ingen borgen gifves for deras 
duglighet och dessutom alia upptagas af hvar sina 
yrken. foriildrar maste.af manga skiil anses inkom-
petenta att uppfostra sina barn. En blick pa de en-
skilda hemmen skall bekriifta detta forhallande. Sede-
predikanterna, som mala familjelifvets lycka, iiro 
goddagspiltar fran ofverklassens lager, som ha knap-
past aning om de vedervardigheter af alia slag, 
hvilka hopa sig i underklassens hem och gora dem 
alldeles odugliga till uppfostringsanstalter. Darifran 
utgar ocksa flertalet af den befolkning, som sedan 
kommer att fylla sjukhus,. fattighus och fangelser. 
Ofverklassens hem ar val icke uppfyldt af detta slags 
elande ,men alit sadant icke forutan. Dar harskar 
namligen ofverflod, lyx samt forvanda lefnadsvanor 



92 QUIDING 

och asikter. Varkligheten visar, att de rikas barn 
bli esomoftast oduglingar. Undenklassens familjelif 
tillater vidare icke den hemvard om barnen, som 
en god uppfostran forutsatter och for barn, som 
tillkommit utom familjelifvet ar det annu samre. 
Skolorna, alia i ofverklassens varjo, meddela icke 
det nodiga for upplysnings och sjalfforskningsgrund-
laggande. Det sjiilfstandiga tankandet, som just ar 
hvad som borde forberedas, kan icke haraf bli en 
foljd. Ocksa ar upplysning hvad som saknas hos 
folket i allmanhet. forskandets tanke ar dessutom 
omojliggjord for underklassens flertal darigenom, att 
dessa individer maste framslapa sitt lif i oafbrutet 
arbete, som lamnar ingen tid ofrig, om ock tillgangar 
funnos att bekosta medel for den odling, som ratte-
ligen borde tillhora hvar manniska. Hos ofverklassen 
sjalf ar det i allmanhet icke upplysning som finnes, 
utan ett slags bildning, som pa sin hojd kan astad-
komma hyfsning, forfining af ytan, egenskaper, som 
klassen likval garna vill ha att ga och galla for 
varklig odling. Bildning ,utiln upplysning ar dock 
af underordnadt varde. 

Alia barn maste tillgodonjuta lika uppfostran. 
Skolornas andamal bor vara icke sa mycket kun-
skapers bibringande, som icke mera formaga att 
dem efter uttrade fran skolan pa egen hand forvarfva, 
hvadan ock examina, afvensom beloningar och straff 
bora afskaffas. Liksom barnet ovillkorligen skall efter 
genomgangen skoltid fran skolan frigifvas, ehvad 
det under tiden hunnit till kunskaper eller icke, sa 
skall det ock, fullvuxet, frigifvas fran uppfostrings-
tvanget och behandlas som sjalfstandig person. 
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7. Klasskampen. 
Olikheten i ofverklassens och underklassens 

samhallsstallning har, sa langt historien gar tiUbaka, 
ledt till fiendskap och strider, och framstegen i ci-
vilisation bora egentligen raknas efter de framgan-
gar underklassen smaningom formatt tillkampa sig 
till hojande och betryggande af sin existens. Hvarje 
sadan framgang har icke kunnat vinnas utan storre 
och mindre ingrepp i ofverklassens ratt. 

Hur djupt klass-skillnaden gripit in i lifvet kan 
slutas daraf, att forntidens storsta tankare icke for-
madde hoja sig till den asikt, hvilken tilldelar ocksa 
at slafven manniskovarde. Det ater formadde Kri-
stus, och fran hans lara utgick slafvarnas successiva 
frigorelse, hvilket oaktadt till och med vara dagar 
mast bevittna. ett stort krig for idens slutliga ut-
forande. 

Alltid och allestades har rattssamhallet framstatt 
med en ofverklass, bestaende af dem, som egde 
nagot, och en underklass, som ·egde litet eller intet 
och hvars medlemmar, omkring nio tiondelar af 
hela befolkningen, darfor kommo i beroende af 
ofverklassen, ursprungligen som slafvar; ·en klass-
skillnad, som annu fortfar dock med fortackt slaf-
veri, och utan kannedom hvaraf man icke forstar 
varldshistorien. 

Men som i alia lander ofverklassen sitter vid 
styret, kan ingen forandring ske i nagonting vasent-
ligt. Det ar i underklass·ens elande, sasom den aliena 
stora och brannande fragan, forandring i framsta 
rummet skulle ske till afvarjande af hunger, kold, 
nakenhet och bostadsbrist for nio tiondelar af mansk-
ligheten. 
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Omojligheten att pa laglig vag astadkomma re-
former, som varkligen nagonting reformera - de 
sma forandringarna pa ytan, S<Olli utgora vara re-
presentantforsamlingars uppgift, aro icke ens namn-
varda - har framkallat den antilegala rorelsen, forr 
oppna revoluti.oner, nu mera hemliga politiska agi-
tati.oner, som afse att genom hvarjehanda medel, 
sasom attentat mot regenternas personer, mord och 
mordbrand, strajker m. an., u'ndanrodja, atminstone 
undergrafva, alit bestaende. For garningsman skyl-
las kommunister, internationalister, socialister, de-
mokrater, nihilister och hvad mera de alia heta. 

Den strid, som forefi'nnes, pagar i sjalfva varket 
kke mellan regenter och folk, utan mellan ofver-
klassen och underklassen samt ar densamma, som 
rasat alit sedan rattens forsta ti.der och fortfarande 
skall rasa anda till dess klass-skillnaden ar helt och 
hiUlet utplanad. 

8. Kapitalet. 

Ofverklassen ar kapitalernas innehafvare och an-
vander dem i sitt intresse. 

Hvem i forna tider hade val kunnat forestalla 
sig, att denna foraktade slaf, som rymt fran sin 
herre eller annorledes atkommit friheten samt till-
sammans med andra dylika afventyrare slagit sig 
ned a passande, forsvar erbjudande, stalle och sa-
lunda bildat den ursprungliga staden, skulle varda 
stamfadern for jordens i var tid maktigaste slakte 
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- grosshandlarnas - ty 'dessa ofverflygla nu manga 
ganger den gamla jordaristokratin. Sa har likval in-
traffat. Det ar slafvarna vi ha att tacka for upp-
komsten af andra yrken an akerbruk och boskaps-
skotsel, jakt och fiske m. fl. uraldriga ofverklass-
tidsfordrif, namligen de sedermera s. k. stadsmanna-
naringarna, hvilkas hoga syfte omsider befastades 
och krontes med framgang genom den lysande 
myntuppfinningen, hvaraf utan tvifvel aran maste 
anses staderna forbehalien. 

Dar var antaglige'n handtviirket det ii.ldsta yrket, 
eftersom kopenskapen icke garna kunde uppsta forr 
an varor i mangd forefunnos och behof latit sig 
fornimma af en medlare melian producenter och 
konsumenter. Men dter hand som rorelsen vaxte, 
tog handeln, hos hvars idkare den hufvudsakliga 
vinsten kom att stanna, J.ofven af alia de andra stads-
naringarna, sa att kopmannen blefvo rika pa mynt 
och darfor de maktegande i t. o. m. kunde 
upptrada som representanter for en dittills icke af-
hord ofverklass, den som stodde sin makt icke pa 
stora jordvidder, utan pa rorlig egendom, for hvilken 
alit annat kunde kopas; en klass, val danad till for-
bund med den gamla ofverklassen pa grund af jord, 
hvilket forbund, utan traktater darom, ock snart kom 
af sig sjalft, desto hallre som staderna gama od-
mjukade s-ig under de ursprungliga herrarna for att 
vinna privilegier och andra formaner. 

Trots handtvii.rkamas ofta upprepade motstand 
visste kopmannen att bevara sin supremati, vunnen 
genom den enorma profit, som en klokt beraknad 
handel i s·tort merendels lamnade och det person-
lighetens finare yttre skat, som tillgangar och storre 
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varldsvana framkallade samt ytterligare okad genom 
de forvarfvade penningarnas anvandande i lanero-
relse, forslag till smaningom uppkommande fabriks-
och andra anUiggningar, bankaffarer och aktiefore-
tag m. m. Sa intradde staderna i forra arhundradet 
rued hvar sin oligarki, bestaende af de formognare 
kopmannen och nagra andra rika, understodda af 
magistratspersoner, hvilka favaldet sjalft tillsatt. 

Ocksa har nu mera kapitalets makt natt en fruk-
tansvard hojd, och spraket har for jamforelse rued 
forna tiders ofverklass riktats rued ett nytt ord, som 
heter penningfurstar, hvilka i sjalfva varket aro de, 
hvilka beharska icke blatt staderna, utan snart hela 
varlden. 

Huru har detta nya och besynnerliga slags for-
tryck maktat komma sa ofver manniskoslaktet? lcke 
annorledes an formedelst individratten och dess skate-
barn metallmyntet. Enar det senare aldrig blef till-
rackligt for allmanheten - ty huru skulle en vara 
kunna alltid och allenast racka till for alia? - maste 
darfor Janas hos penningsamlaren och sa uppstod 
ranta, som i sjalfva varket ar ett af samhallet god-
kandt den rikes tillgrepp fran den fattige. 

Sasom alia samfundsanstalter, de dar grundas, 
om ock blatt pa delar af en osanning, har det me-
talliska eller varumyntet under tidernas lopp beredt 
manskligheten mycket hiirda olagenheter och lidan-
den. Dit rna vi i forsta rummet hanfora uppkom-
sten af lane- och kreditvasendet, baggedera nu upp-
drifna till en hojd, som alldeles saknar motstycke 
i historien, vidare myntsamlarens pretention pa sa-
kerhet for hans utestaende medel, sedan rantebe-
rakning dara, ytterligare ett forfarligt vingleri rued 
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otaliga penningforetag, banker och hypoteksinstitu-
tioner, hvilka alia till slut bli folket obegripliga, samt 
slutligen den ursinnig:a jakten efter penningar, lika 
godt om per fas. eller nefas, som genomgar var 
tid och ·foHeder alia att i penningen se lifvets hogsta 
goda och det enda efterstdifvansvarda. Mycket annat 
skulle kunna :Uppraknas och med skal kan fragas, 
huru statsklokheten :resonnerat for att 'falla pa en 
sa absurd ide som den att anvanda varor til.l mynt. 

Mynt ar ett oeftergifligt ·villkor for samhalls-
lifvet. Da samhallsstyrelsen helt likgiltigt asett, att 
ofverklassens egendom, namligen metallerna, fick 
agera som mynt, har den ock tiJ.latit penninglanet 
mot ranta, som dock alit mer ackumelerat myntet 
hos samlaren, hvilken, nar han slutligen hunnit peh-
ningfurstens grad, ser sig i stand att gora icke alle-
nast individer, utan ock - efter som lanepassionen 
nu jamval anfaktat stat och kom:mun - dessa sig 
underdanig.a. De kunna kke som individerna lana 
af hvarandra, ·emedan de icke ha penning.ar till of-
vers, utan maste, de ock, tigga sina lan· hos pen-
ningsamlarna, hvilka garna oppn.a sina kassor for 
detta nya slag .af galdenarer, hvilka erbjodio dem ett 
nytt och sakrar.e satt att placera sina penningar, 
emedan samhallet icke som individen forsvinner, om 
ock dess granser tidtals forandras genom krigen. 
Man skulle 1ycka det vara en skarn for samhallet 
att pa detta satt gora sig beroende af individer, 
enar ofverklassen eljest hailer strangt pa statens 
vardighet, men noden har ingen lag. For individens 
skuldsattning gifves en grans, namligen insolvens-
forklaringen (cession). Hvar stats och kommuns 
skuldsattning en gang skall stanna, och hvad den 

Quidi11g. 7 
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slutliga foljden skall bli, det veta de icke sjalfva, 
och det ar for den oinvigde ioke latt att saga. Man 
synes ock foga bekymra sig darom, blatt liinar och 
Ianar pa nytt, glad och nojd om slaktet, som lef-
ver, begar sig, kommande slakten fa reda sig bast 
de kunna. Detta penningvingleri ar hojden, hvartill 
ofverklassens historiska skola bragt nutidens stats-
konst. Under stat s sku Ids y stem e t s inratt-
ning, !warmed folken nu for tiden skola lycklig-
goras, dolja sig gamla mysterier. Darmed bemantlas 
ingenting annat an en bland de finter, hvarmed 
ofverklassen sokt ·fran urminnes tider stiiUa sin riitt 
pa basta vis sig till godo. Ofverklassen ar stats-
obligationernas innehafvare, och det ar underklas-
sen. som far betala riintorna genom ytterligare an-
striingdt arbete. Samhiillsskulderna aro ett ondt, 
iifven om en del tillkommit for nyttiga iindamal, 
ty de aro ·en borda lagd pa underklassen, och de 
nyttiga foretagens resultater forvandla sig under 
nuvarande samhallsskick till penningar, sam slut-
ligen maste hamna i ofverklass.ens fickor, samt ytter-
ligare stegra den lyx och ofriga fOrvridna samhalls-
forhallanden, under hvilkas tyngd det gamla sam-
hiillet stundtals vill lossna i alia fogningar. 

Ofverklassen uppmuntrar till skuldsiittning, ty 
den viii ha inkomst i ranta av sina metallbitar. Och 
sedan skulden maste betalas hastigare an patiinkt 
var eller om nya fordag maste bringas till stand, 
sa finnes icke annan .utviig an ny s:kuldsattning-, 
och den gar man kiiakt till motes i tanke, att kom-
mer tid, kommer rad. Emellertid varder hela sam-
fundslifvet pa detta siitt liksom undermineradt, och 
det behofves blatt en af de stora varldshandelserna, 
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for att alit skall storta samman. Det inviindes, att 
foljden icke blir nagon annan i viirsta fall, iin att 
ofverklassen forlorar sina penningar. Man glommer 
da ored.an, som maste uppkomma, stagnationen i 
all rorelse, genom ett plotsligi upphorande af alia 
affiirers vanliga gang. 

I de ursprungliga tiderna var naturligt, att me-
tallerna skulle 'adraga sig uppmiirksamhet genom 
manga egenskaper, som syntes passande for mynt, 
och Ofverklassen, som ·ensam egde eller kunde skaffa 
dem i start forrad och som naturligtvis giirna i 
stiillet for hela samhiillet blef kapitalernas innehaf-
vare, diirigenom han behiirskade underklassen och 
kunde t.vinga dess medlemmar till slafarbete for godt 
pris, gaf troligen impulsen till den slutligen upp-
spirande vanan at.t anviinda niimnda iimne tiJ.J mynt. 
Denna vana blef snart allmiin, hvarefter den fort-
gatt fran sloiikte till sliikte utan vidare undersok-
ning af sakens natur. 

Metalolpenningarnas ·egentliga och hufvudsak-
liga fel be.star diiri, att formedelst den ofverklas-
sens egen'dom. bld gjord till mynt, ty det var den, 
som egde all jorden och saledes ock dominerade 
ofver dess produkter, diiribland metallema, och sam-
hiiJ.Iet kunde icke, sasom naturligt och billigt hade 
varit, utdela en lika portion af mynkt till hvar af 
sina medJ.emmar, hvilka i stiillet maste atkomma det 
mynt de behofde genom att siilja sitt arbete till 
ofverklassen mot det pris han bjod. 

Myni:institutionen, j J.ikhet med alia andra sam-
hiH!sinriittningar, sammanhiinger diirfor pa det in-
nerligaste tned riitten. 

Emedan icke sam'hiillet, utan ofverklassen eger 
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hela myntfonden, maste denna ock folja ofverklas-
sens alia nycker i lefnadssatt och hushillningskonst, 
hvaraf ater foljer, att samhallet ar utsatt tidtals for 
brist och ·andra tider for ofverfl.od pa penningar, 
hvilket vallar stagnationer och fluktuationer i han-
del och rorelse, de evinnerli'ga forvecklingarna inom 
affarsvarlden uch ett ofvermatt af penningvingleri-
indittningar och finansoperatiorrer. Den enskilde 
lider haraf oerhordt och tvingas att liksom i feber-
yra hangifva sig at penningforvarf sasom lefnadens 
mal, enar egandet af penningar synes erbjuda enda 
sakra m;edlet att i frid och ro fa. n.juta sitt !if. 

Under det att 90 procent af befolkningen i det 
s. k. 'Civiliserade samhallet lkn.appast forma. att stilla 
hun.gerns kval, befinner sig aterstoden i ett ofver-
flod, som nodgar honom, for att dock ha na:got 
goromal, att uppoffra sina penningar till lyx och 
forfinin'g af alit, som omger honom. Somliga prisa 
denna lyx sasom V!algorande, emedan penningen 
darigenom kommer ut bland underkiRJssen, hvars 
arbete ma.ste till for att un.derhalla den. Ma vara. 
Men fragan ar, huruvida en samhallsinrattning kan 
fomuftigtvis forsvaras, hvilken astadkommer denna 
ojamna fordelning ai egendomen. Genom lyxen 
riktas storsta delen. af :manskliga arbetet till ett litet 
fatals fornojelse i stallet for wtt det under en ratt 
samhallsorganisation komme att riktas pa a II as 
forst materiella, sedan andliga behofs tillfredsstal-
lande, !at va.r,a afven pa de nojen, som alstras af 
lyx, men da i sista hand efter det alit nodvandigt 
arbete un:dangjorts. Afven i lander, dar ofverklas-
sen utvecklar det storsta ofverdald i lyx, forblir un-
derklassens stallning sig lik, om ock en och annan 
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lyckas genom penningforvarf svinga sig upp bland 
ofverklassen. 

Att bibehailla metallmyntet endast och allenast 
for att rikta penningsamlarna med hela underklas-
sen:s svalt, moda och umbaranden, det lar val ingen 
klok manniska p;}i allvar fororda. 

Betanker man nu foljderna af en sa omatlig for-
andring i samfunds1ifvet och darvid tager i betrak-
tande, att penningfurstarnas varksamhd endast har 
deras egen nytta till utg:angspunkt - ty mer viii mer 
ha - pa sin hojd ocksa sUiktens, hvarigenom myntet 
undanhalles den stora allmanhetens begagnande och 
anvandes tm for henne frammande andamal, vidare 
det grundfalska och samhallsomstortande i sjalfva or-
ganisationen af myntvasendet, som gjort varor till 
mynt, i stallet for att detta endast bort utgora en 
ide, som i ofverlatligt skick framstaller vardet af 
jorden, allmanlig grund for mansklighetens mate-
riella strafvande, slutligen individrattens natur att 
egga till fiendskap mellan rika och fattiga samt till 
annan odygd, sa, enar mynt ar oundgangligt villkor 
for mansklig varksamhet i samhalle, maste hvarje 
adelt sinne fyllas med gramelse och sorg ofver det 
ode, som, darest icke var herre intervenerar, fore-
star manskligheten, sasom i sjalfva varket tralar 
under dessa mammonsfurstar och af dem tvingad 
att nara nog som gudamakter dyrka usia metallbitar, 
hvilka for ett oproportionerHgt arbete kastas till 
underklassindividerna, nar arbete star att fa. Hur 
vore mojligt under ett sa beskaffadt tryck fran dem, 
som makten ha, att fa det allmanna arbetet ratt ord-
nadt och det ratta manniskovardet allmanligen er-
kandt? 
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En sadan gestalt i allmanhet af den nyaste tidens 
samh:allslif ar det, som sist gangna arhundrade fiitt 
bevittna, och hvars grunddrag uppenbara sig i de 
socialistiska agitationer, hvi1ka nu hora till ordnin-
gen for dagen, och hvilkas »varkmastare» bara i sitt 
inre nagot, som oaflatligen drifver dem att ursin-
nigt rasa mot hvad de kalla bourgeoisi och kapi-
talet. Man bor icke betrakta namnda agitationer for 
endast narrvark, som fortjana litet eller intet afsc-
ende, dtersom de icke genast formatt att spranga 
isar det halft ruttnade gamla rattssamhaUet. Men 
tiden kan af sma anUiggningar gora stora, sasom 
1789 och foljande ars lange i smatt forberedda han-
delser nogsamt bevisa. 

9. Kvinnoemancipation. - Pull likstallighet 
med mannen. 

Den tid rna vara kommen, da ingen mynd.ig 
person, vare sig man ·eller kvinna, bar uteslutas fran 
deltagande i de allmanna arendena. Afven fore sam-
hallets uppkomst var kvinnan, ehuru i sjalsanlag 
fullt jambordig med mannen, slafvinna af det skal 
att hennes fysiska styrka var ringare. Vanan att be-
trakta henne som foremal for mannens eganderatt 
ofverfOrdes till samhaUet, hvilket forst ic'mgt fram 
i tiderna steg sa pass i u.pplysning, att det for-
madde befria henne atminstone fran yttre vald. Men 
ansenliga lamningar af hennes ursprungliga forned-
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ringstillstand finnas annu i dag kvar, trots riddar-
tidens ofverdrifter och trots all den hyllning, hvar-
for hon, om ung och vacker eller rik, annu blir 
fOrem<ll. Det behofver blott erinras, att bibelns be-
kanta sats, »kvinnan tige i forsamlingen» allvarsamt 
uppratth<Ules; ett fel sa mycket storre, som fanta-
siens och hjartats sanningssokande, om, sasom man 
pastar, foretdidesvis utm,arkande kvinnan, just dar 
be'hofdes till hjalp at fornuftets torra statistik med 
barnsliga historiska och logiska deduktioner. 

Ambetsman maste en gang alia bli, saval den 
kvinnliga som den manliga delen af slaktet, nar sam-
ballet hunnit ratt organiseras, ty sasom dess med-
lem har en hvar skyldighet att efter sina krafter 
hjalpa till det helas hestand, i ,ersattning hvarfor 
samhallet bestar, icke rattsplakater, utan dagligt brod 
och odlingsmedel, sa goda det kan anskaffa. Fraga 
kan eM iake uppsta om k1ass-skillnad och olika Ion, 
ty fullt arbete i samhaUets tjanst, af huru olika slag 
det rna vara, skattas da lika hogt. Denna tank·es 
utforande i varkligheten hindrar ingenting annat an 
nu bestaende ratt, emedan ofverklassen sin natur 
och sina traditioner likmatigt, ingalunda skall anse 
sig skyldig att gifva sin harskarstallning till spillo. 

jamte de gifta kvinnorna ar bland nutidens 
samfundsamnen t j an s t e h jon s k lass e n hvad 
som mast paminner om det urgamla, djupt rotade 
slafveriet. Dessa de forna slafvarnas eftertradare, 
annu for den skarpsynte med slafmarket i uppsyn 
och atbordor, ehuru i hogst betydlig man formil-
dradt genom kristendomens inflytande under tider-
nas lopp, maste likval till sista kvarlefvan utrotas i 
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nuvarande gestalt.* Harmed ar likval ingalunda 
sagdt, att kke bagge slagen af individer afven kunna 
framdeles besta, men da under forandrad form. 
Kvinna, som alldeles frivilligt hangifvit sig for hela 
lifvet at en enda man, bar ock kallas gift, afven 
om de icke bo samman eller aldrig blifvit vigda, 
och hvem som halst kan i det samhalle Quiding for-
ordar anstallas sasom tjanare hos en annan, den 
dar for alderdom, sjukdom eller andra orsaker be-
hofver sadant bitrade, men varder darigenom am-
betsman. 

Betraffande nutidens gifta kvinnor synes det 
kunna antagas, att atminstone nio tiondelar, om icke 
nittionio hundradelar af aktenskap icke skulle blifvit 
af, darest icke parterna dartill tvingats af de manga 
anledningar utom konsdriften, som vanligen foranleda 
dylika forbindelser, exempelvis mannens behof af 
eget hushall och kvinnans onskan att bli forsorjd, 
traktan efter formogenhet och andra formaner eller 
hogre stand, slaktens ofvertalanden, langtan efter 
barn, medlidande och otaliga andra omstandigheter. 

10. Man och kvinna. - Pri kiirlek. 
Konsdriften ar den maktigaste af alia miinniskans 

passioner. Men hon ar darjiimte den oefterriitt-
ligaste, later kke bindas eller regleras af lag samt 

0 ) Intresserade hiinvisas till ett par skrifter i iimnet: 0. 
H:son-Holmberg, Sveriges tjiinare och tjiinarinnor, deras vara 
eller icke vara, Stockholm 1906, samt samma forf., Tjiinarinnorna 
i stiiderna, Stockholm 1907. 
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kommer och g<h var vilja forutan, och niir vi det 
minst formoda. Till och med kan ifragasiittas, huru-
vida .under alla forhiillanden det star i manniskans 
makt att ofvervinna dess inflytande. Att pa forhand 
lofva bort sin kiirlek for hela lifvet innefattar darfor 
den storsta orimlighet, ty den kan, langt innan den 
tiden kommer, ha flytt sin kos och villigt rna er-
kiinnas, att mannistk:an i namnda drift fatt af naturen 
en skank, som, •nar dess innersta vasen ifragasiittes, 
trots alla fysiologiska upptackter vida ofverstiger 
hennes fattningsformaga, hvilket just utgor, hvad som 
vallar svarigheten att bedoma om en uteslutande for-
bindelse mellan tva hor till den manskliga naturen, 
det kristendomen sy'nes antaga, eller, sasom nya for-
skare halla mer troligt, blott har en traditionell 
grund samt alltsa forsvinner med intradande af ett 
fornuftigare samhallsskick. Blott sa mycket ar visst, 
att iindamalet med ifriigavarande drift iir mannisko-
slaktets fortsatta tillvaro, afvensom att bereda at 
individen forstroels·e, sa behoflig for att kunna 
harda lifvets for de allra fiesta tryckande enahanda:, 
Det forstnamnda ar hufvudsak och gor darfor no-
di.gt att sa handskas med naturens skank, att millet 
icke forfelas, hvaraf fo!Jer att kvinna, som viii bli 
fruktsam med storsta skal fordrar af den man hon 
dartill valt, att han under tiden icke ofvar kons-
umgange med nagon annan, hvarutofver hon bade 
for sitt eget och for hans basta icke bor straoka 
sina pretentioner pa trohet. Ty darmed skulle hon 
tillintetgora konsdriftens frihet, om hvars nodvan-
dighet man kan ta:Ia med annu storre skal an hit-
tills skett om nodvandigheten af fritt arbete eller 
frihet i handel, handtvark och naring, 
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En sadan sammanvaro, som aktenskapet for-
drar, kan icke hailer tillfredsstalla manniskans and-
liga behof. Den starkare viljan, som darfor icke all-
tid ar den mast upplysta, maste under hvardagslif-
vets fortgang ofelbart pa den svagare utofva ett 
tryck, s,om blir allt annat an gagnande for badas 
andliga vasen, och sanningen far ofta vika for hus-
fredens skull, u}om det att manniskorna i denna in-
stituHon skapat sig ett evinnerligt tratofro, som knap-
past Iamnar i fred ett par bland hundra. Anden be-
hOfver dessu.tom for stigande i foradling tidtals en-
samhet, som de fiesta aktenskap idee unna, och han 
tvinar bort i ett sallskap, som icke kan fatta honom, 
kanske star utom eller pa helt annan linje i odlingens 
varld. Vore ett ofverslag mojligt, skuUe ocksa utan 
tvifvel visa sig, att de man och kvinnor, som statt 
hogst i andlig matto och gjort manskligheten de 
storsta tjanster, tillhort ogifta standet, likaledes att 
aktenskapet alit for ofta utgjort born, vid hvilken en 
paborjad vandring efter h6gr,e mal afstannat. Icke 
rna invandas, att kontrahenterna ju kunna profva 
hvarandra, innan aftalet slutes, ty de se da med 
andra ogon, hvartill icke minst bidrager det afstang-
ningssystem ogifta kon emellan, som aktenskapet 
gjort nodigt och som medfor mangahanda fordarf-
Iiga varkningar. 

Huruledes ar nu den fria kiirleken att forsta? 
Motstandarna skola tanka pa hejdlosa debaucher 
(utsvafningar). Ingenting kan vara falskare. Nog lar 
konsdriften som andra passioner, t. ex. matlusten, 
dryckes!ustan m. fl., stundom forirra sig och ga till 
ofvermatt, men dartill aro de visserligen icke am-
nade. Tvartom liar naturen nedlagt en tydlig grans 
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for njutningen i den ofvermattnad, som i behorig tid 
installer sig och tillkannagifver behofvet att atervanda 
fran lekens till allvarets omrade. Att fatta och folja 
denna anvisning ar hvad undervisningen har att Hira 
ungdomen, och man kan darfor sii;ga, att en god upp-
fostran ar basta medlet mot konsdriftens silva! som 
hela lifvets missbruk. Bland ofverklassens och pra-
sternas stamplingar arock en anstandighetslara, som 
viii fran ungdomen undanhalla all kunskap om denna 
viktiga bestiindsdel af lifvet, sa att den trader dar 
in helt och hallet ovetande och darfor varder ett 
latt byte for de forsta frestelserna i stallet for att 
den dessforinnan mot ofrihetens slut bort erhalla 
noggrann undervisning om passionerna i allmanhet, 
deras natur och beskaffenhet, hvad vikt Jigger pa 
att so.ka beharska dem samt om medlen, som dartill 
leda. 

Synd .kan alltsa tima har som annorstades, men 
icke forekommes den med !agar om tvangsakten-
skap. Otksa dar ar synd mojlig, och mangen gift 
man af dem, hvilka dartill ha riid, hailer darjamt·e 
sina .a!skarinnor. Den fria karleken betyder allenast, 
att fullvuxen individ, kvinna saval som man, fiitt 
ratt att efter eget tycke skota om sin konsdrift sa 
val som om andra sina begarels·er med viUkor att 
respektera afven medmanniskors tycke. Allenast till-
ses, att icke ofri person forledes eller vald i sadana 
sa.ker forofvas. Resten s'kall slaJktets foradling astad-
komma. Nar bada parterna iiro ense, saknar en 
tredje hvarje anledning till intrang i deras forehaf-
vande. Ty manniskorna kunna icke ega hvarandra 
just darior att de iiro miinniskor och icke ting, 
hvartill likviil individriitten gjort dem genom slafin-
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stitutionen, daraf tvfmgsaktenskapet ar en gamma! 
kvarlefva. Darfor anses mannen. annu i dag ega 
bade sin hustru och sina barn, af hvilken felaktig:a 
varldsaskadning upprunnit bland annat ondt svart-
sjukan. 

Lagarna om tvangsaktenskapet och daraf fram-
kallade allmanna opinion, som dock ofverklassen 
sjalf i smyg foraktar, ha vandt upp och ned pa sunda 
fornuftet samt var:ka mordande och bedrofligt i alia 
riktningar. 

Det OO.ktenskapliga konsumganget befann sig 
ocksa tmts alit hvad natur och fornuft hade att 
daremot invanda bland den gamla missgarningsbal-
kens straffviirda brott. Darmed ar visserligen nu 
slut Men bedrifves det till ofvermatt, varder kvin-
nan - icke mannen - iinnu i dag bade brannmarkt 
i allmiinna opinionen och foremal for polisjakt. Men 
hvad annat an ratten har vallat kvinnans framstiil-
lande till mannens lekdocka alldeles som hon icke 
sjalf vore sjiiLsbegafvad varelse? Kan icke hennes 
ursprungliga slafvinnestallning hiiri sparas? Fattiga 
kvinnor aro ,ofor'mogna att forsorja sig med arbete, 
e'medan vanligt kvinnoarbete ar foga viirdt. De ha 
da i ungdomen icke annan rad an att prisgifva sig 
at de ofver'klassman, som betala bast. Prostitufi.o-
nens onda viirkningar iiro sa mangfaldiga, att de 
icke kunna i en blick ofverskadas, och tanken fasar 
for att folja dem i sparen. 

Konsdriften har som alia andra passioner icke 
bt.ott en allvarsam bestammelse, utan ock en, som 
biott gar ut pa lek, angifvet r·edan i sjalfva ordet. 
Passionerna aro drifter af sammansatt andlig och 
kroppslig natur, dels manniskan medfodda, dels upp-
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koruna genom stegring af r·ent andliga eller rent 
kroppsliga bojelser. Hvar sadan hat sin allvarliga 
bestammelse. Sa hvilar slaktets fortvaro pa kons-
driftens passion, den enski1des pa naringsdriftens. 
Afven for egendomslustan, arelystnaden, berusnings-
driften, hamdgirigheten m. fl. kunna viktiga mal 
sparas, likasom de alia synas amnade att tvinga till 
handling den tveksamme. Men darjamte bereder pas-
sionernas tillfredsstallelse ett noje, som formar upp-
drifva lifvets njutning till hogsta potens. Emellertid 
ar leken med dem farlig och blott att rekommendera 
at den, som har sjalfbeharskning. Ty hvar som later 
sig beharskas af passionen, riskerar ofard. 

11. Parlamentarism och antiparlamentarism. 
- Allman rostratt och riksdag. 

Nagonstades i sina skrifter omtalar Plato, huru-
ledes den allmanna rostditten af Sokrates fordomdes 
pa den grund, att det ar icke massorna, som bora 
harska, utan intellig-ensen. Ofverklassen fick har ett 
godt stod for infOrande af valcensus och andra pro-
hibitiva forsiktighetsmatt. Det ar om dessa (annu 
i de fiesta rik·en kvarsta·ende) hinder for den all-
manna rostrattens utofning, som i var tid sa val-
diga strider forts. Namnda klass viii icke gifva efter 
en harsman, utan tvungen af omstandigheterna, ty 
om dess vara eller icke vara ar det, som de bada 
klasserna strida. 
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Med en fornuftig anordning af samhallsvasendet 
i stallet for det bestaende traditionella kan den nodig 
befunna allmanna och lika rostratten lamnas oan-
tastad med vida sakrare och battr·e resultat, an man 
velat uppna genom dess inskrankning pa hittills ofligt 
satt, hvilket dessutom vallar sa langsamma och be-
svarliga, dartill stundom rent lojliga val, att deras 
fortsatta begagnande ·endast kan forklaras genom 
vanans ofantliga makt. Sa har man riksdagsmanna-
val, hvilkas resultat behofver flera dagars flitigt rak-
nande, och prastval efter hemmantal med nastan 
ohandterliga bn1k. Val kan ock nagon gang den 
allmanna rostratten fororsaka spektakel, sasom det 
visade sig af Napoleon III :s ·ofOrsynta tilltag att lata 
massan af hela Frankrikes befolkning afgifva ett 
votum till hans fordel. Men det kunde endast ske 
under da bestaende ofornuftiga reglering af sarn-
hallsvasendet. 

Vi kunna icke undga att i viss man lyssna till 
den namnde gamle vises rad och vakta oss for mas-
somas fornuftlosa tyranni. Denna varsamhet utgor 
till och med forsta villkoret fOr ett val ordnadt sarn-
hallsskick. Ty ehuru underklassen nu ar en helt 
annan an pa Sokrates' tid, visa dock nyare tilldra-
gelser, att den for ingen del ar att lita pa, aUra minst 
sasom regerande, hvilket dessutom faller af sig 
sjalft. 

Civilisationens v.arde skall matas efter den k u n-
s k a p folket besitter och formar att med handling 
liigga i dagen, visserligen icke efter dess prat. For 
att finna, huru det kommit s.ig, att talet, hvilket sa 
att saga flyter af sig sjalft fran den varldsvanes mun, 
antingen han har kunskap eller icke, i vara modarna 
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samhallen fatt en sa hog betydelse, maste man ga 
tillbaka till den gamla IJdassiska republiken, som styr-
des af okunniga folkmassor, hvilka en utlard och 
smickrande talare kunde leda hvart han ville. Anda 
fran tiden nar det skulle heta, att folket sjalft rege-
rade, fattades styr-elsebesluten och afven andra be-
slut - ty da mindre an nu forstod man art deJa 
makten - sa, att storre -eller mindre personal af 
Ofverklassen hade sammankomst, dar den, som stod 
hogst i gods och daraf framkalladt mod, upphof sin 
rost och sade sin vilja och mening, dartill de andra, 
om de icke vagade motsaga, pa ett eller annat satt 
uttryckte sitt amen. fann dar,emot nagon sig sadel-
fast nog i samhallsstallning for att vaga en motsa-
gelse, kom an pa, hviJk,en som lade sina ord bast. 
Man upptackte talets tjusningskraft och dari ett me-
de! att hanfora pa sin sida forsamlingen. Sa upp-
stod den p a r I a m en t a r i s k a sty r e 1 s e f o r-
m en, och talarna piifunno i omrostningen ett satt 
att visa varlden, hvem som inhostat masta bifallet. 
Hans mening, sa foregafs det, kom sanningen nar-
mast, var den basta och blef gallande som forsam-
lingens beslut. 

Men detta forhiillande utgjmde icke nagot fore-
trade hos namnda samhallen, utan tvartom ett be-
drofligt organisationsmisstag, som ock i forening 
med individrattens varkningar snart forde till alias 
undergang. Att folket hade makten var fullt i sin 
ordning, men langt harifran pa detta satt skulle den 
utofvats. 

lcke dess mindre ha dessa forsta exempel pa 
fria folks samhallsorganism gatt smittande nedat ge-
nom tidehvarfven, och hvarhalst efter sedermera in-
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triiffade env<lldstider folkfriheten ater borjat rora pa 
sig, har den upptriidt med det formenta stod, som 
utgores af pratande folksamlingar dler deras dele-
gerade, hvilka forsamlingar i den nyare tidens riken 
sa tata som mojligt funnit sig behoriga att ensamma 
styra och stalla for alit, nastan alldeles som i de 
gamla republikerna. Foljden har blifvit ett sa hisk-
ligt pratande, att man sager, det Oambetta, nar han 
slutade sina tal, brukade vara nara dandimpen af 
utmattning. Ocksa ha dessa regerande forsamlingar 
i sjalfva varket utbildat sig endast till experimental-
fait for lyckso'keri, hvilkas strafvande gar ut pa att 
genom talarkonsten arbeta sig upp till bravorop och 
arestallen, liika godt hur det afloper med fadernes-
landets intressen. 

lcke var Oambetta nagon storhet i annat an 
ordens monstergilla hopfliokande och framsagande. 
Ty med grundlig kuns'kap och darpa stOdd handling 
har han aldrig dokumenterat sig. Han har icke visat 
ens, att han forstatt, hvad som ratteligen utgor det 
nuvarande samhallets brister, an mindre genom be-
stamdt lagforslag, huru de efter hans mening bora 
afhjalpas. Han har till och med icke varseblifvit alia 
samhallsreformers karnpunkt, som ar undanrodjande 
af underklassens elande, och saledes langt ifran be-
gripit, huru darmed skulle tillga. Hans sista fors.ok 
i samhallsforbattring, om Iistkrutiniet, var en baga-
tell och dartill, om vi fOrstatt hans mening ratt, ,en 
dumhet. Hans fortjanster som statsman aro fOljakt-
ligen lika med noll. Men ic'ke desto mindre, hvilka 
hyllningar och hvilken ara 1blefvo honom till del i 
!ifvet och i doden, battre passande nagon af Orek-
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lands och Roms gamla gudar an for en fattig syndig 
manniska. 

Pa det icke genom talarkonstens tjusningskraft 
allmanheten rna aterfalla i forgangna tiders villfarel-
ser, maste parlamentarismen i sitt offentliga och hog-
tidliga skick fullkomligi bortskaffas, sa att man all-
deles kommer fran den hittills drifna sottisen att 
anse talarkonst och statskonst for ett och samma 
begrepp. Detta statliga parlamenterande utgor i 
sjalfva varket ett spektakel. Nar folket valt sina de-
legerade, rna det ock tillvanjas att lita pa dem samt 
icke fordra att fa ahora och se, huru de bara sig 
at for att sinsemellan radsla om detaljerna af rege-
ringens manga bestyr. 

Det beromda parlamentariska systemet maste 
falla och representantforsamlingar i deras nuvarande 
skick alldeles upphora. Att de uppkommo i tider, 
da folken losrytkt sig fran envaldsmakten, och da 
ofverklassindividernas misstroende till hvarandra natt 
den hojd, att sa manga som mojligt ville vara med 
om regeringen, forklarar det intresse, sam namnda 
institution tillvunnit sig. Forst och framst maste en 
regeringsmyndighet 'ega kunskap i sitt fack, sam ar 
statskonsten, hvilken kunskap representantforsamlin-
gen, pa enstaka undantag ,nar, alldeles icke besitter, 
ickc ens kan besitta, huru mycken sakkannedom i 
andra fack darinom rna vara samlad. For det andra 
gifver den ordning, som Ofverlaggningen gor nodig, 
anledning till talarkonstens missbruk, darigenom i 
forening med intrigerna det blir de enskilda intres-
sena mojligt att diktera besluten nastan efter behag, 
jamte det att ·folket tillvanjes att i det glansande talet 
se bevis pa statskunskap och salunda framdraga 

Quiding. 8 
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till makten pratmakeriet i stallet for sakkannedom, 
daraf varldshistorien 'pa hvarje sida visar onda 
foljder. 

Sedan genom ratten samhallsskicket blifvit mera 
inveckladt, hade man till sist kommit underfund med 
svarigheten, att sa dar pa sta·ende fot (stante pede) 
afgora kvistiga samhallsfragor. Denna svarighet 
sokte man afhjalpa da,rigenom, att nagra fa af for-
samlingen utsagos att genomga arendet i iorvag och 
dari afgifva betankande, for att utgora hallhaken, 
omkring hvilken den sa kallade diskussionen kunde 
vanda sig. Pa detta satt upphjalpt har det parla-
mentariska styrels·esystemet i vara dagar natt sitt 
hogsta flor och anses som frihetens palladium, dar-
efter die folk, som annu lefva under envalde, hog-
ligen sucka och langta. 

Det nu sa modarna utskotts- och kommitteva-
sendet later icke forsvara sig. Regeringarnas vana 
att for hvarje betydligare fragas utredning tillsatta 
en kommitte af sa kallade sakkunniga personer, sa-
scm militarer for en fraga om krigsvasendet, landt-
brukare for en fraga om landtbruket, jurister for 
rattsvasendet, skollarare for skolvarket 0. s. v., ar 
icke statskonstmassigt. Ty har ar just af noden den 
sakkunskap, som hor till statskonstens fack. De skar-
skada fragan val fran sitt facks synpunkter, men 
den borde bade i forsta och sista hand skarskadas 
fran det allmannas, fran samhallets synpunkt. Man 
forblandar ;det parlamentariska systemet med sam-
hallets sjalfstyrelse. Den senare, men icke det forra ar 
Iwad sa.mhallet har behof af. Men det ar ocksa af 
behof, att d'ess styrelsefragor handlaggas med for-
stand. Dartill bidrager icke forsamlingsdiskussion, 
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ickc ens nar dlen ar stodd pa ett utskottsbetankande, 
ty man har ingen borgen for att utskottet, som d'ess-
utom ar tillfiilligt och har ondt om tid, forstar saken 
battre an forsamlingen. Bade utskotts- och kommit-
tevasen'det ar fordomligt, sasom lOCk hela systemet. 

for ofrigt bor markas hvad' resultaten angar, 
att 'd'et icke ails kommer an pa om ett beslut, vare 
sig i samhalls- eller andra saker, fattats af flera eller 
farre personer, utan darpa iOm det utgatt fran rent 
motiv. Regeringsbeslut·en under Gustaf Wasas langa 
regemente utgingo egentligen fran honom ensam, 
men 'hade, ehuru stundom ratt orimliga, andock goda 
foljder, emedan han regerade efter basta forstand 
0111 rikets val. 

12. Krig och fred. 

Urtidernas slagsmal mellan enskilda, gemenligen 
utgaende fran egendomslustan och darmed besliik-
tade passioner, vidgades efter aktenskapets allman-
nare utbredande till slaktfiijder med enahanda syfte 
och efter samhallenas uppkomst till krig mellan fol-
ken. Det var saledes fragan om mitt och ditt, enk-
larc sagdt ratten, som satte krigen i seen, likasom 
det iinnu ar om ratten, som krigen vanda sig, oftast 
slutande med segervinnarens annexion af ett stycke 
land eller annan fordel. Ty samhallen, hvilka sta 
mot hvarandra sasom sjalfstandiga enheter utan sam-
band, daras af samma tillampliga passioner som in-
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dividerna, och det ar ratten, som hindrar utforande 
af den tanke, hvilken varldshistorien uppenbarat sa-
sam botemedel mot krig. Hon visar namligen, att 
de forsta krigen, de s·om fordes mellan grannlagen, 
slutade, nar dessa forenats till storre distrikter, sa-
som harader eller land. Krigen mellan de storre 
disfrikten, hvilka krig da borjade, uttriingdes genom 
distriktens forenande till riken. Hvad vore natur-
ligare an att fortsatta denna viirldsforeningstanke 
och omojliggora rikenas krig genom deras forening 
till en enda stat, som da till en borjan kunde om-
fatta hela Europa. Alia de mindre distrikten ha 
endast erofrarens svard kunnat tvinga till forening. 
lV\en ett stadigt varldsvaldes grundande, sa ofta for-
sokt, afven det, rued svardet, ar endast mojligt ge-
nom frivillig ofverenskommelse, daremot ater alia· 
rikenas, eHer kanske rattare deras dynastiers, manga 
enskilda formenta intressen uppresa sig. 

Ratta skalet till ofverklassens vagran att lyssna 
till sundt fornuft ar det, att i krigshararna samma 
klass anar sitt sista stod mot underklassens vaxandc 
inflytelse. Ty ingenting ar i sjalfva varket enklarc, 
om man det arligt vill, an att bannlysa krigen fran 
Europa. Att uppratta skiljedomstolar for dess nu-
varande riken skulle val vara battre an det tillstand, 
som forefinnes. Men det skulle i langden icke for-
sla. Sa lange sjalfstiindiga riken gifvas, har hvart-
dera sW: sarskildta intress·e, som alit for ofta maste 
komma i strid med grannrikets eller andras intres-
sen. Och, om endera parten icke atnojdes med dom-
stolens beslut, maste andock armeer till for att satta 
det i varket. 

Ett mycket sakrare medel anvisar »Nilssonskall 
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teorin, namligen alia europeiska samhallens frivil-
liga forening till en ·enda stat, hvarigenom alia en-
skilda intressen sammansmalta, och rikena varda 
allenast delar af en storre samhallsenhet. Historien 
antyder s·om sagdt, att krigen mellan de forsta sma 
samhallena, motsvarande kommunerna, upphorde, 
nar dessa forenades till harader; krigen mellan ha-
raderna, nar af dem blefvo land; krigen mellan land-
skapen, nar de sammansmalte till riken. Dar sta vi 
nu. Men hvad ar naturligare an att fortsatta pa 
samma vag och af rikena gora en stor stat, na,m-
ligen genom fritt aftal, for att undvika foreningens 
forra medel, ·erofrare och krig, som val mojligen 
andock kunna behofvas, i fall nagot af de ostra 
rikena t. ex. Ryssland skulle vagra en godvillig ofver-

. enskommelse. Ett sadant rike maste da tvingas dar-
till, latt gjordt om de ofriga aro eniga. Emellertid 
kan af folken sj.alfva intet motstand vantas, men 
sa mycket mera af dynastierna, understodda af de 
sarskilda landernas ofverklasser, pa hvilkas jamna 
forsvagande hvarje rikes inre politik darfor bo.r 
riktas. Nar man nu betanker krigsmaktens innersta 
syfte, som ar att tukta underklassen, sa blir det i 
sjalfva varket den sistnamnda, som tuktar sig sjalf. 
Huru den kunnat formas att intaga en position, som 
tvingar den att rasa mot sitt eget kott och blod, 
att motarbeta sin egen sak, skulle vara obegripligt, 
om man icke kande dels det ekonomisika betryck, 
som vanligen drifver individen till krigstjanst, dels 
att Ofverbefalet utgores af ofverklass, dels ock den 
genom stranga krigslagar och vanans makt fram-
kallade blinda lydnadens varkningar i forening med 
okunnighet om samhallsinrattningarnas varkliga na-
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tur och vasende. Den blinda lydnaden genom krigs-
maktens alta grader har ocksa blifvit en trosarti-
kel, sa inplantad att dess utofning hardnat till ett 
slags mekanism, sam endast en stigande allman ad-
ling kan upplosa. 

l4, Allmanna opinionen. 

Den nya tanke, som befinnes stridande mot all-
manna opinionen, lamnas utan gehor och tillit, sa 
lange den ar en enda manniskas och icke tillater 
faktisk eller matematisk bevisning, som svarligen kan 
astadkommas i politiken. Men nu hander, att denna 
tanke i mangdens fornuft patraffar nagot sig mot-
svarigt, hvarigenom den mer eller mindre fullkom-
ligt fattas. Den har da gifvit ifran sig forsta tecknet 
till lifaktighet, foljden af det rena och det historiska 
fornuftets samvarkan. Hiott en enda medhallare okar 
tankens trovardighet nagot, flera gora en star for-
andring, och genom ganska mangas instammande 
mening vaxer allmanhetens tro till full ofvertygelse, 
hvilket mojliggor samma tankes intrade som var-
kande kraft i det praktiska lifvet. A.r den sa vorden 
till fullbordadt faktum, kommer vanans makt och yt-
terligare rotfaskr den sasom allman opinion. 

Hvad som gor att en ny tanke finner medhal-
lare ar, att den ,efter tidens odlingsgrad synes sann, 
ett bevis alltsa for manniskoandens strafvande efter 
sanning. Men eft.er langre eller kortare tids forlopp 
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kan for det rena fornuftets stigande upplysning 
samma tanke visa sig till och rned grundfalsk. Det 
vill da satta en annan i stallet, och denna har sarnrna 
svarigheter for sitt intrade i lifvet, sorn den gamla 
fick vidkannas, da den stod ensam med allrnanna 
opinionen. Att en sa isolerad stallning for en icke 
mer an vanligt stark ande kannes vadlig och rnot-
bjudande har sin grund icke ·endast dari, att rnang-
dens bifall eUer ogillande kan pa atskilligt satt in-
fluera pa rnanniskans timliga val eller ve, utan fore-
tradesvis i sanningens gudomliga natur, ·enar genom 
tanke, som icke delas och darfor mojligen saknar 
lifskraft, upphofsmannen rna befara, att han forfelat 
siti mal. Dari Jigger ock hemligheten af allrnanna 
opinionens makt, sorn ar sa stor, att det val rna 
forundra oss, att icke langt for detta lagstiftaren 
insett, hurusorn den skulle duga att satta i stallet 
for straff, enar uppenbart ar, att brottets allmanna 
bekantgorande och utpekande sakerligen skulle kraf-
tigare an alit annat bidraga till lagarnas efterlefnad, 
forutsatt namligen att de icke forbjuda annat an som 
nodvandigt behofver forbjudas. 

Sa forhaller sig rned allmanna opinionen, nar 
den far ga sin egen gang och skota sig pa egen 
hand enligt sin natur. Men pa det att icke dess 
motsats vanan, ocksa sa nodvandig rnakt i lifvet, rna 
alldeles begrafva fornuftet, fordras icke blott den 
allmanna, utan ock den enskilda opinionens frihet, 
sa att afvikande tankar icke blott fa tankas, utan 
ock uttalas, hvarigenorn det historiska fornuftet tvin-
gas att rora pa sig hvarje gang det rena fornuftets 
tanke hotar vanans existens. ju oftare detta sker, 
desto mera vinner fornuftets rnakt terrang pa samma 
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gang bestaende meningars riitta halt underkastas 
profning och skiirskadande. I motsatt fall intriiffar 
ett stillastaende i folkens lif, hvarpa Kinas stora land 
foreter ett bedrofligt exempel. 

Ofverklassens skarpsynthet har genast upptiickt 
allmiinna opinionens fortrollande makt och genom 
de medel, som sta tiii klassens forfogande, tagit den 
under sitt hagn for att till sin enskilda inbillade for-
del gagnas. Den soker forst och framst kviifva hvarje 
ny iifventyrlig tanke i dess fodsel. Lyckas icke det, 
sa tillgripas alla tillgiingliga medel att hindra dess 
bekantgorande, for att hindra en allman opinion att 
uppkomma. Om icke hailer detta lyckas, sa bear-
betas opinionen genom diverse konstlade medel, som 
rattsviisendet stallt till klassens disposition. Slutligen 
kommer till anvandande klassens ultima ratio, krigs-
makten, hvarmed den formenar sig kunna nedgora 
sjalfva tanken och salunda fran jorden utplana en 
for den misshaglig allman opinion. Pa det politiska 
gebitet ar den blindt undergifven vanans makt, upp-
trader med obiindig hiitskhet mot alit hvad dar kan 
kallas teori och tal icke andra r·eformer an sadana, 
som fora med tuppfjiit framat pa den historiska kon-
tinuitetens vag. Den kallar opraktisk hvarje asikt, 
som stor hafdvunnet askadningssiitt, alltid gifvande 
at dettas malsmiin forsteget till samhallsbefattningar. 
Diiraf svarigheten att fa till stand ·en reform, som 
varkligen reformerar, ty de fiesta utforas med· sa-
dana fel i grundaskadningen och darifran utgaende 
fel i deta!Jerna, att viirlden ejterat som forut blir 
sig viisentligen lik. Hennes darskap gar sa langt, 
att vettlosa pratmakare, oforskamda, tilltagsna och 
framfusiga siillar, till och med hedrag-are, om de 
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gora sin sak fint, betecknas som praktiska man och 
anses val anvandbara for atskilliga befattningar, icke 
minst i politiken. 

Underklassen, det stora flertalet, ar fattig, och 
ofverklassen ar kapitalernas innehafvare. De anvan-
das bland annat till att skapa opinioner i klassens 
formenta intresse, och det sa ihardigt, att det ar 
icke ofta man far observera en ren, men sa mycket 
oftare en forfalskad allman opinion. En sadan var 
den, som ofver Kristus ropade »korsfast», antagligen 
af samma natur som den nutidens hestalda hurra-
basar astadkomma. Var tid har for ofrigt en mang-
fald af satt att skapa opinioner, bland hvilka be-
s t a 1 d talarkonst foretradesvis ar vard uppmark-
samhet. Sina viktigaste grundsatser i religion, filo-
sofi och politik, de namligen, som stodja ofverklas-
sens valde, befaster den med ceremonier, val under-
kunnig att pa detta satt hilda en allman opinion. 
Utom ceremonierna eger den ett vasentligt medel 
till opinionens bildande och ledande i ofverklassens 
alsklingsstudium, talarkonsten, som ar af sa star be-
tydelse, att den varkligen fortjanade sitt eget ka-
pitel i den modarna bildningens historia. Talare och 
skalder ha gjort ofverklassen kanske stOrre tjanster 
an sjalfva dess krigare. Den markligaste bestam-
melse ofverklassen anvisat talarkonsten utfor den i 
representantforsamlingarna, iden hamtad fran den 
klassiska tidens folkforsamlingar. Man har kommit 
anda darhan, att riksdagsmannen anses behofva icke 
sa mycket sakkunskap, det viii saga kunskap om sam-
ballet, som icke mera talarformaga och fylla sin plats 
i man som han hailer tal. Allmanheten har tillvant 
-sig att stampla den store talaren som snille, om 



QUIDING 

ock han knappt hunnit forsta steget af den sanna 
odlingens trappa. Dessa och mangfaldiga andra for.-
vridningar af sakens varkliga forhallande rna vi skylla 
pa ofverklassbildningen. 

Om ratten tankes bortsopad, och saledes ingen-
ting hindrar manniskorna att sasom broder och jiim-
likar oforvaget se hvarandra i ansiktet, skall den hog-
netsmantel, hvarmed talark'Onsten sedan gamla tider 
iilskat att omgjorda s,ig, helt och hallet falla, och 
svagheten, som den betackt, blottas pa alia sidor. 
Detta ar hvad underklassen, som nu ock lart sig 
konsten att 'halla tal, mestadels omedvetet striifvar 
till. Ofverklassen skall, da saken iir en fait accompli, 
ett fullbordadt faktum, bli icke litet forvanad, att 
hans fruktade motstandare icke hade annat att s.aga 
iin: vi iiro syndare alia, praster saviil som lekmiin. 

Efter dessa allmanna uttalanden i dagens eko-
nomiska, sociala, politiska och etiska friigor, Ofverga 
vi till den andra afdelningen eller huru Quiding 
detalj tanker sig samhiillets panyttfodelse. 



ANORA AFDELNINGEN. 

DET NYA SAMHALLET ELLER HUR QUIDING I DETALJ 

TANKER SIG SAMHALLETS PANYTTFODELSE. 

"GlJDSMANNISKANS TIDEHVARf". 





"Gudsmiinniskans tidehvarf". 

Ofvergangen fran det nuvarande »rattssamhal-
let genom kretsindelning - till ett samhalle 
uta n »individratt» betecknar ·ett nytt utvecklings-
skede, som af Quiding benamnes gudsmanniskans 
eller den kristliga karlekens tidehvarf. Den odling, 
som manskligheten redan uppnatt, har - det kan 
icke forbises - tillkommit under rattens auspicier. 
Men dennas absoluta nodvandighet bevisas icke ge-
nom detta forhallande, ty den manskliga kulturen. 
har flera tidskiften att genomga. Det· som borjade 
med rattens ·epok var ett steg framat. Ett annu storrc 
gjorde kulturen, nar till skydd for samhallet ratten 
uppkom.* Men ratten ar icke slutstenen pa odlin-
gens byggnad. Vore den det, skulle icke nio tion-
delar af manniskorna, sasom forhallandet ar afven 
i det bast ordnade samhalle, finna sig forsankta i 
djupt elande, samre an osjaliga djur. Som ratten 

*) "Rattssamhallets" kulturuppgift grundar Quiding pa fi:il-
jande fi:irutsattningar: att andlig odling maste hvila pa egen-
dom, som fi:irlanar odlingsmedlen; att i bi:irjan icke alia kunde af 
odlingen bli delaktiga. utan blott nagra fa med utmarktare anlag, 
fran hvilka fa den sedan skulle smaningom och efter hand spri-
das bland de i:ifriga; att individriitten tjiinade att utmiirka dessa 
fd och aj dem hilda en ofverklass, som fick tid och medel att 
strafva efter nagot annat an dagligt bri:id; att odlingen ock sedan 
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gagnar blott nagra fa, de som ega, samhallet diir-
emot alia, inses latt, att ett nytt kulturens tidehvarf 
forestar och maste borja med den tidpunkt, da efter 
vederborliga reformer samhallsinrattningarna finnas 
till icke for rattens, utan for samhallets egen skull, 
saledes afse endast och allenast manskliga odlingens 
gagn. 

FORSTJ\ KAPITLET. 

Samhallsform. 

Distriktsforfattning (decentralisation) 
stallet for centralforfattning (centralisation). 

I dess borjan var samhallets inrattning mycket 
enkel. For ernaende af dess hufvudsakliga anda-
mal, gemensamt forsvar, tillgrepos de medel, som 
naturen anvisade och kunde lattast anvandas. Men 
efter hand som rattens foljder utvecklades, blef denna 
inrattning alit mer invecklad, ty ofverklassen maste 

spridt sig och jamnt okat klassens individantal, anskont annu litet 
mot de ofrigas. 

Genom Iattade tillfallen till undervisning afven for under-
klassen ar emellertid odlingen nu mera sa utstrlickt, att den kan 
och darfor bOr komma alia till godo. Sa sker genom individ-
rattens utbytande mot kretsratt, hvarigenom alia bli jordegare 
och forty vinna tillfii.llen till odllng. 
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i fdi.msta rummet konstruera samhallsmaskinen med 
afseende pa rattens hestand. Den kom salunda att 
varka blott till ena klassens fordel, hvilket forhal-
lande sedermera oafbrutet fortgatt och alltjamt okat 
samhallssvarigheterna, i man som de forenade kraf-
terna hojt foretagsamhet och industri. Hvarje pa-
tryckning fran underklassen till rattelse har i lang-
den endast haft till foljd, att inrattningen blifvit i 
samma anda som forut, allenast med ston·e eller 
mindre fodindring i yttre skick rekonstruerad. Att 
bearbeta det forvridna maskineriet sa, att det sjii.lft 
tvingas arbeta till alias gagn, just hvad samhii.llets 
natur och vasen afser, ar alltsa malet for den po-
litiska reformrorelse, som upprunnit ur var tids 
bii.ttre mii.nskligheters basta forhoppningar. Men 
ii.fven sedan nii.mnda rorelse hunnit afsondra valdets 
och listens tillsatser fran det akta varket, ar reform-
behofvet ick,e upphii.ft, ty samhii.llet i inre som i 
yttre matto viii jii.mnt fortga till nagot battre. 

Hade de ursprungliga sma samhallena - sa sma 
att man kan kalla dem kretsar (Quiding kallar dem 
ii.fven grannlag, grannlagets menighet kommun) ---
fatt utveckla sig enligt sin natur, sa skulle, Iiksom 
individerna for omsesidig hjii.lp forenade sig till krets-
samhii.lle, dessa med afseende pa vissa samhii.lls-
angelagenheter, hvilka bast skotas i mer eller min-
dre stor utstrackning, forenat sig till alit storre di-
strikter. 

Men sa som valdsamma strider statt mellan in-
divider, darvid mannen af den gamla ofverklassen 
stundom kunde vara nog djarf att anfalla och under-
lagga sig hela samhallen, sa uppkommo enahanda 
fiijder, endast storre, blodigare och inflytelserikare, 
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mellan samhallena, hvarvid det starkare samhallet 
ofverfoll det svagare och tillagnade Si$ dess omrade. 
Striderna mellan samhallena ha sedan oafbrutet fort-
gatt anda till vara dagar och otaliga ganger om-
gestaltat deras yttre utseende. Den forsta foljden 
af detta nya slags strider - de erhollo det aro-
fulla namnet krig - blef de sma samhallenas under-
gang i sa matto, att de miste sin sjalfstyrelse. De 
blefvo delar af det storre omradet, forstorades genom 
krigen och vaxte genom erofraren slutligen till vid-
strackta riken, hvilka han regerade lik;som fontt sin 
krigshar genom sina underordnade, dem han fd'm 
sitt regeringssate utsande till landets olika delar. Sa-
lunda uppkom och utbildades vidare det regerings-
satt, som fatt namnet centralstyrelse, passande fOr 
.en krigshar, men ar rakt motsatt hvad samhallets 
natur och andamal fordra. Ifragavarande styrelse-
princip har sedan hufvudsakligen bibehallit sig ge-
nom tiderna till monster for all regering samt spelat 
en utomordentligt viktig roll i bade monarkier och 
rcpubliker. 

Man har icke kunnat forsta annat an att fran 
hufvudstaden all makt borde utga, om ock riket varit 
stort, och att saledes alia offentliga angelagenheter 
borde handhafvas af regeringen eller dess utskic-
kadc, hvilka skulle tanka for undersatarna och be-
doma !wad de hade af noden. Icke behofves nagon 
sardeles grad af skarpsinnighet for att inse alia orim-
ligheter af ett sadant fran erofringen harledt, af 
ofverklassen med fortjusning omfattadt och genom 
vanans makt befastadt regeringssystem. Det Jigger 
i sakens natur, att en regering icke kan val sorja 
for sina undersatar, om hon icke kanner dem och 
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deras behof. Ett regeringsdistrikt far darfor icke 
vara storre an att sa kan ske, hvilket icke hindrar 
flera distrikts forening for angelagenheter, som battre 
besorjas i mer eller mindre vidstrackt star. 

Hara.f framgar en helt annan regeringsprincip, 
namligen att grannlagen bora vara, sasom ursprung-
ligen, de ·egentliga samhallena, fran hvilka regerin£"s-
makten utstrommar for att sammanflyta i successivt 
storre distrikt eller samhallen, hvartdera med sjalf-
styrelse i alit, som icke ett hogre distrikt forbehaller 
sig. Den foreningside, som 'erofraren !art oss, maste 
af oss tillgodogoras och konsekvent genomfOras, sa 
att samhallet kommer att framsta i alit storre en-
heter, alia oupplosligt med hvarandra forbundna, pa 
hvilket satt det later sig gora att val regera, om 
det sa vore, hela varlden. Flera kretsar forenas till 
ett storre samhalle, for hvilket det gamla namnet 
harad synes kunna bibehallas, flera harader till 
land, flera land till rike och rikena - till att borja 
med alia de europeiska - till en stat. Under staten 
lyda riken i den begransning efter nationaliteter, 
sprak och andra lokaliteter, som statsregeringen 
faststaller, likval sa att det ena rikets folkmangd icke 
blir mycket storre an det andras. Under riket lyda 
land, under landet harader, under haradet kretsar, 
alia med granser faststallda af det narmast storre 
distriktets regering. 

Kretsen ar den forsta samhiillsenheten. De fyra 
andra, som kallas ofverdistrikt, ha kommit till ute-
slutande for att hindra de mindre att anfalla hvar-
andra - isole'rade skulle de sasom forr kunna for-
ledas till inbordes fiendskap och krig - iifvensom 
for att besorja vissa samhiillsangeliigenheter af all-

Quiding. 9 
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mannare innebord, men kretsen forblir det distrikt, 
hvarpa individens val och ve egentligen hanger. 

Narmaste ofverdistrikt kallas formansdistrikt och 
ar kontrollant pa de under detsamma horande och 
darfor lyddistrikt kallade omraden. Men for ofrigt 
utgor hvarje distrikt for sig en sjalfstandig samhalls-
enhet, som har sina egna !agar och sitt eget finans-
vark, sjalf tillsattande och aflonande bade sin re-
gering och sina tjansteman. 

Denna nya samhallsforfattning, sa olik alia fore-
gaende, i enlighet hvarmed samhailsmakten utgar 
fran kretsarna for att omsider sammanflyta hos sta-
ten, utgor, hvad Quiding kallar, dis t r i k t sf o r-
f attn in g en sasom motsats till centralfOrfattnin-
gen, hvilken vill forlagga all beslutande ratt i sam-
halissaker till en enda punkt i det stora riket. I di-
striktsforfattningen gar makten nedifran uppat, icke 
som i centralforfattningen uppifran nedat. Sist-
namnda regeringsform betraktar Quiding sasom va-
rande bland det allra storsta samhallsonda och blott 
i mycket ringa man afhjalpt genom nyare tiders sa 
kallade kommunallagar. Distrildsforfattningen ar 
daremot maktig att forsona hvad alla tiders krig 
forsyndat och dessutom att inom sin grans omoj-
Iiggora krigen och de staende armeerna. 

Ett distrikts storre eller mindre omfiing astad-
kommer icke nagon forandring betraffande rege-
ringsmakten. Den har foljaktligen alldeles samma 
organisation for krets·ens regering som for hvarje 
annat distrikts, daribland ock statens. Regeringen 
ar med andra ord i aHa distrikt lika sammansatt, 
namligen af ett nid, en namnd och en hofding. Rad 
och namnd ha inforts i stallet for parlamentet. Radet 
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innehar lagstiftningen och vid sidan af detta star 
namnden, representantforsamlingen i egentlig me-
ning. Hofdingen ar den administrativa myndigheten. 
Samtliga tre myndigheter tillsattas af respektive di-
strikt allenast for ett ar. Efter val af did, namnd 
och hofding i kretsen sammantrada samma ar alla 
de valda kretsraden i ett harad, hvilka komma att 
utgora haradets namnd, till val af haradets rad och 
hofding, sedan alia haradsraden, hvilka utgora lan-
dets namnd, till val af landets rad och hofding och 
sa vidare till och med staten. Hvarje ofverdistrikt 
bor ha sitt regeringssate, som bestammes i samman-
hang med faststallelsen af distriktets granser, och 
dar dessa val ega rum. 

Distriktsforfattningen foranleder afvenledes en 
alldeles ny mdning i ambetsmannafragan sasom i 
andra samhallsfragor. De foreslagna myndigheterna 
aro amnade att gora de fiesta af nuvarande central-
regerings iimbetsmiin ofverflodiga, sasom krono-
fogde, Iansman, fjardingsman, haradsskrifvare, do-
mare, till och med praster. Domare, praster och 
krigare med alit deras folje aro i sjalfva varket till 
endast och allenast for att halla uppe individratten. 
Da individratten ar forvandlad till kretsratt existerar 
icke Iiingre nagon skillnad mellan ambetsman och 
icke-ambetsman. Alia, kvinnor saval som man, aro 
da ambetsinnehafvare, emedan hvar far sin syssla 
sig anvisad i samhallets tjanst. 

Riket, som nu ar det viktigaste distriktet, ab-
sorberande alia under detsamma lydande mindre di-
strikt,* far efter distriktsforfattningen sin befattning 

•) Vi ha, sager Qui ding, i Sverige mangfaldiga slag af di§trikt: 
administrativa, juridiska, kamerala, kyrkliga, militiira m. fl. Ofver-
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inskdinkt till omsorgen om kommunikationer och 
vissa andra samhallsbestyr, hvilka lata sig battre ut-
foras i sa pass stor skala. Statsregeringen har ocksa 
blott nagra fa, men viktigare samhallsangelagenheter 
om hand t. ex. hela statens forsvarsvark och kom-
munikaHonsanstalter samt forhallandet till utom-
europeiska makter. Afvensa undervisningsvasendet. 
Kretsen beslutar t. ex. att agna dess uppfostrings· 
vasen den stOrsta omsorg. Ju vidstracktare vi se 
denna princip erkand, sa mycket Iyckligare. Och 
huru skulle vi icke tillfredsstallas genom dess upp-
tagande i en statslag, som garanterade, att ingen 
mansklig varelse inom Europas granser skall ga 
miste om en ratt uppfostran. 

Hvart distrikt har sina !agar: kretsen sina, ha-
radet sina, Iandet sina, riket sina och staten, nar 
en gang de europeiska rikena forenats, sina. 

Om distriktets !agar innebara sig ,emellan stri-
dande bestammelser eller bud, galler det storre di-
striktets lag framfor det mindre. Hvart distrikts be-
slut och iitgoranden kunna endast i klagovag komma 
under ett hogre distrikts profning. Klagomal ofver 
distriktsregeringsbeslut och atgarder kunna anfOras 
af saval individer som underordnade distrikt. Stats-
regeringens beslut kunna daremot icke ofverklagas, 
eftersom den ar hogsta instansen, utom hvad angar 
lagbrott af individer, darutinnan skall vid rikets dom 
bestii. 

klassen har varit fardig med ett nytt slag for hvarje dess nya p:lfund i 
lagstiftningsvii.g, dii.rigenom invecklande, forsvarande och fordyrande 
bade styrelse- och forvaltningsatgii.rder. Men den enda distrikts-
fordelning, som samhii.llet i och for sig har af noden, alltsa den 
enda, som framtiden skall fa att uppvisa, den besitta vi icke. 
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Hvarje distrikts lagvark ar mycket enkelt och 
sammandrages till underlattande af dess anvandning 
hvart tjugufemte ar till en lagkodex till tjanst for 
individen, hvilken behofver kanna forst och framst 
sin egen krets', vidare sitt harads, sitt lands, sitt rikes 
och slutligen statens lagar, af hvilka alia han efter 
slutad uppfostran erhaller ett exemplar. Hvart di-
strikts forsta salunda uta,rbetade lagkodex, dar de 
sarskilda forfattningarna finnas sammanslagna, be-
namnes, sasom innefattande de alltnanna grunderna 
for distriktets samhallsforfattning, grundlag till at-
skillnad fran de genom fortgaende nummerfoljd be-
tecknade speciallagar, hvilka darefter tillkomma un-
der foljande tjugufemarsperiod. 

Efter att salunda ha orienterat oss ofver distrikts-
forfattningens allmanna karakta,r, skola vi nu stanna 
vid kretsen sasom det egentliga samhallet. 

1. KretssamhiUiet. 

Kretssamhallet skiljer sig fran den nuvarande 
kommunen eller socknen, hvars ungefarliga storlek 
det eger, darutinnan, att det bildar ett for sig sjalf-
standigt helt samt fran det nuvarande riket, att det 
eger sjalfstandig regering, eget finansvark, egna 
tjansteman, hvilka det sjalft tillsatter och aflonar, eget 
lagvark och foljaktligen egna lagar. Den nuvarande 
kommunen ar icke fri och sjalfstandig. Den styres 
och forYaltas helt och ballet efter centralstyrelsens 
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detaljforeskrifter, allenast i senaste tider med en 
nagot vidstriicktare varkningskrets for dess repre-
sentation, hvilken lika med alia forvaltningskommis-
sionerna i sjiilfva varket aro statens redskap. Yore 
kommunen fri, skulle den fa sjiilf tillsiitta sina iim-
betsman och inratta sig huru som halst, utan rin-
gaste inblandning fran statens sida, hvilket icke hin-
drade staten att halla kontroll ofver de resultat kom-
munalfriheten astadkom och inskriinka den, i han-
delse dessa resultat understego lagligt matt. 

Kretssamhallet far icke vara storre, an att dess 
regering kan forskaffa sig noga personlig kanne-
dom om alta kretsens inbyggar,e, hvilket ar villkoret 
for att en regering skall kunna kallas god, d. v. s. 
regera val. Kretsens invanarantal bar for den skull 
utgora hogst 5,000 personer, garna farre. Med led-
ning af erfarenheten kan antagas, att det ar det 
hogsta antal individer, som en regering, niir den 
namligen skall gora sin sak val, rna ha under vard. 
Liksom landsbygden, sa uppdelas iifven staderna i 
kretsar, sa att nagon skillnad finnes nu mera icke 
mellan land och stad. 

2. Styrelse. 

Regeringsmakten ar dclad i tva, fran hvarandra 
noga atskilda afdelningar, den ena kallad styrelse, 
den andra forvaltning. Styrelsen bestammer grun-
derna for samhallsvarksamheten, forvaltningen brin-
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gar styrelsens beslut till varkstallighet. Styrelsen, 
som ar lagstiftande makt, bestar af en namnd, sam 
i hvarje krets utg6res af 12 persaner, bitradd af 
ett rad, sam i hvarje distrikt bestar af 3 persaner, 
hvilka darjamte utgora namnd for det narmast storre 
distriktet. Radet innehar den egentliga regerings-
makten. Det besorjer alia lopande styrelsearenden 
ach afgifver darutinnan forslag, som namnden icke 
diskuterar, utan blatt rostar ofver med ja eller nej. 
Vinner ja, ar radets projekt lag. Vinner nej har 
fragan for den gangen fallit. Fore amrostningen 
maste dock forslaget vara ailmant bekantgjorclt i god 
tid, sa att de rostande fa tillfalle att diiram enskildt 
samtala och, om sa onskas, i tryck sig yttra. 

Radet tillkommer att pa grundligt och uttom-
mande satt redogora for hvarje fragas historla och 
stallning, innan den forelagges namnden till olnrost-
ning, hvarfor ock alia tillgangliga upplysningar af 
sakkunniga personer bora pa forhand af radet in-
hamtas. Radet sjalft skall ega en vidstrackt och 
grundlig kiinnedom samt praktik i samhallssaker. Ar 
en fraga sa utredd af de sakforsH'mdigaste persaner 
inom distriktet, hvilka ma antagas alltid kamma att 
bekHida nidsplatserna, hvartill skulle det val tjana 
att lata henne sedan bli foremal fOr prat inam en 
fOrsamling af mindre forstandiga? 

Radet skall besluta bade om sakkunnigas ytt-
rande behofver infordras samt hvad vikt och varde 
ett slikt yttrande bor tillerkannas vid affattande af 
det slutliga forslaget, diiri saken alltid maste be-
handlas fran samhallsfackets, icke fran nagat en-
sidigt yrkesfacks, stfmdpunkt. 

Motianer kunna vackas af namndeman vid eller 
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mellan tingen och inHimnas till radet, som ofver alia 
styrelsearenden for dagbok, daruti antecknas hvad 
i hvarje fraga tillgores. Radet ar ock narvarande 
vid tingen for att meddela begarda upplysningar och 
i ofrigt bitrada vid malens afgorande. Dartill hor, 
att till namndens ordforande, som vid arets forsta 
ting af namnden utses, lamna foredragningslista ofver 
alia mal, som vid tingen skola forekomma och till-
handahalla dithorande handlingar, varande i ofrigt 
foreskrifter meddelade, huru tillfalle skall beredas 
namnden och allmanheten att om malen pa forhand 
taga kannedom. Namnden bor emellertid ega sitt 
veto. Ty afven den klokaste kan misstaga sig. Dar-
f<ir rna riidets mening icke varda lag, med mindre 
den godkannes af en namnd. Namnden maste sa-
som godkanna radets reform-
forslag, om de skola fa laga kraft; en forsamling, 
som icke hailer tal, utan rostar ja eller nej. Det 
ar intelligensens ratt, som sa vindiceras mot talarnas 
tilltagsenhet. Genom raden uppammas for framtiden 
en stamtrupp af kunniga statsman, pa samma gang 
faran af deras makt aflagsnas genom de arliga om-
valen. 

3. Forvaltning. 

Forvaltningen for hvarje distrikt ombesorjes 
daremot af en enda person, kallad hofding, som 
ar den varkstallande makten. Genom hofdingeinsti-
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tutionen ernas raskare och mera energiska varkstal-
lighetsatgarder an det gamla kollegialsystemet kan 
orka med. Denna makt i en enda persons hand 
under kretsrattens auspicier ar desto mindre farlig, 
som hofdingen, ehuru ensam beslutande, kontrol-
leras af radet, hvars mening nar som halst kan in-
hamtas, och dessutom vid arets slut skall friintrada 
befattningen, sa vida han icke dessforinnan iiter-
valjes, hvarigenom han erhaller ett fortroendevotum, 
som han nog icke vill missbruka. Det nya sam-
hallets alia institutioner samvarka for ofrigt till upp-
hafvande af det ·egna intresset, i foljd hvaraf indi-
viden icke kan bereda sig sjalf nagon fordel pa annat 
satt an att den jamval tillgodokommer hela kretsen, 
hvaraf han ar medlem. Han tvingas saledes att i 
alit sitt gorande och liitande soka det allmannas basta 
fOr att vinna sitt eget. 

Distriktshofdingens egentliga uppgift blir att i 
varkligheten utfora lagen, med andra ord gora lagen 
till sanning. Han disponerar for detta andamal under 
tjanliga kontroller distriktets kassa och ar chef for 
alia distriktets tjansteman. KretshOfdingens tjanst ar 
foretradesvis maktpaliggande och ansvarsfull samt 
kan ioke, sasom i gamla tiden borgmastarens, af-
tjanas med rattsplakater. Kretsens praktiske forstyre 
har nu den ingalunda latta uppgiften att sorja for 
alia sina undersatars icke mindre dagliga brod an 
andra tarfvor. Det ar en tjanst, som fordrar arbete 
orh omtanke mer an nagot i det forna samhallet. 
For att kunna fullgora detta viktiga varf, disponerar 
han ofver all kretsens egendom och ofver all dess 
arbetskraft samt har i ambetsvag att iitnjuta obe-
tingad lydnad. Darjiimte iir han den naturliga do-
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maren fOr kretsens medlemmar, eftersom i sjalfva 
varket lagskipning ingenting annat ar an forvaltning. 
Men som ing,en af dem har enskild egendom, in-
skranker sig proqessvasendet till bedomande om 
nagon brutit lag. 

Hela r1egeringspersonalen valjes for hvart ka-
lenderar, men kan aterv:aljas. Under sommaren 
aret forut ske kretsvalen sii tidigt, att afven de ofriga 
valen innan samma ars slut hinna fullbordas. Knet-
sens hela sa kvinnliga som manliga fria befolkning 
sammantrader pa (en gang for alia bestiimda tider 
och rum och anstalla med slutna s,edlar de sarskilda 
valen forst till namnd, sedan till rad och sist till 
hofding. 

4. Polkviljan. 

Da nu massorna fiitt valja kret51ens sii hofding 
som rad och namnd, ha de varit i tillfall,e att en 
gang for alia antyda den riktning, hvarat onska 
rcg,eringen saval inom kretsen som inom alia ofver-
distrikten ford, och det ar just hvarken mer eller 
mindre an som b,ehofves. Att de sedan skulle ytter-
Iigare fa valja bitrad,en, som hofding for sin be-
fattning har af noden, detsamma som att lata 
dem ingripa i r,egeringens specialiteter, hvilket for 
alit i varlden ick)e ma tillstadjas, vare sig genom 
opinionsyttringar ellJer pa annat satt, hvilket ock 
folket und1er sagda villkor sannolikt icke hallcr skall 
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efterstriifva, hiilst det kiinner sin brist pa for sadan 
viirksamhet nodig fackkunskap, och for ofrigt giirna 
vill lefva i fred, allenast det iir forsiikradt om dag-
ligt brod. 

At krets/ens samtliga medlemmar, icke ens kvin-
norna undantagna, inrymmes allt det inflytande pa 
reg1eringen, som denna befolkning rimligtvis kan be-
gara med;elst riitten att utse kretsens rad, niinmd 
och hofding. Deras befattning kal:as regeringstjanst. 
Till innehafvare diiraf viilja distriktets alia fria, fran 
uppfostringstvanget frigifna, miedlemmar, kvinnor sa-
val som man, dem de anse tjanligast utan nagon 
census 'eiler rostskala, emedan ett sa beskaffadt val 
icke erfordrar annan insikt an hvar fullvuxen man-
niska bor antagas vara i besittning af. I knetsen, 
dar hela stat\ens regering grundlagges, har hon lika 

med hvarjle annan. 

5. Samhallstjiinst. 

Utom regeringstjiinst finnes ett annat slags sam-
hallstjiinst, benamnd ambetstjiinst. Den innefattar 
alia de sysslor, som hora till hvarje distrikts for-
valtning, for hvilkcn reg·eringsgren distriktshofdin-
gen ensam star i spetsen. Ett iimbete, och diirtill 
ett nodviindigt iimbete, far en !war fullvuxen bade 
kvinna och man i kretsens eller nagot ofverdistrikts 
tjiinst. Sasom samhiillsmedlem har en !war skyldig-
het att efter sina krafter hjalpa till det helas be-
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stand, i ersattning hvarfor samhallet bestiir icke 
rattsplakater, men dagligt brocl och odlingsmedel, 
sa goda det kan anskaffa och hvilka genom alias 
ditiit riktade omtanke stundligen forbattras. Fraga 
kan dii inte uppsta om !klass-skillnad och olika loner, 
ty fullt arbete i samhallets tjanst, af huru olika slag 
det rna vara, skattas dii lika hogt. Iiofding inom 
sin krets delar ut ambetena efter basta insikt om 
vederborandes duglighet, siilunda organiserande 
kretsarbetet, som aldrig kan komma att tryta, enar 
det i brist pa arbete for export kan i huru stort om-
fiing som halst anvandas pii ett alit storre fullkom-
nande af de otroligt manga inrattningar och for-
nodenheter, hvilka samlifvet inom kretsen erfordrar. 
Kretshofding utser diirjiimte od1 pa rekvisition efter 
viss <Ordning dem inom kretsen, hvilka skola trada 
i ofverdistrikts tjanst eller den ungdom, som vid sist-
namnda distrikts Hiroanstalter dartill skall inofvas. 

Ingcn fullvuxen kan, forr an siisom emeritus, 
vara fri fran ambete och arbete i samhiillets tjiinst, 
hvilket likviil alltid stalles sa, att i hvardagslag inne-
hafvaren icke ofver hofvan betungas, utan tar en 
del af dagen ledig till sysselsattning efter eget tycke. 
Sa beskaffadt arbete varder icke en pUtga, utan en 
njutning och iir af alia kii.rhallet och efterstriifvadt, 
halst en hvar har egandeiatt till darigenom astad-
komna produkter, fastan icke enskildt, utan i gemen-
skap med kretsens samtliga medlemmar. Ett sar-
skildt ambetsstiind ar saledes for framtiden icke moj-
Iigt, Iiksom skillnaden mellan hogre och Jagre am-
betsman forsvinner infor kretsratten, enligt hvilken 
alit samhallsarbete anses lika heder och ara vardt. 
Enda skillnaden, sam da forefinnes, uppkommer af 
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skillnaden mellan distrikten. Manniskan ar namligen 
under kretsrattens period antingen kretsambetsman 
eller harads-, lands-, riks- eller statsambetsman, dock 
sa till forstaendes, att de hogre distriktens ambets-
man, ehuru med vidstracktare befallanderatt, icke aro 
for mer, det vill saga utrustade rned storre rang an 
de lagres. Endast at styrelsen inom de olika di-
strikten anses lampligt en kollegial form, det ar det 
enda, som aterstar af det gamla samhallets kolle-
gialvasen, dock med mojligen minsta antal af kol-
leger. Forvaltningen ater, for att kunna motsvara 
hvad af henne fordras, maste nodvandigt hvila i 
handerna pa en enda person med nodigt antal af 
denne ende underordnade tjansteman. 

6. Justitieviirket. - Brott och straff. 

Tvart emot det alldagliga forestallningssattet, 
innefattar justievarket, dari inbegripet civilrattens 
supplement straffvasendet - alit forsvinnande med 
individriitten - en foga maktpaliggande sak. Sedan 
kretsen konstituerats och dess regering ti,llsatts, ar 
kretshofdingen den natudiga domaren for sina under-
satar, eftersom i sjitlfva varket lagskipning ingenting 
annat ar an och i hvarje distrikt hofding 
iir forvaHningens chef. Denne bistar som domare 
kretsmedlemmarna med alia behofliga upplysningar, 
honom tillkommer att konstatera, om lagarna blifvit 
Ofvertriidda, hvem det gjort och genom hvad hand-
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ling. Kretshofdingen talar sjalf med parterna, vill 
icke veta af advokater och soker utan nagot slags 
tvang sanning i saken pa satt honom godt synes. 
Processregler tjana till intet, om domaren ar viil-
sinnad (och genomtrangd af kristlig karlek), men 
forma icke hjalpa, om han ar vrangvis. Har do-
maren kommit till Ofvertygelse om sanna forhiillan-
det i nagot mal, sa bor det sta honom oppet att 
forhindra vidare processande darom, i staHet med-
delande hufvuctsaklig dom, som honom Fimval aligger 
att ofordrojligen varkstaila. Darmed skall ock pro-
cessen parterna emellan anses vara slutad. Som ingen 
kretsmedlem har enskild egendom, inskranker sig 
processvasendet till bedomande om nagon brutit 
lag. Den brottslige straffas icke, men brottet an-
tecknas a den dorndes pagina i kretsmatrikeln. Om 
denna visar manga brott eller nagot, som anses af 
samhallsfarlig beskaffenhet, underkastas brottslin-
gen omrostning i namnden, som darigenom kan for-
klara honom forlustig sin frihet; den enda jury det 
nya samhallet eger att uppvisa . Om han darefter 
sig forgar, sandes han pa kretsens bekostnad till nar-
maste raddningsskola, dar han tvingas till genom-
gaende af en ny uppfostringskurs ,sedan den forsta 
misslyckats. Fangelser aro det nya samhallet okanda. 

Denna enkla brottmalslag skall viirka mycket 
kraftigare an den gamla strafflagen, och det skall 
bli individens storsta bemodande att hiilla sin pa-
gina ren i den for alia tillgangliga kretsmatrikeln. 
Alia den ga,mla rattens straffbestammelser aro upp-
hafda, i stallet behandlas den brottslige efter viss 
foreskrifven ,metod, som afser dels en ny undervis-
ningskurs for hono.m och dels hans utsiittande for 
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den all;lllanna opinionens ogillande 111. 111., so111 aro 
vida varksammare an straff. 

Af kretshiHding afkunnad do.m mellan parter 
star det en hvar af dem fritt att hos narmast hogre 
distrikt ofverklaga och tilltala denne i egenskap af 
domare for oriktigt eHer felaktigt forfarande. Be-
horig domstol blir i allmanhet den krets, inom hvars 
grans lagbrottet intraffat eller, i handelse tvifvel upp-
sta, den som narmast hogre distrikt bestammer. 
Kretshofdings dom kan ofverklagas icke blatt hos 
narrmaste ofverdistrikt, utan vidare anda till riket, 
vid hvars dom bar bli. Ett underdistrikts regering, 
som bryter lag, anklagas hos narmaste ofverdistrikt 
och fFinsteman for fel i tjansten hos vederborande 
hofding. Ofverdistrikt kan hos sina lyddistrikter, om 
sa anses nodigt, anstalla ombud for ofvervakande, 
att lagstadgad ordning iakttages. Tvister mellan fva 
distrikt afdomes af badas narmaste ofverdistrikt. 

»Pa ett sa enkelt och okonstladt satt skall den 
beniga justitiefragan losas. Och den gamla, raa, af 
egendomslusta forvillade romartidens anda till var 
tid fortsatta narrvark, de otiicka processerna med 
deras andlosa skrifveri, deras hogtidliga deduktio-
ner och tal, rattsdispyter, juryer och andra otaliga 
dumheter utrotas.» 

7 Bostadsband. 

Individen tillhor den krets, som vid hans fo-
delse modern tillhorde. Det iir hans hemort for hela 
lifvet och kan icke utan lagstadgad ordning utbytas 
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mot nagon annan. Men han kan med sin hemorts 
tillstand fa uppehalla sig annorstades huru Hinge 
sam halst, sa vida han icke dar bryter Jag, i hvilket 
fall han hemsandes. Kommunen maste, om den skall 
kunna bara sig uppe, hallas ren fOr annan inflyttning 
an den, sam den sjalf godkanner. For hvarje krets 
ar det en lifsfnl.ga att icke mot sin vilja bli nod-
sakad draga f6rsorg om friimmande, kanske litet for-

kretsars individer. Den far alldeles nog 
att skota med sina egna, och dess arbete for deras 
val skulle vara forspildt, om den nar som halst vore 
utsatt for frammande elementers intrang. Den kan 
visserligen icke hindra nagon att bosatta sig inom 
kommunens griins. Men den det gor, utan att ha 
i behorig ordning fatt hemortsratt, forblir en fram-
Jing, som icke har rostriitt i kretsens angelagen-
heter. 

Fall kunna dock intraffa, som nodvandiggora be-
folkningens fordelning t. ex. vid fara af ofverbe-
folkning, vid behof af arbetskrafter, tjansteman etc. 
Det star da kretsen oppet att Jega fran en annan 
krets behofliga arbetare i ena eller andra facket. 
Vidare kan den krets, som bland sina invanare sak-
nar amnen till en skicklig och energisk h6fding, fa 
valja sin regent friin annan krets, om han viii mot-
taga befattningen. Likaledes har grundlagen ansett 
sig kunna medgifva forflyttning tvangsvis af man-
niskor fran en krets till en annan, sa att den, som 
har ofverflod pa krafter, far deJa med sig at den, 
som Jider brist, hvilket afven for ofrigt anses na-
turligi och valgorande samt vara ctt medel mot 
ofverbefolkning. 
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1. Jord. - Myntvii.sen. - Beskattning. 
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Jorden. Jorden ar vart slaktes lefnadsvillkor 
och alia var:ors stammode,r. Efter ofv,ergang fran 
enskild till kretsratt finnes ingen enskild egendom. 
Bade fast och lost eges af samtliga kretsboar och 
brukas for gemensam rakning. Krdsens jord kan 
aldrig densamma afhandas, icke arfvas, icke skiftas, 
icke saljas, icke bortgifvas, icke pantsattas, utan skall 
evinnerligen tillhora den del af manskligheten, som 
bebor eller kommer att bebo omradet. Alia bli jord-
egare och forty vinna tillfallen till odling. Manniskan 
i det nya samhallet fodes icke blott till lifvet, utan 
ock till dagligt brod fOr hela lifvet. S j a 1 f f o r-
s o r j n i n g s p 1 i k t e n, rot en till sa otroligt mycket 
ondt, skall for den skull varda till en blott saga 
fra.n den gamla tid, da man annu icke hunnit fa 
ogonen upp for de oandligt storre varkningar, 
hvaraf forenade krafter aro maktiga i jamforelse 
med dem, hvilka astadkommas af enskildas an sa 
flitiga strafvanden. 

Qui ding. 10 
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Afven kretsditten har sitt egna intresse till drif-
fjader, fast icke af den mordande varkan sam indi-
vidrattens. En hvar kretsba ar namligen delegare 
i all kretsens egendam, sam icke utan alias arbete 
lamnar afkastning att lefva af. Han vet siilunda alit 
for val, att kretsens formiiga att skaffa dagligt brad 
berar pii kretsbaarnas arbete. Han har forty samma 
mativ till varksamhet sam rattsindividen eller rat-
tare an storre, emedan den sistnamndes lattja 
dade ingen annan an hanam och hans familj, den 
andres iiter skadar hela samhallet. I gengald for 
dagligt brad fordrar kretsen ingenting annat an en 
mattlig anpart af hans arbete. Att neka till skyl-
digt goramcll ar ett bland den nya rattens bratt, 
sam val icke kan bestraffas, men behandlas sa, art 
brattslingen icke garna skall darfor utsatta sig. Den 
kretsba, sam skulle vagra att i likhet med de 6friga 
efter formiiga bidraga med sitt arbete till det helas 
hestand, utsatte sig darigenam for en sa allman in-
dignation, att nan icke skulle kunna utharda den. 
Dessutam finnas miinga medel att tvinga den mat-
villige till arbete. Driften till arbete ar for 6frigt 
nedlagd has manniskan, den ar nara nag att be-
trakta sam en bland passianerna och darjamte ett 
villkor for att hamta njutning af lifvet. Erfarenheten 
har afven visat det arbete vara mast fullandadt, som 
sker icke mot betalning, utan allenast af ofverty-
gelse om dess nodvandighet eller af ren lust dartill. 
Forst efter individens befrielse fran brodamsarger 
kan hans samhallsyrke drifvas med ohammad kraft 
och arbetet gestalta sig pii vederborligt satt. 

Sjalff6rs6rjningen miiste ·anses som ett ondt, ty 
det forutsatter, att manniskan sjalf skall valja sitt 
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yrke, hvartill ungdomen, som icke formar bedoma 
hvarken sina ratta anlag eller samhallets behof, ar 
alldeles oformogen. foljden blir olampliga anstall-
ningar och darigenom forfelad yrkesskicklighet, som 
dessutom hindras daraf, att uppmarksamhet och 
krafter i forsta rummet maste tagas i ansprak for 
dagligt brod. I ofrigt ar sjalfforsorjningens fullgo-
rande icke sa11an rent omojligt, afven med basta 
vilja. Genom individrattens inflytande uppsta nam-
ligen tidtals menliga konjunkturer och handelskriser, 
som tvinga till stoppning i arbetsforetagen och ar-
betarnas afskedande. N edsattning af arbetsloner 
vallar strajker, hvarigenom tillstandet annu mer for-
varras. Men afven om arbetaren formar att skaffa 
sig dagligt brod, sa .ar sakert, att det ingenstades 
kan ske utan ett sa iha1lande arbete i ofverklassens 
tjanst, att han darigenom forvandlas till lastdjur. 
Manniskan lefver icke blatt af brod. Hon behofver 
kunskap. Man kan darfor pasta att nio tiondelar 
af manskligheten aro genom rattssamhallet a1ldeles 
urstandsatta att uppfylla sin bestammelse. 

Huru sku11e nio tiondelar af manniskorna kunna 
forsorja sig, nar aterstaende en tiondel innehar a11 
jorden, subsistensens ka1la. Endast genom arbete 
hos jordegarna. Men vi ha sett, huru danned for-
ha1ler sig. Svarigheterna vaxa efter hand som nya 
samhallsinrattningar, alla syftande till vinst for ofver-
klassen, som ensam stiftar lagarna, hunnit utveckla 
sina vadliga foljder. Och underklassens materie11a 
nod, hvarmed den andliga star i nara samband, ut-
vecklar nu icke sallan den hogst egendomliga fore-
teelse, att i lander med ofverflod pa egendom man-
niskor hoptals do af hunger. 
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My n tv as en. Sedan kretsratten hunnit aflosa 
individr.atten ,forsvinner behofvet af penningar mel-
Ian enskilda personer. Men som ratten star kvar 
mellan kretsarna ,maste penningar iindock finnas. 

Alit hittills varande mynt - metallpenningen -
ar emellertid ett samhallsondt. Det ar de forsta stii-
derna vi ha att tacka for uppfinningen af mynt och 
det afsag att remplacera varor, salunda beredande 
lattnad i varubytena och tillika utgorande en rna-
tare af varors varden. Dartill brukades val i borjan 
olika amnen hos olika folk, allenast sadana amnen 
hade ett allmannare varde. Men slutligen blefvo me-
tallerna, isynnerhet de adla, sasom ofver alit begar-
liga, det mast utbredda myntet, hvilket de annu i 
dag utgora. Emellertid astadkomma de icke hela 
den med penningar asyftade nytta. Val kunna alia 
andra amnen for dem kopas. Men till vardematare 
annorledes an for ogonblicket duga de icke, erne-
dan de sjalfva utgora vara och alltsa ega ett for-
anderligt stigande eller fallande varde. Man har 
darfor ingen fullt saker grund for jamforelse mellan 
olika tiders priser. 

Ett rationelt mynt kan icke besta i nagonting 
materielt. Det maste vara stabilt genom alia tider 
och oberoende af varklighetens vaxlingar. Intet 
amne pa Jorden kan lamna material till ett sa be-
skaffadt mynt, hvilket darfor bor besta endast och 
allenast i en tanke, som likval behofver · bevis fran 
samhallet pa sin egenskap a.f mynt. 

Saker man nu dter basta amne till mynt, sa 
finner man latt, att det maste besta i nagonting, som 
till sin ide ar oforanderligt, fast och orubbligt, sa 
att det kan sta emot varklighetens manga vaxlingar 
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utan att andra natur. Det far darfOr alldeles icke 
sasom hittills utgoras af varor, hvilka sjalfva ha ett 
foranderligt, stigande och fallande varde samt folj-
aktligen icke duga till matare for andra varors var-
den. Desto mindre bor myntet utgoras af metall-
bitar, som ett land, hvilket naturen nekat denna pro-
dukt, da skulle befinna sig i standig saknad af mynt. 

Det gi.fves icke mer an ett amne, som i fraga 
om tjanlighet till mynt Iamnar intet ofrigt att onska 
och som, ehuru befinnande sig i oafbruten rorelse, 
ar det mast fasta och orubbliga vi kanna. Detta 
amne ar jorden sjalf, alia varors stammoder. for 
att anvanda jorden till mynt fordras blatt konsten 
att mobilisera henne. 

Detta tillgar sa, att all jord inom ett sanihalle 
med tillagg af hvad dara ar jordfast, sasom bygg-
nader, planteringar m. m., ll;PPSkattas efter dess an-
tagliga nytta eller afkastning till belopp i nagon da 
gangse myntsort (franc). Ett rikes hela uppskatt-
ningssumma utvisar det belopp, hvartill samma rike 
har ratt att utfarda statsmynt, sa kalladt, emedan 
det skall utgora enda myntslaget efter de europeiska 
rikenas forening till en stat. 

Eller annorlunda uttryckt: 
All fast egendom i hela staten, d. v. s. Europa, 

taxeras hvarje femte ar efter da gallande varden 
till visst belopp i franc. Sattet och ordningen for 
denna uppskattning bestammes genom statslag. A 
det belopp, hvartill all europeisk fastighet salunda 
uppgar, utfardar staten bevis i lampliga valorer, af 
innehall ,att bevisds innehafvare eger andel i eu-
ropeisk fast egendom till valorens belopp. Dessa 
bevis utgora det nya myntet, dari Iwar krets eger 
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andel efter sitt fastighetsvarde. Sin andel i mynt-
fonden far kretsen iyfta efter behag, m. a. o. be-
gagna som rantefritt kreditiv, men med skyldighet 
att gora arliga afbetalningar, exempelvis till 3 a 4 
procent a lyftade beloppet, for hvilken afbetalning 
all inom kretsen befintlig losegendom, som ofver-
stiger de nodvandigaste lefnadsbehofven, haftar som 
sakerhet. 

Myntfondens en gang faststalda belopp skall 
forbli orubbadt, in till dess nastfoljande .1llmanna 
statistiska uppgorelse hunnit afslutas, men darefter 
rattas till ofverensstammdse med den nya fem-ars-
periodens jordvardeuppskattning. - Hvarje ofver-
distrikts regering inrattar for rordsen med stats-
mynt sarskild byra, som benamnes distriktets bank, 
dit sa stort belopp statsmynt utlamnas, som for dag-
liga behofvet anses erforderligt, pa det att kretsen 
rna hos sitt formansdistrikt kunna utbekomma de 
medel, till hvilkas lyftning krdsen ar berattigad och 
dem sammastades atergalda. Forslitet statsmynt kan 
i bankerna utbytas mot nytt och en valor vaxlas 
mot annan. Dar fa ock penningar insattas pa de-
position eller upp- och afskrifningsrakning utan 
ranta. 

Mynt utgores forty af sedlar, som icke innehalla 
annat an att innehafvaren ·eger andel i europeisk 
fastighet for det uppgifna beloppet. Detta mynt lyftas 
af kretsarna i man af hvarderas uppskattningsvarde, 
utan ranta - ·en institution, som forsvinner med 
det nya myntet - men mot nagra procents arlig 
afbetalning samt far anvandas till allmannyttiga fore-
tag for kretsens riikning, men aldrig gratis ofver-
latas eller fordelas pa individerna. 
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Det nya myntet utgora salunda allenast en 
tanke, men som har sin fulla motsvarighet i vark-
ligheten och darfor ar en sanning. Tanken ar nam-
Ji,gen det antagliga vardet af nagot, som aldrig, likt 
silfver och guld, kan forsvinna, eUer sjalfva jorden. 
I man som en krets har lyftat pa sin andel i mynt-
fonden, har den darfor blott mobilis·erat sin jord 
eller fasta egendom, d. v. s. g1jort den anvandbar 
afven sasom bytesmedel, likval sa att den aldrig 
kan franga sin egare. Den maste ock bli en konstant 
vardematare, emedan den Iilla forandring i vardena, 
som hvart femte ar kan intraffa, icke ofvar nagon 
markbar invarkan pa myntforraden i det hela, hvar-
emot villkoret for sa beskaffadt mynt ar - hvad 
som icke kan astadkommas sa lange individratten 
harskar - ett stabilt samhallsskick. 

Penning·ens ·egenskap sasom bytesmedel erhaller 
myntet darigenom, att samhallet har forklarat det 
for sitt mynt; en forklaring des to mera varksam, 
ju storre samhiillet ar. Det nya myntet sasom an-
taget statsmynt g.er det egenskap af samhallsinsti-
tution, lika helig som hvarj.e annan sadan. Viii in-
dividen icke dterlefva den nya samhallsinstitutio-
nen, valan, han gor varst mot sig sjalf. 

Jorden iir vart slaktes Iefnadsvillkor. Fran henne 
med konstens tillhjalp far manniskan sin materiella 
no'dtorft tillfredsstald och okar dess varde genom 
odling, plantering och bebyggande. Hvad ar da na-
turligare an att uti bevis Ofver just dessa varden, 
betecknande ett varkligt sakforhallande, se det ratta 
myntet. Manne icke nuvarande Emgifvare hysa i 
sjalfva varket alldeles samma asikt, da de formedelst 
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inteckning lagga beslag pa sina galdenarers fastig-
heter? Man kan icke hailer pa annat satt besvara 
den undanskjutna, men ytterst maktpaliggande frii-
gan, huru stort myntforrad ett samhalle ratteligen 
bor ega. Att nuvarande tillgang pa adla metaller 
icke kan forsla till jordens alia samhallen, halst 
under industrins starka tillvaxt, ar sjalfklart och 
dess.utom bevisligt af de otaliga tillkonstlade och 
tillkriinglade utvagar, pa hvilka ofVerklassen i brist 
pa varkligt mynt soker skapa representativer darfor, 
men hvilka blott oka skadorna och villervallan af 
det nuvarande myntet. Ofverflod pa mynt ar dar-
emot pa annat satt fordarfligt, emedan det rubbar 
varuvardena, som till industrins och hela samhallets 
basta borde hallas sa jamna och stadiga, som de 
ratta rubbningsmotiven, namligen tillgang pa varan 
i fraga och tillgang pa afnamare, tillata. Det ratio-
nella mynt, som nu proponeras, utvisar daremot just 
den sannskyldiga normen for myntforradets stor-
lek. Sa mycket namligen som ett samhalles all fasta 
egendom ar vard, just sa stort belopp mynt skall 
sta till detta samhalles disposition. Om detsamma 
genom lattsinnig eller omogen hushiillning gor iinda 
pa detta fOrrad, sa iir sadant samhalle, ehuru fort-
farande jordens innehafvare, dock sasom saknande 
rorelsemedel att betrakta som fattighjon. Men hvarje 
samhalle skall vakta sig fOr en sadan hushallning 
och har dartill hogst bevekande motiv uti dess mynt-
forrads mer an tillrackligt hoga belopp, som dock 
icke iir atkomligt utan och, formedelst 
de officiella stat.istiska redogorelserna, utan hela Eu-
ropas vetsk'ap, som for hvar lyftad andel belastar 
samhallet med arlig afbetalningsskyldighet och som 
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mojliggor alia fornodenheters kontanta betalning, 
s:Hedes ock gor alit penninglfmande ofverflodigt. 

B e skat t n in g. Som ofverdistrikten i det nya 
samhallet icke fa ha mer· egendom an som 
for samhallsordning,ens utforande, kan hvarje sa-
dant distrikts samhallskostnad icke bestridas annor-
ledes an genom skatt, .som pa ett mycket enkelt 
satt astadkommes. Eftersom jorden ar grunden for 
alit forvarf, proportioneras ett distrikts skattskyldig-
het efter summan af dess fastigheters taxeringsvarde 
eller med andra ord fastighetstaxeringen utgor be-
skattningens grund. Sedan haraden uppgjort ,sina 
budgeter fo.r kommande ar, sandas de till Iandet 
for att sammanraknas. DeraiS summa med tillagg 
af landens budgeter ofverlamnas i Gamma andamal 
till riket, som insander dem jamte egna till staten. 
Pa detta satt blir det mojligt for staten att berakna 
sin hela utgiftSiSUmma for kommande ar. Denna 
summa fordelas darefter pa rikena enligt fa1stighets-
taxeringsvardet. Efter samma grund hvarje 
rikes pa Ianden, hvarje lands pa ha-
radena och hvarje harads pa kretsarna. Sedan 13a-
lunda bestamts, huru start belopp hvarje krets skall 
erlagga i skatt till samtliga ofverdistrikten, utgores 

. detta belopp i borjan af skattearet till haraden. Oe-
nast darefter betala haraden sin skatt till landet, 
vidare Ianden sin till riket och slutligen alia rikena 
statsskatten. Alit maste varkstallas under skatte-
aret, sa att genast efter dess slut finansrakenskaperna 
kunna uppgoras och afslutas. Ett beskattningssystem 
med minsta briik och storsta varkan. Annan skatt 
eller sarskilda allmanna onera vidh\da hadanefter 
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hvarken jordbruk, bargsbruk, sjofart, handel dler 
annan industriell rorels.e. 

Distrikten fi aldrig satta sig i skuld, obligatio-
ncr utgifna i strid daremot skola vara kraftlosa. Hvil-
ket hjalpmedel har icke kretsen i sin myntfond? Och 
huru vinstgifvande bor icke sa mangas forenade ar-
bete gestalta sig, om det riktas till kloka mal och 
ratt handhafves? En krets, som det oaktadt icke 
kan reda sig, eller den eljest misshushallar, rna Him-
nas at sitt ode. Men huru forfara med den fran 
samhiillets sida? En utvag ar att forklara kretsen 
ofri. Liksom en individ genom upprepade lagbrott 
gor sig friheten forlustig, sa kan en krets genom 
misshushallning och oforstandig regering mista fri-
het och sjiilfstandighet. Foljden blir, att vederbo-
rande ofverdistrikt ditsander en regeringskommis-
sarie, som i kretsens namn utofvar bade styrelse-
och forvaltningsmakt. Ett fullstiindigt utarbetadt 
u n d sat t n in g s system ar en annan, enligt hvil-
ken en krets, som genom olyckor blifvit utarmad, 
till och med den, som sjalf vallat sitt obestand, men 
andock liimnar hopp om sig, far hjalp af andra kret-
sar salunda, att denna hjalp inraknas bland mindre 
eller storre ofverdistrikters utgifter for aret och sa-
ledes heskattningsvis utgar. Men har en krets flera 
ganger fatt hjiilp och iinda icke kunnat r·eda sig, 
eller visar den sig eljest oforbatterlig, kommer efter 
varning det slutliga radikalmedl·et. Den upphor att 
existera. Jorden delas mellan grannkretsarna och be-
folkningen mellan krdsar i ett mindre eller storre 
distrikt eller forflyttas till ohebodda trakter, dar ge-
nom nyodlingar eller annat niiringsfang utkomst rna 
kunna berecl-'ls och si'dnnda mojligen nya kretsar 
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bildas. Undsiittningssystemet ersatter det nuvarande 
statsskuldsystemet. Distrikt, som hehofver hjalp, 
skall undsiittas, icke skuldsattas. 

2. Industri (incl. jordbruk) och handel. 
Arbetets organisation har eftertriidt individens 

sa kallade naring:sfrihet i det gamla samhallet. Jord 
och kapital ha genom distriktsforfattningen sa sma-
ningom ofverflyttats fran individen till kretsen och 
anvandas salunda icke for den enskildes, utan for 
det allmiinnas val, ty vinsten kommer alia till godo, 
liksom alia fa vidkannas forluster, i fall nagot ar-
bete icke ar med erforderlig omtanke beraknadt. 
Kretsen ar den gemensamma stora forlaggaren for 
all industri med tillrackliga kapital och andra re-
surser till sin disposition och kan genom dt val 
beraknadt arbete forekomma, atminstone gora alia 
konjunkturvaxlingar oskadliga for sig. De enskilda 
varkstaderna ha forsvunnit, enar varutillvarkningen 
bedrifves for kr:etsens gemensamma rakning eller i 
bolag med andra kretsar. (Ofverdistrikten fa icke 
drifva rorelse, utan ar deras varksamhet inskrankt 
endast till regeringsatgarder.) Liksom den enskilde 
varutillvarkaren, forsvinrier ock den enskilde kopman-
nen, ty det ar kretsarna, hvilka handla och utbyta 
produkter med hvarandra. Ett siirskildt kopmans-
stand existerar salunda icke, hvilket icke hindrar att 
manga af kretsens medlemmar anstallas under hof-
dingen sasom bitraden vid kretsens handelsaffarer. 



156 QUIDING 

Hvad var kopmannens bestiimmelse? Att for-
media varubytet. Men sadant sker nu pa ett mycket 
fullkomligare siitt dymed:elst, att den Iilla . kretsen, 
som triidt i stiillet for riket, g:enom sin regering 
koper af andra kretsar sina fornodenheter, liksom 
den till dem siiljer sitt ofverflod. Det rationella myn-
tet duger ick:e att samla pa, ty det ger ingen r.anta 
och gor nytta blott i man som det anviindes. All 
handel sker mot kontant betalning, ty pa mynt ar 
ingen brist, och alit laneviisen ar utplanadt fran 
jorden. Arbetet behofver icke som hittills drifvas 
pa miifa i hopp om afsiittning, utan kan afpassas 
precist efter behofvet. Saknar kretsen bestiilining pa 
varor eller siiker utsikt till deras afsiittning, sa ar 
naturligt, att den i stiillet riktar sitt arbete omedel· 
bart till egen nytta eller eget noje. 

Hvarje krets producerar, forarbetar och tillviirkar 
af lwad som behofves till kretsens fornodenheter 
sa mycket som mojligt och koper aterstoden af andra 
kretsar, med hvilka handel och vandel drifves sa-
som hittills mellan individer, likval med den skill-
nad, att alia affarer nu utforas en gros, ty minut-
handeln har forsvunnit med individratten och under 
kretsrattens viilde far individen alit hvad han behofver 
af sin krets. Affarer mellan kretsarna kunna afveri 
nu nagon gang, men ytterst salian, foranleda tvister, 
hvilka da afgoras enkelt och skyndsamt af biidas 
narmaste ofverdistrikt. Handel och affiirer mellan 
kretsarna aro som sagdt baserade pa kontanta upp-
gorelser - full valuta i varor, mynt dler assigna-
tioner pa myntfonden - sa att, om den ena blir 
den andra nagot skyldig, sadant far utgora en sak 
dem emellan, hvarmed samhallet alldeles icke har 
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nagot att skaffa. Kredit i nuvarande mening iir 
okiindt. Kretslagen har intet kapitel om forstriick-
ning med dithorande manga accessoirer samt liirnnar 
ingen handriickning for aterskaffande af utlanta pen-
ningar, sasom hatare af hvarje annat medel till upp-
komst an omtanke och arbete, nagot som nya myntets 
beskaffenhet mer an tillrackligt underlattar. Svek, 
list och bedrageri i handel och vandel tillater icke 
detta affarslif. Kretsarna aro dartill alit for mycket 
intresserade af hvarandras valstand och framgang, 
att de skulle, som nu individerna, odelagga hvar-
andra med rattskriinkningar, kif och processer. Den 
krets, som gar under i strafvandet for sin existens, 
maste namligen af de andra ater hjiilpas pa benen. 

Under individratten tvingades fabriken, ofta an-
lagd bt.ott med berakning pa ofverklassens nycker, 
lyx och moder eller andra tillfiilliga forhallanden, 
att tillvarka sa mycket som mojligt, hvaraf foljden 
blef ett hopande af varor, som under andra kon-
junkturer icke kunde afyttras eller blott till under-
pris. Den nya ratten siitf.er kretsen, hvilken nu iir 
varutillvarkaren, i stand att pa forhand berakna den 
kvantitet af varor, som erfordras. Ty den kan med 
noggrannhet bestamma sina invanar·es behof, och 
hvad den viii salja at andra kretsar behofver icke 
tillvarkas utan efter bestallning, i brist hvaraf kret-
sens arbet,e kan riktas pa egen fortkomst i valstand, 
komfort, odling och noje. Den framtida varutillvar-
karen far salunda bestamda mal och behofver icke 
odsla bart oerhorda kvantiteter af raamnen och ar-
betskraft till ingen nytta. Nu ar yrk,esidkaren utsatt 
for konjunkturernas vador. Om sadana intraffa under 
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de nya forhallandena, drabba de kretsen och baras 
lika af alia, forty sa mycket lattare. 

Jorden brukas afvenkdes gemensamt. I aldre 
tider kunde jorden icke handteras sa, att den kom 
alla till godo, det hade sin grund ick·e blott i ofver-
klassens motvilja, utan hufvudsakligen dari, att sam-
hallsvasendet den tiden var sa litet utveckladt, att 
nagon myndighet icke fanns, pa hvilk·en den i sa-
dant syfte skulle kunnat ofv·erlatas. Den tidens riken 
voro alit for stora och kommunerna, ehuru i besitt-
ning af en viss sjalfstyrels·e, alit for obestamda och 
for litet organiserade for att gifva sig af med. ett 
sa vidlyftigt foretag som ett stort jordbruk eller annan 
industri for gemensam riikning, darom for ofrigt da 
kna.ppt en tanke var mojlig. Samhiillsvas·endet ar 
nu sa utbildadt, att individriitten icke mer iir af 
noden. Bland annat ha stora ofverklassbolag visat, 
huruledes det later sig gora att for mangas rakning 
bedrifva de mast omfattande industriella foretag, 
daraf vinsten gar till bolagsmannen. Huru myck·et 
lattare att organisera stora affar·er, om vinsten gar 
till arbetarna sjalfva diirigenom, att den tillfaller 
kretsen och salunda bidrag·er att gora lifvet dar for 
alia sa mycket trefligar·e. 

I allmanhet kan i fraga om kretsarnas forvarfs-
viirksamhet sagas, att kretsraft.en har forvandlat in-
dividrattens alias krig mot alia till en siporrande ri-
valitet melian kf.etsarna hvad angar framskridande 
i kultur och valstand. Den innerliga for·ening mellan 
alia, som kretsratten maste varka, utgor efter hvad 
Quiding anser den inflytdserikaste uppfinning, som 
varldshistorien far att omtala sedan samhaUets da-
ning. 
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TRED JE Kl\PITLET. 

Samlif. 

1. Familjepalatset. 

Skillnaden mellan land . och stad har upphort. 
Darigenom ock den folktriingsd, som nu vissa punk-
ter af jorden for·ete, medan andra annu icke sett 
spar af odling. Kretsarnas befolkning ar delad i fa-
miljer, hvar med nagra hundra eller tusen medlem-
mar. Familjerna sammanbo hvardera i stora palats, 
kallade kloster [af likheten ( ?) med forna siidana], 
nvilka aro forlagda antingen till kretsens midt, som 
da far utseende af en liten stad, eller fran hvar-
andra langt skiljda, da kretsens omriide presenterar 
sig lild en niijd rikt pa herresaten, omgifna af plan-
teringar. Stiiderna aro jamnade med marken och 
salunda afven deras arkitektur. Hvarje fullvuxen iir 
inom »klostret» beriittigad till eget rum, men spis-
nings- och samkvamsrummen aro gemensamma. 
Boningshusen byggas i hojden for att spara jorden 
samt med en oandlig miingd af rum med hvar sin 
ingang. I hvarje sadant rum bor en fullviixt indi-
vid, som dar inrattar sig pa komfortablaste vis for 
hela lifvet. Hans »cell», som mot hans vilja icke far 
betradas af niigon obehorig, utgor sedermera hans 
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egen Iilla varld, dar han ·envaldigt harskar, och som 
han darfor alskar ofver alit annat jordiskt, dar han 
utbildar sitt forst<'ind, hvilar ut efter sitt arbete eller 
det berusande sallskapslif, som kretsen eljest bjuder 
pa, samt lugn och ostord afvaktar sin dod, den dar, 
som hvardagssak i hemmen, icke sanker nagon man-
niska i sorg eller fortviflan och pa intet satt rubbar 
kretsgoromalens vanliga gang. 

»Klostren» aro inrattade med mangfaldiga be-
kvamligheter. Sa sta privatrummen i ogonblicklig 
kommunikation med vaktrum, hvarest dartill beor-
drade personer vanta pa kallelse till hjalp vid t. ex. 
sjukdomsfall. lnom hvarje palats bor atminstone en 
lakare. Det hor alltsa till familjehemmens mekanism, 
att ofordrojd hjalp, nar sa behofves, kan skaffas till 
hvarje privatrum. Vidare finnes varmeledning och 
andra liknande uppfinningar. 

Hvarje »kloster» har en »prior» och en »prior-
inna» sasom familjeforestandare, hvilka aro ansva-
riga for ordning och skick, renlighet och sundhet. 
Tillrackligt antal personer ar indeladt pa hussyss-
lorna, hvilka upptaga en stor anpart af indelnings-
varket, och bland hvilka renhallningen ar hufvud-
sak, emedan den sa vasentligt influerar pa trefnad 
och halsotillstand. Hvar halst pa nagot stalle inom 
»klostrets» murar orenlighet, vore det ock blott dam, 
samlat sig ,aro tjansteman tillreds att bortskaffa den. 
I regeln skola privatrummen renhallas af sina inne-
hafvare. Den mast infiderande orenligheten bortfores 
medelst maskiner, hvilka bringa den upp pa husets 
platta tak, hvarest den icke forpestar luften nedan-
for, och darifran pa viadukter ut till faltets kloaker 
att konstfullt beredas till jordens godning. 
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2. Centralkok. 
Hushallningen ar gemensam pa det satt, att ge-

nom kretsregeringen far hvar »familj» sig tilldelad 
behofligt forrad af fodoamnen i ravaror, hvilka inom 
»klostret» forarbetas ocll utstallas till spisning i ge-
mensam matsal. Bordets nojen aro visserligen stora, 
men behofva icke den eleganta utstyrsel, som i var 
tid, formalismens tid i alia riktningar, darat gifver. 
Hufvudsaken ar hungrande gaster och valsmakande 
foda. Det forra vinnes, om man har jamn syssel-
sattning och icke for ofta gar till bordet (tre ganger 
dagligen ar mer an nog), det senare genom upp-
drifvande af matredningens konst. Denna konst har 
under individrattens auspicier mast ligga nere, erne-
dan i de allra fiesta hus bade konstnarer, penningar 
och varor saknats, framfor alit kunskaper och in-
tresse for saken, enar husmodern isynnerhet i unga 
ar har sa mycket annat att ombestyra, sin paryr, 
sin man, sina barn, sina mottagningar etc., att hon 
icke kan agna sardeles omsorg at det trakiga koket. 
Kretsrattens inforande varkar harutinnan som i alit 
annat en fullstandig omstOpning. 

De enskilda hushallen ha rymt faltet. Matbered-
ningen hvilar nu icke sasorri ett bihang i husmoderns 
hander, utan ar ett sjalfstandigt samhallsyrke, nastan 
det viKtigaste af alia sadana, och fran ungdomen 
inlardt pa underbyggnad af fysikaliska och kemiska 
kunskaper. 

Tjanare i var tids mening finnas salunda icke. 
Den princip, som har maste foljas, ar, att hvar full-
vuxen skall vara sin egen tjanare, sa vidt ske kan, 
eller med andra ord, att han skall sjalf passa upp 
sig. Man skall sjalf stada sitt rum, rena sina klader 

Quiding. 11 
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och skodon, hamta sina fornodenheter och besorja 
ofriga tjanaresysslor for egen rakning, till och med 
sjalf varkstalla mindre reparationer a sin drakt, !war-
for ock skolan lamnar undervisning afven at man-
konet i sykonstens nodigaste delar, hvarjamte dags-
varket i samhallsyrket stalles sa, att for dessa egna 
tjanaresysslor nodig tid vinnes. Hvad darutofver be-
hofves, utrattas af »familjens» soner och dottrar i 
deras forsta ungdom, hvilka tidigt vanjas till akt-
ning, lydnad och papasslighet for de aldre. Tillfallen 
gifvas likval, hvarvid den egna uppassningen varder 
en omojlighet t. ·ex. vid sjukdom, hvartill ock hog 
alder rna raknas och afven i mangfaldiga forrattnin-
gar, som icke kunna utan tj·anares bitrade utforas. 
for sadana fall har man af samhallet anstalda tja-
nare, som i anvisade lokaler afbida sina tillfalliga 
husbanders befallningar. En ansenlig del af tjanare-
sysslorna laggas pa den ungdom, som uttradt ur 
skolan, men annu icke frigifvits, t. ex. den uppass-
ning i stort, som behofves vid maltiderna m. fl. till-
fallen, da en talrik tjanarepersonal erfordras. Be-
maida ungdom ar vid sadana tillfallen den sjalfskrifna 
uppassaren, hvarmed honom anses ske en stor tjanst, 
emedan den salunda l:ar sig jamte uppmarksamhet 
mot de aldre afven konsten att lyda; en egenskap, 
som den tiden skattar hogt, hallande fore att den 
svarligen duger att befalla val, som icke forut Iart 
att lyda v;al. 

En m.angd manniskor i hvarje af de stora fa-
miljehemmen aro indelade till samma yrke och dar-
inom i manga olika underafdelningar och grader, 
alia ofvervakade af en marskalk for hvarje »familj», 
som tillser noggrannhet, ordning och skick i det hela. 
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Mat- och dryckesvaror gommas i stora massor 
i kretsens lika v:al fors·edda som tillsedda ma:gasiner, 
hvilkas j:amna fyllande ar kretshofdingens sak; en 
latt sak da handeln kretsarna emellan ar fullkomligt 
fri, saledes icke betungad af en centralregerings 
tullar och andra beskattnings- och kontrollpiifund. 

Koket med alia dess karil och redskap ar mycket 
stort och af yppersta konstruktion. Ravarans forsta 
behandling, som under individrattens tid var den 
svaraste och mast tidsodande, sker nu mastadels 
genom maskiner, alltsa helt ledigt och hastigt. Sar-
skildt bor namnas, att efter alia tecken komma na-
ringsmedlen att besta mera i vegetabiliska an dju-
riska amnen, sedan man kommit underfund med 
att det gastronomiskt uppdrifna kottatandet slutligen 
fordarfvar halsan. Oemensamhetsekonomin viii 
bjuda ett godt bord, men som icke tillika har skad-
liga v.arkningar. 

3. Kons- och sliktlif. 
Alia under individratten uppkomna sidoinflytan-

den ifraga om konens forhallande till hvarandra och 
darunder ingangna forbindelser mellan man och 
kvinna (mannens behof af ·eget hushiill, kvinnans 
onskan att bli forsorjd, traktan efter formogenhet, 
hogre stand etc.) ha alia helt och hallet bortfallit 
under kretsrattens egid. Hvad som nu star kvar, 
det ar endast och allenast den rena, oforfalskade 
konsdriften, uppkommen hos kvinnan fran hennes 
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bestammelse att foda och jamval af henne beroende, 
enar impulsen till konsumgange bor vara hennes. 
Som ingendera har egendom, men biida njuta fritt 
dagligt brad hos kretsen mot arbete i kretsens tjanst, 
forefinnes alltsa icke det ringaste hinder for ifraga-
varande fullkomligt rena konsumgange. 

Langt ifran att fastbinda for hela lifvet den ena 
manniskan med den andra ar sal·edes tvartom kons-
umgangets natur att upphora med tillfredsstallelsen, 
sa vida icke den nannare bekantskapen foranledt 
upptackten af jamval andliga band, hvilka da trada 
i stallet for de kroppsliga och mojligen bringa till 
stand en stadigare forbindelse. Sadant ar i all dess 
enkelhet sjalfva sakforhallandet, hvilket visserligen 
icke ratt val kan genomforas under individrattens 
period, men sa mycket lattare under kretsrattens, 
och som antager for sin yttring i lifvet alit adlare 
och skonare former, i man som manskligheten stiger 
i andlig fullkomlighet. Fran ratt synpunkt betraktad 
ar karleken renare, ju storre sjalfstandigheten ar a 
omse sidor. Och samhallet kan i detta afseende icke 
tankas battre inrattadt an sa, att alskande icke af 
hvarandra ha behof for annat an karlekens egen 
skull, med andra ord att de ·enskilda hushiillen upp-
hora. 

Manniskans battre natur maste i detta som andra 
hanseenden af henne ovillkorligen i langden gora 
sig gallande, om hon far full frihet. Den samhalls-
inrattning ar den basta, som staller sa till, att kons-
driften far utgora nagonting alldeles for sig sjalf 
och hvarmed samhallet icke har annat att skaffa an 
val varda den hafvande kvinnan och hennes blif-
vande foster. Ty daraf uppstar fritt umgange mel-
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Ian konen; ett umgange som genom uppfostrings-
varket skall mer och mer foradlas och sjalf ordna 
sig till ren natur. En sann anstandighet bestiir i 
aflagsnande fran konsumganget af all rahet och vild-
het, hvaraf spar nu forefinnas saval i som utom 
aktenskapet, och i den aktning for personligheten, 
att kvinnan kke betraktas som hittills allenast med 
begarelsens lystna blkkar, en kvarlefva fran hennes 
slafvinnetid, utan som lika fritt och fornuftigt vasende 
som mannen. Prostitutionens arma varelser aro rat-
tens och dess foljders produkter och forsvinna 
med den. 

Att reglera konsdriften genom !agar, namligen 
sa att valgorande foljder daraf uppkomma, bar an-
ses for en fysisk omojlighet. Den ar dartill alit for 
stark, mystisk och oregelbunden. Yore den icke sa 
maktig och hanforande, hvem vet hvartill manskliga 
kortsyntheten kunnat leda? Man har ju sett kyrkan 
predika absolut aterhallsamhet. Hade icke naturen 
med valdigare stamma predikat emot, skulle fara varit 
for manniskoslaktets hestand. Kyrkan maktade icke 
astadkomma annat an skenhelighetens dygder, un-
der hvilka naturen maste dolja sina offer och deras 
sa kallade synder, icke minst inom kyrkans eget 
skate. Hennes otillfredsstallande medfor de betank-
ligaste yador for manniskans val, kroppslig vantref-
nad, stord uppmarksamhet, forvridna tankar, icke 
sallan fullkomlig galenskap. 

Tvartemot lagarnas och sedepredikanternas laror 
ar det nya samhallets tillfalliga konsumgange minst 
sagdt lika sedligt som det gamla pa egendomsvasen 
baserade aktenskapet. Om saken betraktas fran rik-
tig synpunkt, borde tvartom den karlek kallas osed-
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lig, som i:cke utgar fran ren passion, utan tillkommit 
for andra andamal, sasom namnda egendomsfor-
varf m. m. 

Den enskilda famil}en uppkom af aktenskapet. 
Denna institution hade tnl syfte, efter hvad forut 
ar anmarkt, att for a11a tider grunda rattens konti-
nuitet genom arfslagar af den natur, som endast 
aktenskapet gor mojliga, 'ehuru den tanken hade bart 
ligga mycket narmare WI hands att lata egendomen 
efter egarens dod tilUalla samhallet, namligen kretsen, 
som just i kraft af sin inskrankthet kunnat den he-
horigen varda och hvarigenom afkastningen kommit 
alia till godo. Men dymedelst skulle ofverklassen 
gifvit sig sjalf dodsstoten. I stallet tog den i beslag 
och tvingade tnl tjanst i sitt intresse en af de mansk-
liga passionerna, konsdriHen, nastan den underba-
raste af alb, ett slags fortrollning, hvarfor manniskan 
under sin kraftfu1la tid ar utsatt och knappast kan 
varja sig, men alltfor gudomlig att underkastas ett 
sa fruktansvardt missbruk. 

Ingenting i det gamla samhallet ar foremal for 
sa star missuppfattning som karleksvarket, poeter-
nas fortjusning och giftlystnas under, naturligtvis 
foranledd af den begreppsforvillelse, som individrat-
tens tvangsaktenskap maste fora med sig. Nu ar 
alit dit horande nagot, hvarom man knappt talar. 
Man later alskande skota sig sjaifva, eftersom deras 
samfardsel icke angar nagon annan, och hvar full-
vuxen, kvinna saval som man, ar sjalfradig under 
lagen, som i:cke har nagon giftermalsbalk. Allenast 
tillses, att icke ofri person forledes eller vald i sa-
dana saker forOfvas, hvarjamte det nya samhallets 
ordning fordrar, att konsumgange icke existerar mel-
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Ian dem, hvilka veta sig vara linea recta skylda eller 
besvagrade eller ock sys'kon. 

Kretsen satter en lycka och ara i ett stort antal 
barn, hvilka icke nu behofva frysa och svalta. I all-
manhet fordrar den af sina kvinnor, att hvar, som 
ar felfri, satter till varlden tre. Nar nu kvinnan till 
fullgorande af denna hennes medborgerliga plikt 
vander sig till den man, hennes bojelse anvisar, och 
dar hon icke gama mater afslag - just for det 
djupt sedliga i hennes begaran, och emedan det 
egentligen ar at henne, som fortrollningens formaga 
blifvit gifven - sa a;nser denne man sig bunden 
uteslutande till kvinna, sa lange andamalets 
ernaende krafver, under hvilken tid dei: icke kan 
falla honom in att pa ett eller annat satt forsvaga 
sitt inflytande. 

Det oaktenskapliga k6nsumgangets betraktande 
sasom konsdriftens naturliga yttringssatt och fullt 
sedligt u n d e r vi II k o r att det ar a omse sidor 
frivilligt och i ofrigt fornuftigt, gar for ingen del 
nagot intrang i varkligt aktenskap, grundadt pa 
andliga egenskaper, annorledes an att endera maken 
icke far, i handels'e misstag afven har skulle upp-
tackas, tvinga den "andre till aktenskapets fortsatt-
ning. Sammanvaro for hela lifvet mellan man och 
kvinna ar mojlig endast pa grund af andlig ofver-
ensstammelse och sasorn produkt af andlig fortraff-
lighet. Den rna val fortjana namn af andligt akten-
skap. En dylik forbindelse uppstar vanligen icke forr 
an vid rnognare alder och tillkannagifV'eS medelst 
barande af ring, som till alia utanfor varande sager: 
noli me tangere. Sadana rnakar larnnas i fred, erne-
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dan en !war vet, att forbindelsens egen kraft iir star-
kare an hvarje friimmande forsok att bryta den. 

Vilja man och kvinna med hvarandra inga form-
ligt iiktenskap, sa anses iikt<enskapet borjadt, da an-
nons diirom, underteckna·d af bada kontrahenterna, 
blifvit i badas hemortstidningar publicerad, men upp-
hiifdt, om pa samma siitt skilsmiissa kungores, vore 
det ock blott endera. 

4. Barnen. 

Modrarna iiro skyldiga att amma och varda sitt 
foster, till dess det kan ga och tala nagorlunda, hvilket 
i allmiinhet intriiffar vid fyra ars alder. EHer upp-
naendet af denna aider uppfostras barnen pa sam-
hiillets bekostnad inom de respektive »kloster» mod-
rarna bebo till det s•extonde aret, hvarefter de for-
beredas till hvartderas blifvande yrke. 

Barnen erhalia namn dter »klostret», dar de 
fodas, jiimte krets•ens namn samt fornamn, valda sa, 
att personforviixling icke liitt kan intriiffa, varande 
all namnforiindrin:g forbjuden. Barnets fodelse an-
males ofordrojligen hos »Censor» i den krets, dar 
fodelsen •egt rum, hvilken jiimte kretshofdingen har 
uppsikt ofver krets·ens uppfostringsviisen. Efter sam-
rid med modern om bamets namn, inskrifvas sa-
viii moderns som barnets namn i kretsmatrikeln, hvar-
efter utfiirdas den foddes sa beniimnda lefnadsbe-
tyg, innehallande namn, hemort och tiden, da barnet 
kom till viirlden. Detta hetyg skall atfolja manniskan 
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hela lifvet, afven 0111 hon vaJjer boningsort lfmgt 
friiri sitt hem, hemortskrdsen. Prastbetyg daremot 
erfordras Jika Jitet som frajdebetyg i hittillsvarande 
mening. Att dopa barn, det ar icke nodvandigt, men 
att gifva dem namn och tillforsakra at hvarje ·en 
vardad uppfostran och ett karleksfullt hem for hela 
lifvet, det ar nodvandigt. 

5. Kliidedriikt. 

KHi.dedrakten ar uniform, bade for kvinnor och 
for man. Den anskaffas genom kretsregeringens for-
sorg och levereras i forrad till hvarje »kloster» pa 
samma satt som alla andra nodvandighetsartiklar. 

Genom kretsunifon,nen emanciperar mansJdig-
heten sig fran det frivilliga slafveri, som gor henne 
till slaf under modet. Hvarje 25 :te ar faststaller 
kretsregeringen en viss efter klimatet afpassad enkel 
drakt for kretsens ·egen befolkning, bade kvinnor 
och man. Person, som finnes ikladd sin hemorts 
uniform, hel och ren, skall anses valkladd nog att 
visa sig i hvad sallskap och vid hvad tillfalle det 
vara ma. Den sarskilda hogtidsdrakten ar forsvunnen 
och kladseln enahanda for alia vid arbete och vid 
nojen, vid glada och sorgliga tillstallningar. Man 
har alldeles lagt bort den urgamla seden att ut-
trycka kanslor med kladesplagg. Detta bruk ar 
egentligen infordt af ofverklassen, som behofver ju 
flera tillfallen desto battre fa visa allmanheten, huru 
den formar att osa ut p·enningar. Bruket innefattar 
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emellertid en orimlighet bland de otaliga andra £a-
dana, med hvilka namnda klass menar bora for-
fina varlden. Oerhorda krafter och medel, som kunde 
battre anvandas, bortslosas pa modets narraktigheter. 
Modekladseln forsvarar umganget och sallskapslif-
vet, erfordrar mycken omsorg, alit onodigtvis, samt 
befordras sinnets renhet och oskuld icke daraf. Kret-
sen afgor sjalf den drakt den viii bara. Faststal-
landet af en allman drakt bor ifran anses for 
blott lekvark, utan tvartom utgor en hogst allvar-
sam fra,ga, som bor noga ofvervagas, och det i sam-
rad med lakare och fysiologer, till och med skrad-
dare och skomakare. 

Antagligt ar, att det maste gifvas atminstone 
for hvar zon af jordytan nagonting allmangiltigt i 
bekliadnadssattet, hv11k,et icke utan vada kan lamnas 
obeaktadt. De allmangiltiga grunderna for bekHidna-
den i var zon bora utforsikas af dartill kompdenta 
personer och faststaHas af staten. De andra ofver-
distrikten tillagga hvar for sitt distrikt, hvad de rna 
anse nodigt, darvid gamla tiders drakter erbjuda en 
god ledning. Men hvad som darutofver kan synas 
behofligt eUer den slutliga bestammelsen for hvar 
krets i fraga om dess medlemmars drakt skall dess 
regering meddela. Val a.r mojligt a:tt pa detta satt 
drakten i mlmga kretsar kan fa snarlikt uts·eende, 
och som det ar arf vikt att redan af den bararens 
hemort utmankes, torde bora stadgas, att a hvarje 
lifbekladnadsplagg dess barar.es hemortsvapen an-
bringas. 
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6. Sallskapslif, umgange och noJen. 
Den lefnadsbana, som upptag,es blatt af det all-

varliga arbetets ,evinnerliga enahanda, skulle, trots 
den njutning visst arbete skiinker, i la:ngiden kiinnas 
tung och trottande samt nedstiimma sinnet, hvars 
j.amnvikt ty forutan liitt stores af det ovissa och ofo.r-
klarliga i manniskans stiillning, sasom ock af kosmi-
ska och telluriska inflytelser. Icke ens hvila och somn 
forma att mildra en stundom pakommande kiinsJa af 
lifvets ve, som ar i stand att fortaga arbetslusten och 
gora tilJv:arelsen pinsam. 

Alit diirfor maste aHvaret tidtals omviixla med no• 
jen, som ar lekJens ,andamal. Genom afurott i det hvar-
dag'liga arbetet och manniskans haingifv,enhet med 
hela sin sjal at nojet, forvandlas hon som genom 
trolleri till en helt annan an den hon nyss forut varit. 
Nojet viirkar uppfris,kande, uppmuntrande, foryng-
rande samt stiirkier sja1 och kropp till nya modor. 
Det ar sa att saga halfva lifvet, allenas:t med aktgif-
vande, att d,et far sin ,eg,en tid och, sasom till endast 
for det allvarliga arbetets skull, blatt i andra rum-
met i vara omsorger. 

Af iclygnet anviindes 10 timmar till somn, niirings-
och andra omsorger, 7 timmar tiU det allvarliga arbe-
tet eller samhiillsyrket och 7 timmar till miinniskans 
fria disposition, vare sig for noje eUer nagot favorit-
yrke till omvaxling i samhallsyrket. 

Den nya tidens siillskapslif, hogeligen underliit-
tadt genom ordet du sasom allmiint tilltalsord, ar 
ofantligt utveckJladt mot fordom och dess nojen ord-
nade i angenam omvaxling. Icke allenast hvart 
»kloster» har sin marskalk for aftoncirklarnas tidsfor-
drif, som triidt i staUet for diet gamla kroglifvet och 
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kalaslifvet; en sa dan finnes iifven fOr hela kretsens 
nojen, som afhallas hvar hvilodag, emedan det an-
ses nodigt, att samtliga kretsboar ofta rna triiffas och 
lara fortroligt k,iinna hvarandra. Diirtill iiro sonda-
gen jiimte lordag,ens eftermiddag bestiimda, da aUt ar-
bete, som kan upphora, afstannar. Ett samkviim af 
kretsens hela befolkning eger diirunder rum. En hvar 
roar sig da efter behag. Kretsen bjuder pa en serie 
af aUmiinna mycket olikartade noj.en enlig1t forut kring-
siindt program, som mojligt for en hv;ar att deltaga 
i det honom bast Iyster. Bland dessa intager teatern 
och dansen sin sarskilda plats. 

Ett sa beskaffadt siillskapslif, endast och allenast 
for nojets skull, utan bisyften, med stiimpel af ren 
lek i sa skon form som stiillets bildning medgifver, 
iir hvad manniskan ofverallt hogeligen har af noden, 
men s·om ratten omojliggor. Fo·rst och friimst kan 
under det enskildta hushallets auspider nagot um-
giinge icke komma tilJ stand utan gastabudsvis, diiri-
genom g.iisterna raka i skuld hos viirden och Scllunda 
maste uppfora sig och tala honom till lags. For det 
andra kan vanligen nagot egennyttigt syfte sparas 
saviil for vardens bjudning som for gasternas till-
stiidesvaro. For det tredje liigger klass- och stands-
skillnaden oofverstigligt hinder i viigen for ett fritt 
oppenhjartligt och oforhlommeradt tankarnas utbyte, 
hvarforutan nojet af detta slags l·ek later vanta pa 
sig. Dartill kornmer vidare det ofria och forvanda 
forhallandet mellan konen, som tvfmgsaktenskapets 
uppratthallande framkallar. Alit varkar stelhet, allvar, 
hogtidliga tal, modets och cer,emoniernas tvang i 
stiillet for ogeneradt, oppet och gladt umgiinge, som 
ar lekens natur; och forstiimning i stiillet 
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for noje, som iir lekens andamal. Visserligen soker 
man genom kraslig mat och rusgifvande drycker satta 
gladjen i gang, och de varka nagot ,men det ar ett 
annat slag af varkan an umganget i och for sig skulle 
medfora, om sallskapslifvet vore pa naturligt satt 
ordnadt. 

Umgangets noje ar individen nu betaget annor-
stii.des an inom slii.kten, kalaslifv,et och kroglifvet. 
Hii.r bor han stii.ndigt tiHsammans med hundra- eller 
tusentals manniskor, bland hvilka han kan viilja sitt 
umgange efter omsesidiga sympatier och Iikviil njuta 
»cellens» ,ensamhet, niir han det vill. 

Liksom kretsregeringen s.Orjer for alia sina in-
vanares dagliga brod och nojen, sa iignar den ock 
sin omsorg at deras odling. Kretsens vetenskapliga 
och konstsamlingar iiro ansenliga och dess bibliotek 
utmarkt, hvarforutom hvart »kloster» har sitt sarskildta 
bibliotek. Tilltalande skulpturarbeten och malningar 
pryda offentliga platser i syft<e att alias sinnen rna 
dragas till skonhetens underviirld och aterspegla den 
i Iefvemet. for tilldragelserna i friimmande kretsar 
och lander intres,s,erar man sig lifligt, och ,en sarskild 
afdelning af tiden for aftoncirklarnas sallskapslif iir 
agnad at nyheters meddelande. Sadana spridas tack 
vare uppfinningarna i det nya samhaUet med blixtens 
hastighet till alia Europas kretsregeringar, som ha 
skyldighet att lata hvar sina invanare diiraf fa del. 
Pa detta siitt godtgor man sig da forlusten af tidnin-
gar, som upphorde med individratten, enar deras 
poiHiska betraktelser och annonser darefter blifvit 
6fverfl6diga. Resor i frammande lander anses for ett 
vasentligt odlingsmedel, och hvarje krets, som dar-
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till har rad, anslar betydliga summor at sin folk-
mangd for sadana resor salunda, att hvarje ar ett visst 
antal under en viss tid far uppehalla sig utrikes. 

FJ1\RDE Kl\PITLET. 

Uppfostran och undervisningsvasen. 

Aktenskapet har gifvit aniedning till skillnad mel-
Ian uppf·ostran och undervisning, ty den senare kan 
icke meddelas i de enskilda hemmen. Men bagge 
dessa aro likval egentligen en och 
samma sak, hvartill kommer, att det ar uppfostran, 
som bestammer den blifvande medborgarens beskaf-
fenhet. Skola och hem bora for den skull forenas. 

Oemensamhetslifvet i kretsen ar aUra bast agnadt 
for utforande af en god uppfostran, hvilket ieke hin-
drar staten, som innefattar alia kretsama, att faststalla 
de allmanna grunder, pa hvilka Europas hela uppfost-
ringsvark anses bora hvila for att motsvara sin be-
stammelse. Alb barn tillgodonjuta lika uppfostran 
samt for dennas ena del, som kallas undervisning, 
finnas skolor. Skolan far icke behandla bamet langre 
tid an fran fjarde till sextonde aret. Lararna, halst 
aldre personer, tillsattas af kretsregeringen. Fore 
skoltiden vardas barnet af sin moder. 

Skolorna aro af tre slag, namligen 1 :sta klassens 
skolor, smabarnsskolan, for barn mellan 4 och 8 ar; 
2 :dra klassens skolor, forbe11edande skolan, for bam 
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mellan· 8 12 ar och 3 :dje klass,ens s'kolor, allmanna 
yrkesskolan, for barn mellan 12 och 16 ar. Lararen 
skall ha blott ett ringa antal barn under sin ledning 
och uppsikt, namligen i forsta klassens skolor 5, i 
andra klassens skolor hogst 10 och i tredje klassens 
skolor hogst 15 barn. Flyttning sker utan afseende 
pa ·om barnet under skoltiden inhamtat det for hvarje 
klass bestamda matt af kunskaper eller icke. Ar det 
vid skoltidens s,Iut utan boklig kunskap, afpassas 
dess blifvande samhallsyrk·e darefter, ty yrkena inom 
kretsen aro snart sagdt otaliga samt racka till for 
alia slag af formaga; och noggrann omtanke och prof-
ning agnas at valet af det for en hvar bJand ungdo-
men mast passande yrk·e. 

Nar barnet intrader i forsta klass,en,· lamnar det 
modersvarden. Klass·en star under ledning af en aldre 
kvinna som uppfostrarinna och 'en ung flicka till hen-
nes bitrade; larar·ens oafbrutna uppmatiksamhet ar 
har nodvandigt. Barnen aro standigt tiUsammans un-
der vard af forestanderskan, som ar for dem i mo-
ders stalle. Pa detta satt varder den gamla foraldra-
varden fullstandigt ersatt. Och den nya metoden har 
det foretrade bland andra, att barnet icke skammes 
bort genom ofverdrifv·en omhet eller tager skada ge-
nom ofverdrifven stranghet eller hardhet. Jamte na-
g'On undervisning, sysselsattas bamen i smaskofan 
hufvudsakligen med lek. I den forberedande skolan 
ar undervisningen i gang med fullt allvar. En man 
och en kvinna foresta denna klass, under hvilkas stan-
diga tillsyn barnen vistas liksom fordom i foraldra-
hemmet. Dessa foraldrar ha i motsats till de forna, 
hvilkas tid upptogs af lefnadsyrket, mer an tillracklig 
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ledighet for en oafbruten uppmarksamhet a och sys-
selsattning med bamen. I den sista eller tredje klas-
sens skola atskiljas konen, sa att denna klass har tva 
afdelningar, en for gossar och en for flickor. En 
forestandare eller forestanderska har har samma till-
syn ofver skolans barn, men lararkrafterna aro flera. 
Ingenstades i skolorna tar offentlig examen anstallas 
eller kunskaps- ·eller sedlighetsbetyg utdelas, da bar-
net under intet villkor far tillvanjas auktoritetstro, 
utan snarare misstro till manskliga omdomen, halst i 
sa svar sak som bedomande af andliga gafvor. Exa-
mensvasendet, en kvarlefva fran den gamla tid, da 
slafven skulle visa sin herre, hvilken massa lardom 
han inpluggat i herrens son, ar helt och hftllet bann-
lyst fran den nya tidens uppfostran; man litar ensamt 
pa kretshOfdingens dler hans ombuds dagliga till-
syn och rattelse af de felaktigheter, som mojligen 
kunna forekomma i kretsens uppfostringsvark. Pa 
det att barnet rna tillaras att i kunskapen se ett godt, 
vardt att efterstriifva for dess egen skull, fa ej hailer 
beloningar utdelas. - De kolossala skothus, med hvil-
kas uppforande i staderna man nu som bast haUer 
pa, utgora produkten af felaktiga uppfostringsasik-
ter. Decentralisation fordras har som i samhailet. 
Icke genom att sammanfora ungdomen till ett stort 
helt, utan genom att sarskilja den i sma afdelningar, 
sa att icke korporationsanda utbildar sig och hvart 
barn kan fa noggrann tillsyn, star uppfostrans pro-
blem att losa. Ett rum stort nog for fern, tio dler 
femton barn ar for dem tillrackligt skolhus, sa myc-
ket battre om det kan forlaggas afskildt fran andra 
dylika lokaler i kretsen. Daremot behofves ett vida 
storre antal larare, hvar fOr sig sjalfradiga efter lag, 
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nagot som kretsen garna bekostar, da fragan galler 
dess valfard. 

Hvarje skolas ,lardomskurs ar noggrannt be-
stamd genom offentligen faststalda Iarobocker, sar-
skilda for forsta, andra och tredje klass·ens skolor 
och innefattande hvad barnet under hvarje skolalder 
anses bora lara, darunder dock icke begripiigen an-
nat an faktiska eller djest obestridliga sanningar. 
Religionsundervisningen far blatt ske muntligen och 
af sprak icke flera laras an modersmalet och hvad da 
kallas universalspraket. 

Med utgangen fran den tredje skolk·lassen ar 
skolgangen, den elementara undervisningen afslutad. 
Eleven ans·es darefter nog underbygd till studier pa 
egen hand, hvilkas forberedande nu for tiden be-
aktas som skolans egentliga andamal, ick·e sa myc-
ket kunskap·ers bjbringande, som ar beroende af 
hans minne, fattningsgiifva och andra sj.alsformogen-
heter, de dar ofta utveckla sig langt senare i lifvet. 
Han kvarstar dock fortfarande under uppfostrings-
tvanget anda tiU dess han ar fullvux·en. Han star 
hadanefter under sarskild tillsyn af kretsens censor, 
hvilken tjanst.eman foflestar hela kretsens uppfost-
ringsvark och hvilken i samriid med kretshofdingen 
ordnar syssels,attningarna for dem, som uttradt fran 
skolan. De, som bestammas till nagot specielt lef-
nadsyrke, komma gena•st i lara eller skickas for dar-
till nodiga s.arskilda kunskapers inhamtande till spe-
cialskolorna, hvilka motsvara nutidens universitet. 

I kretsen foljes salunda barnets utveckling med 
storsta uppmarkisamhet anda fran den tid, da det, 
fyra ar gammalt, intrader i skolan och annu sorg-
falligare efter uttradet darifran, tills det frigifves fran 
till: Qulding. 12 
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uppiostringstvanget, af alia, hvilka med denna indi-
vid statt i narmare beroring, sasom uppfostrare, Ui-
rare, censor, hofding m. fl. Hvem skulle battre an 
alia dessa gemensamt kunna bedoma den unges 
anlag, i enlighet med hvilket omdome anvisar 
honom det arbet·e, hvarmed han sasom utvuxen sy-
nes bast kunna tjana samhallet. Val ar sannt, att miss-
tag i forevarande hans·eende afven under kretsrattens 
tid icke uteslut·es, hvadan ock ombyte af samhalls-
yrke afven da nagon gang torde forefalla. Men dels 
kan detta icke sa ofta intraffa, dels varder inom 
kretsen ombytet foga storande, enar den mangsidiga 
praktiska uthildning, sorn kretsskolan later sig ange-
laget vara att jamte den teoretiska bibringa, satter 
ungdomen i stand att ledigt ga fran en befattning 
till en annan, i hvilken s·enare han da soker vidare 
fuUkomna sig pa egen hand. 

6fverdistrikten inratta tillradkligt manga semi-
narier for utbildning till larare at sina kretsars ung-
dom. Men da i hvarje fall manga sadana skola finnas 
icke fullt vuxna sitt kall, skall, sasom en garanti 
for undervisninge:ns duglighet, darvid begagnas icke 
andra an af staten faststalda Iarobocker, sarskilda 
for hvardera klassens skolor. och forande namn af 
skolbibliotek, hvarmed saledes forstas nagot helt an-
nat an de boksamlingar i hvarjehanda amnen, som 
nu vanligen finnas 'Vid de allmanna larovarken. Forsta 
sk·olans skolbibliotek, sasom afseende endast smabarn 
och dar undervisningen mastadels blir lek, far en 
darefter Himpad kort och ·enkel anordning. Men re-
dan i andra klassens skolor varder larobo·ckernas af-
fattning nagot mera vetenskaplig och den tredje klas-
sens skolbibliotek, som jamval skall omfatta de all-
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manna grunderna for i orten mast brukliga yrken, 
emedan man ans,er barnets bora tidigt 
riktas at detta hall, maste inbegripa en sa fullstan-
dig vagledning i alia till denna skola horande un-
dervisningsamnen, att afv·en den fullvuxne kan for 
sjalfstudium, om han dartill har lust, begagna sig 
af detta bibliotek. 

Systemet foruts.att·er Hkval, att inga andra an 
varkligen nodiga undervisningsamnen i sikolorna in-
Uiras, hvaraf foljer, att manga nuvarande maste ut-
gallras. Religionen, sasom varande en hjartats sak, 
hor, med undantag for dess historiska del, iake till 
de amnen, som fordra larobocker. I stallet for den 
nu brukliga katekes·en infores en allman vetenskaplig 
ofversikt ofver varlden och lifvet sasom inledning 
till tredje klassens skolbibliotek. Oeografi och hi-
storia kunna inskrankas till minimum, emedan kun-
skaper i dessa vetenskaper komma af sig sjalft un-
der lifvets lopp. Inga andra sprak fa i skolan ut-
laras an modersmalet och universalspraket, det senare 
for att en gang komma darhan, att alia manniskor 
kunna forsta hvarandra. I synnerhet hvad angar de 
doda spraken uppskjutes studiet af dessa bast till 
dess eieven uttradt ur skolan, i fall han da far daraf 
behof, och det sprak, som man viii lara, kan den 
tiden pa mycket genare vag inhamtas. 

De varkligen nodiga laroamnena aro stadda i 
jamn tillvaxt, i man som allmanna kunskapsforradet 
vidgas och samhallet gar framat. Sa for exempel 
maste en gang mekanik upphojas till allmant skol-
amne, darfor att i vara dagar maskinvasendet spelar 
en sa utomordentlig roll i manniskornas samman-
lefnad, att det kke gar an for nagon att dari vara 
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okunnig. Fysik i allmiinhet och kemi bli ytterst vik-
tiga undervisningsdelar och m·anga andra nu for-
summade amnen, shorn fysiologi, astronomi, geologi 
pch annan naturlara, varukunskap m. m., alJt for-
klaradt genom naturaliesamlingar, afbildningar och 
experiment, kunna. anforas sasom nodvandiga, i foljd 
hvaraf ungdomens tid icke mer an natt och jamnt 
lar racka till. Undervisningen bor fordradesvis vara 
muntlig med bortkastande af alia s. k. hemlaxor. 

Det ar staten, sasom hogsta myndighet for Euro-
pas uppfiostringsvasen, som det bor tilLkomma, att om 
detta aUt besluta och ombesorja forfattandet at skol-
bibliotek, af hvilka lararen far lika mycken hjalp som 
larjungen, och for hvilkas standiga forbattring, sa 
till saken som uttryokssattet, det stadgas, att de skola 
hvarje 25 :te ar omarbetas till ofverensstammelse med 
vetenskapernas nyaste framsteg. Det ar vetenskaper· 
nas heroer, de yppersta i sitt fack, hviLka det bor 
aligga att forfatta skolornas laroboaker och salunda 
dokumentera sig till den hoga standpunkt de formo-
das inneha. Statsradet bor i detta stycke sig till hjalp 
forordna ett kollegium af granskar,e, hvilka genom-
ga och profva fran kretsarna inkomna forslag. 

Namnda bokviirk, innefattande samtliga allman-
nyttiga vetenskapers resultat i en for alia begriplig, 
lattfattlig uppstallning samt icke innehaliande annat 
an faktiska eller fullt bevisliga sanningar, ar affattadt 
pa universalspraket, pabjudet af statsregeringen i en 
af den utfii.rdad lag begagnande i europeiska :krets-
skolor. Men som universalspraket icke lii.mpar sig till 
undervisningssprak i kretsskolorna, iir foreskrifvet, 
att varket iifven skall ofversii.ttas pa alia de spdk, 
som talas i kretsarna, sa att t iII s vi d a r e ungdo- · 
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men far pa sitt modersmal inliira detsamma. Jiimte 
det gagn sagda vark gor sasom enda liirobok for 
kretsskolorna, har dess tr·edje bearbetning, den som 
afser tredje klassens skolor och som naturligtvis iir 
den fullsHindigaste, ett viirde afven for aldre personer, 
hvilka genom statens faststiiUelse iiro forvissade att 
diiri ega en palitlig och lattfattlig grundliiggar·e och 
viigledare genom vetenskapernas omrade, en niir som 
hiilst anvandbar fond af vetande, till hvilk·en han 
esomoftast maste aterviinda for att komma ratt under-
fund med sin stallning pa jorden. 

Rik,et eUer annat ofverdistrikt far kke ens 
med ett finger liigga sig i detaljerna af kretsens upp-
fostringsviisen, allra minst tillsiitta och afskeda skol-
liirarna. I stiiUet uppstar mellan krdsarna taflan att 
ega det yppersta undervisningsvark, hviLket man val 
inser vara villkoret for :krdsens storhet och framgang 
i sina Att hela vart nuvarande skolvasen iir 
misslyckadt, harleder sig diirifran, att individriittens 
rike icke velat fran sin centralpunkt i detalj regera 
alia samma rikes skolor, hvilket iir, sa vidt resultatet 
i sak afses, en fysisk omojlighet, hvarfor ock denna 
centralregering tagit sin tillflykt till sadana medel 
som examina, betyg, premier, straff, relegationer m. 
m., som gjort forhallandet icke battr·e, men val varre. 
Forr an kretsen blir forsta och sjiiifstiindiga samhiillet 
ar ingen bot att viinta hvarken for skolors dler an-
dra allmiinna inriittningars brister, 

De gamla universiteten, som egentligen voro exa-
mensanstalter, ha farit sin kos med individriitten, 
ty kretsriitten Jagger i distriktshofdingarnas hiinder 
att sjalfva profva och ansvara for deras duglighet, 
hvilka i nagot viirf anstiillas, men finnas sa manga 
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flera examensfria akademier, hvar for blott ett odlings-
arnne. Sarskilda akademkr aro inrattade for alia tank-
bara vetenskaper och konster pa ofverdistriktens be-
kostnad och spridda ofver hela statsomradet dels till 
att forekomma foLktdingsel pa nagot stalle, dels till 
spridande af odlingsmedlen sa allmant som mojligt. 
Det ar kretsarnas sak att utse och dit sanda sin 
ung'dom med lofvande anlag for att utbildas i en 
eller annan riktning och sedan som vetenskapsman 
eller konstnarer gagna och pryda sin krets, som far 
vinsten af deras arbeten och i hvars namn de utforas. 
Hvart harad skall underhalla en akademi for under-
visnings meddelande i ortens hufvudnaring, savida 
ickc kretsarna finna sin rakning vid att bekosta dylik 
undervisning hvar '{or sig. 

Vetenskap och konst fdimjas pa alit satt. V.eten-
skapliga och konstnarliga, fran rent motiv utgaende 
studier och arbeten betraktas till och med som reli-
gionsofning. De stodjas och uppmuntras af hvarje di-
strikt medelst underhallande af vetenskapsman och 
konstnarer, instituter, bibliotek och samlingar, gagne-
liga skrifters utgifvande i tryck, afvensom genom be-
kostande af experiment, upptacksresor och andra 
till malets ernaende tjanliga medel. Forntida bygg-
nader eller vark af marklig beskaffenhet saval som 
andra forntida upplysande minnesmarken och natur-
markvardigheter raddas undan forstorelse och un-
derhallas. Hvad kretsen icke formiir, det skola ofver-
distrikten vidkannas. 
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FEMTE Kl\PITLET. 

R.eligionsvisen. 

Hvarje manniskas religion ar nu mera en sak 
mellan henne och var herre aliena, dari ingen an-
nan far oombedd sig inblanda. Kretsratten bryr sig 
icke om hvad manniskorna tanka, allenast de full-
fora sina samhallsskyldigheter och dartill kristligen 
alska hvarandra. Hon vill tanka fritt. Kyrkan och 
den af henne bearbetade allmanna opinionen ha hit-
tills tdidt hindrande emellan, och tider ha funnits, 
da fritankare mast med billet umgalla sitt brott. Mot 
religionsforeningar mellan lika tankande galler in-
tet annat forbud an att till oordningar ledande och 
anstotliga yttre upptraden skola undvikas. Af pietet 
mot traditionen aro emellertid de fiesta kyrkor fran 
gamla tider bibehallna, och gudstjanst forrattas dar 
af praster, hvilka kretsen sjalf tillsatt och som icke 
lyda under nagon annan an kretsregeringen. Reli-
gionsvarden utgor salunda ensak for hvar krets, dock 
sa att ingen i detta hans,e.ende kan tvingas. Och en 
allmanlig kyrka med eget forstyre kan forty lika litet 
finnas, som praster lydande under nagon annan an 
krets regeringen. 
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SJATTE KJ\PITLET. 

Litteratur. 

Hvar krets har sitt eget tryckeri ach sin egen 
tidning, som behandlar krets·ens aWirer, redigeras 
af dess hofding och gratis utdelas till dess alia fria 
individer. Afvensa ha ofv·erdistrikten hvar sin af de-
ras hofding redigerad tidning, sam Iikaledes utdelas 
gratis, men till regeringarna i hvarje lyddistrikt, och 
hvilka utgora kallan till kretsregeringarnas uppgif-
ter fran frammande orter. I kretsens distrik-
tets officiella tidning eller baggedera infores alit efter 
arendenas natur r·edogorelse for hvarje veckas bank-
rorelse, kungorelse om till ansokning lediga ambeten 
i ofverdistriktets tjanst, distriktets statistiska uppgif-
ter ofver viktigare hvilkas kan-
nedam ar af allmant intress·e, sadana de vid arets slut 
forefunnits, kretsfastigheternas taxeringsvarde, priser 
a de allmannaste varuartiklar, redogorelse for distrik-
tets alia regeringsarenden och i ofrigt markliga till-
dragelser, sa affattad, att den vid arets slut •OCksa 
kan aberopas sam distriktets offki'C!la histaria for 
samma ar, dementier angaende utspridning af falska 
rykten eller ogrundade anmarkningar, sam rora re-
geringsatgard eller forhallande, som angar di-
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striktets invanare o. s. v. I hvarje kretstidning in-
fares sarskildt namnen pa fodda och deras modrar, 
doda, fran kretsen skilda, af den adopterade samt 
till bosattning anmalda personer. 

Dagbladslitteraturert far i ofrigt ett helt annat 
innehall an hitintills. Kretsen utgor individens egna 
Iilla varld, som framst af alit adrager sig hans in-
tresse, tillagnar sig hans omtanke och varksamhet 
for hela lifvet samt faster hos sig all den tillgifven-
het och karlek, hvarpa lhittiUs familjen och fosterlandet 
hos den enskilde haft ansprak. Forst i andra rummet 
intresserar haradet, i tredje landet o. s. v., alit min-
dre i man som samhallsenheten ar storre. Och fran 
frammande varldsdelar bryr allmanheten sig icke om 
andra nyheter an som innefatta storslagna tilldragel-
ser eller influera pa Emopas ekonomi. 

Hvad andra litteraturalster betraffar, sa ar tyd-
ligt att, da en hvar individ ar for sitt hela lif under 
kretsrattens valde tillforsakrad sitt dagliga brod, in-
gen forfattare fr,estas att upptrada af annan bevekelse-
grund an den kalleJs,e dartill, som hans inre fram-
manar. Han aflamnar da sitt manusbipt icke till 
profning af en forlaggarkopman, utan till sin krets-
regering, som, darest den finner det markligt, later 
trycka och utdelar ti:Il andra kretsar i den utstrackning, 
som finnes lamplig, sasom prof ett exemplar, hvilket 
betalas och darigenom ersatter tryckningskostnaden 
samt mojligen foranleder rekvisition af flera, om inne-
hallet vinner bifall. Enar salunda icke nod och na-
ringsbekymmer kunna drifva till intrade pa forfattar-
banan, icke haller personlig aregirighet, alldenstund 
icke forfattarens, utan kretsens namn utsattes pa ti-
telbladet, Jar ick,e vara fara for, att litteraturen skall 
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ofversvammas med skrap, men val anledning antaga, 
att hvad som tryckes alltid rna ega nagot varde. 
Val ar troHgt, att ,afven da atskillig vitterlek skaU 
soka att tranga sig fram. Men emedan icke indi-
viderna kopa bocker, utan hets.arna for deras bi-
blioteker, kan vitterleken padi.kna atgang endast i 
handelse af sardeles utmiirkta egenskaper. Ty for-
utan dem stannar manuskriptet i kretsens bibliotek 
att tillafventyrs lasas eller gagnas vid densammas · 
aftonunderhiillningar eller atminstone for att om det 
Iilla samhallets davarande odlingsgrad bara vittne for 
kommande tider. 

Den allvarsamma genren kommer dock alltid att 
utgora litteraturens hufvudsakliga del. Och e t t bok-
vark i synnerhet blir datidens piece de resistance, 
hvars standiga tryck- och omtryckande skall gifva 
kretstryckerierna nog att skota, namligen det i fjiirde 
kapitlet omformaldta skolbiblioteket. Nar till detta 
storartade arbete lagges speciallarobocker for mera 
uttommande studier i de sarskilda vetenskaperna, ve-
tenskapliga tidskrifter, resebeskrifningar m. fl., sa far 
man ett ungefarligt begrepp om den litteratur krets-
ratten har att erbjuda det nya sliiktet, anskont det 
blir i saknad af nutidens forliiggare, bokhandlare och 
skolboksforfattare, till och med kanske ofverklassens 
alsklingar, vitterlekarna. 
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SJUNDE KAPITLET. 

Ny minniskotyp. 

Hvad an rna sagas om enskildheter - yttrar 
Quiding, hvars yttrande har rna anvandas som slutord 
for denna afdelning - kan dock icke fornekas, att 
»Nils Nilssons» asikter i samhallsfragan innebara ett 
fullstandigt genomtankt system. Till slutresultatet: 
samhallet sadant det bor vara, kommer han steg for 
steg genom att undersoka hvarje del af det besta-
ende, huru det efter all sannolikhet uppstatt och hvilka . 
dess obestridliga foljder varit. Det gemensamhetslif, 
motsatt den enskilda rattens ensamhetsfif, hvartill, sa-
som oundvikligen nodvandigt, denna filosofi Ieder 
och som recens·enterna forliknat vid kasarnlifvet, han 
sjalf ater vid klosterlifvet i foradlad form, ar dock 
icke varre an att manniskan dymedelst gores myc-
ket friare an under individriittens tidehvarf och kan 
tillbringa ett mycket angenamare, darjamte mer pa 
hogre mal riktadt lif. Motstandarna ha trott det ga 
ut pa »att uppoffra individen for samhallet.» Hvad 
skall denna fras betyda? Att gora individen lyckligare 
lottad an han ar, kan det kallas att uppoffra honom? 
Men vanans makt ar s.a stor, att den nastan betager 
manniskan fornuftets bruk, sa att hon svarligen kan 
tanka sig in i andra forhallanden. 
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Salunda i och for sig betraktadt bor det nya sam-
ballets bild, langt ifran att afskracka, bland 
de stora upptackter, som iiro iignade att mangfaldigt 
forbattr<l. manniskans stallning pa Jorden. Emellertid 
eger en hvar harom tanka som han behagar. Sjalf, 
efter •ett i sani.haHsstudier tillryggalagdt langt lif, de-
lar jag (Quiding) »Nilssons» mening, att ifragava-
rande sa kaUade utopi ar i stallet ren varklighet, 
stadd i ovillkorligt annalkande, huru mycket an man 
soker mota den. 

Pa manga s.att och i detalj soker forf :n klargora 
fordelarna af ett sa beskaffadt gemensamhetslif i jam-
forelse med det inbordes rattsfientliga tillstand, hvar-
under nuvarande slakte suckar och hvarigenom sam-
ballet, amnadt till lattnad och hjalp for manniskorna, 
i stallet gestaltar sig till en svar borda, hvars tyngd 
foretradesvis drabbar underklassen, men visst icke 
lamnar ofverklassen. utan kanning daraf. Individerna 
af sistnamnda klass lara utan tvifvel forkorsa sig 
ofver »Nils Nilssons» framstallning af deras afkom-
lingars llkstallighet med underklassens afkomlingar, 
men en manniska kan ju ick·e med skal begara mer 
an hvad som ar manskligt: dagligt brod mot arbete. 
Och det brod kretsen bestar blir icke att forakta, 
om ock mindre krasligt an lackerheterna, sam nu 
floda pa de rikas bord. For ofrigt, dessa sig jam-
rande ofverklassingar iiro doda, innan projektet gar 
i full varkstallighet. Och den nya generationens upp-
vaxt under gemensamhetslifvets kontroll har skapat 
en helt annan manniskotyp, som icke vet af rike-
dom eller fattigdom och som skattar manniskovarde 
och berattigande till manskliga njutningar blatt efter 
mattet af fullgjorda samhallsplikter; ·en mannisko-
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typ, som aktar alia yrken for samhallets hestand lika 
hederliga o.ch lika viktiga, som darfor ar vard att 
alska och i stand till genkarlek och som ju langre 
fram desto mera forfinas och forskonas, emedan den 
icke tryckes af naringsomsorger och tvangsaktenskap 
samt utofvar sitt yrke for samhallet och har tid ofrig 
for sin bildning. 
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FORSTl\ Kl\PITLET. 

R.eform eller revolution? 

Quiding hyser i det stora hela icke nagon sadan 
tanke, som att det forslag till ny samhallsordning 
han uppgjort eller rattar·e samhallsforfattning, ty dar-
om galler saken i sjalfva varket, later till alia delar 
genomforas i ett ·enda slag genom en revolution, kupp 
eller dylikt. Han onskar och hoppas - mahanda 
riktigare uttryckt - att »den fredliga reformvagen» 
rna betradas, sasom den, som erbjuder de storsta 
fordelarna. Men ar »ofverklassen rent omojlig och 
salunda sj.alf framkallar den valdsamma omstortnin-
gen, rna da tillfallet atminstone begagnas val». --
-- »Ehuru jag bekant mig till deras lara, som varnar 
for bradstortade reformer, bor dock markas, att dessa 
icke alltid aro sa vadliga som det synes. Skulle de 
ock for ogonblicket medfora mangas ruin, sa ar olyc-
kan icke pa langt nar jamforlig med den, som ingen 
tanker pa, namligen underklassens fortfarande eliin-
de genom samhallets kvarstannande i de gamla lagar-
nas bottenlosa dy. Varsamt och forsiktigt vill jag 
framat (endast) med villkor, att reformerna aro vark-
liga, halla sig vid saken och icke blott vid formen, 
gripa nog djupt in i samhallslifvet for att kannas 

Quldiflg. 13 
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samt utforas sa, att de varka hvad darmed afses ... 
Reformationen maste veta sitt yttersta mal. Rdormer 
huller om buller, framkastade af tillfalliga anlednin-
gar, utan ofversikt af det hela, oberoende af lwar-
andra. duga visserligen icke. Afven i reformerande 
skall plan, system, foljas, sa att den ena forand-
ringen begrundar eller sammanhanger med den 
andra, d:et storre missforhallandet afhjalpes forr an 
det mindre ,och alia atgarder samvarka till fram-
bringande af det harmoniska hela, som ett valbe-
staldt samhalle bor uppvisa». Ena gangen forklarar 
Qui ding: »ringaste eftertanke gifver for hand en, att 
en institution, som har mangtusenarig hafd, icke later 
sig koras pa porten sa dar ex improviso»; andra 
gangen ger han sin mening an starkare eftertryck 
i ord sadana som: »individratten ar alit for fast sam-
manvafd med nu besta·ende samhalle, att den simile 
kunna blatt genom en maktresolution, vare sig af 
nagon regering dler af nagon revolutionskommitte, 
for tillfallet i besittning af malden, ratt och slatt upp-
hafvas och bortskaffas». 

Quiding raknar sig tiU fortjanst, att en af hans 
samhallsteoris »finesser» ar »att sa litet som moj-
ligt andra bestaende samhallsinrattningar, men vid 
sidan af dem satta rationella, som forr eller senare 
maste visa de andra i deras ratta dager». 

Vid sidan af kretsratten bestar alltsa en tid 
framat, som kan vara nog sa lang, i enskilda fall 
individratten, som emellertid forsvinner i samma man 
kretsrattens principer vinna terrang. Efter distrikts-
forfattningens inforande - grundvillkord for krets-
rattens genomforande - finnes tills vidare jamte 
hvarandra exempelvis privategendom och samegen-



REFORM ELLER REVOLUTION? 195 

dom; kommunalt samlif (gemensamhetslif) och en-
skildt familjelif; enskild och allman (kommunal) for-
viirfsvarksamhet; till bestridande af ofverdistriktens 
regeringskostnader tva beskattningsformer: en direkt 
personlig skatt, drabbande de s. k. sjalfforsorjarna, 
och en fastighetsskatt, som galler kretsen som sa-
dan, men icke kretssamhallets enskilda medlemmar, 
de s. k. underhallstagarna; tva mynt: det gamla metall-
myntet och det nya ide·ella eller rationella - kalladt 
»rationelt» till skillnad fran det bestaende metallmyn-
tet; tva spra.k: modersmalet och ett universalsprak 
(som sadant af Quiding foreslaget ·engelskan) 0. s. v. 

»Reformfragan reducerar sig», sasom Quiding sa-
ger, »forty till fraga om lampligaste sattet forst att 
forbereda individrattens afskaffande, sedan att delvis 
och smaningom utfora saken.» 

»Den fredliga reformens vag>> ar emellertid icke 
den fredliga parlamentariska lagvagen, till hvilken 
Quiding, som vi tidigare funnit, icke blott har den 
djupaste misstro, utan iifven finner vara rent af till 
hinder for samhallsutvecklingen. »Har inte massan» 
- fragar han - »Ofta haft makten genom revolu-
tion fallen i handerna pa den. Men har hon en enda 
gang forstatt att begagna den? I eke ar nagot va-
sentligt vunnet darmed, att man i en hast af en mo-
narki gor republik. (Frihet och republik aro tva sa-
ker, som icke ha med hvarandra att skaffa, enar 
den enskildes frihet ar genom individratten lika, om 
icke mer, hotad i republik som i monarki.) Ocksa 
kanner man icke andra foljder af hittills aflupna re-
\'Oiutioner an att statsvagnen dter mer eller mindre 
kort tid ater rullar i de gamla sparen.» 
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Med forberedelserna till individrattens afskaf-
fande forsHir Quiding genomforandet af distriktsfor-
fattningen forst hvad angar distriktsregleringen, ri-
kenas eller de nuvarande staternas uppdelning i kret-
sar och sa vidare i storre samhallsenheter, sasom vi 
forut lart kanna; sedan hvad angar tillsattande af 
regering (rad, namnd och hofding). .Aro kretsarna 
i enlighet darmed bestamda saval till invanarantal 
och utstrackning som till styrelse och forvaltning (re-
gering) kan man gripa sig an med samhaUslifvets 
reformering. EU·er, sasom Quiding uttrycker sig, 
»sjalfva reformens genomforande bestar sedan i 
ingenting annat an formaga att organisera arhetet in-
om hvarje krets for sig.» Distriktsforfattning,en ar val 
att miirka i och for sig icke botemedlet mot individ-
riittens onda, som kan tankas sasom bestaende afven 
tillsammans med individratten. Men det ar individ-
ratten, som maste lamna plats for, hvad Quidin,g 
kallar an kretsratt, an samhallsratt, »hvarforutan sam-
ballet, alia reformer till trots, i det vasentliga for-
blir sig likt.» 

Fragan galler ingenting mindr·e an »en ny re-
duktion, en sadan namligen hvarigenom ofverklassens 
stallning reduceras till jamnbr·edd med andra manni-
skor.» »Den blir», sasom Quiding sager, »foljaktligen 
vida mer omfattande an alia foregaende, oaktadt jag 
for ingen del vill reducera hvarken till hufvudet s·om 
Kristian Tyrann eller till gods och gardar som Karl 
XI. En regent, hvilken forstar sin sak, har, anser 
Quiding, otaliga tillfallen att pa fredlig och laglig vag 
narma sig detta maL Vi ha i inledningen erfarit, hur 
Quidin:g staller sarskild lit till regenternas formaga 
att ,ga i spetsen for hans samhiillsreform, afven i en 



REFORM ELLER REVOLUTION( 197 

konstitutiorieU monarki, sadan varldens monarher nu 
i allmanhet aro, den han i forbigaende afven anser 
sasom ett vark af Ofverklassen. Ofverklassen, som 
»alltid forstatt att spela revolutionernas frukter i sina 
egna hander, om ock merendels det var underklassens 
!if och blod, deras genomforande kostat», uppfann 
efter ·envaldets stortande »det regeringssatt, hvarmed 
den nya tiden annu laborerar, en konungamakt in-
skrankt och kontrollerad af folkmakten, det vill i 
sjalfva varket saga: af Ofverklassen.» - »Val skall 
konungainstitutionen en gang forsvinna, men det be-
hofver langt ifran vara forsta, utan snarare sista ste-
get pa de sunda rdormernas bana, ty man skulle 
icke utan grund kunna pasta, att dessa reformer lata 
sig lattare genomfora under ledning af en beg r i-
p and e konung, en som vet, att den makt han repre-
senterar skall falla, om icke annorledes af sig sjalf, och 
darfor gar i spetsen for reformer i samhalllets in-
nersta, som gemensatmt kunna varka till att gora 
honom ofverflodig. Att strafva till detta mal ar nuti-
dens sanna bestammelse. Intill dess --
!atom oss nojas med vara konstitutionella monarkier, 
anskont de Umgt ifran tillfredsstalla ideens fordrin-
gar.» - »Det ar icke pa statsrattens vag, som sam-
hallsproblemet skall Iosas, utan genom en serie af 
reformer i privatratten, hvilken statsratten ar tvungen 
att folja sasom skuggan kroppen. Hittills har varlden 
icke haft att uppvisa ett sa:mhaHe utan ofver- och un-
derklass. Nar denna indelning af manniskorna upp-
hort, nar ofverklassens valde fallit darfor, att den 
icke mera har det, som beredt dess uppkomst: egen-
dom, maste ocksa konungamakten i hittills gangse 
mening af sig sFilf falla.» 
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))Att, sasom hittills, fortreformera pa det besta-
endes grund med sma omflyttningar pa ytan ar i 
hvilket fall som halst forspilld moda och gar tillstan-
det blott sa mycket varre och farligare.)) ))Valdiga 
krafter arbeta i samhallets djup pa dess upplosning, 
dessa krafter maste slutligen fa ofvermakten, ty de 
representera det stora flertalet af medborgare.)) Dar-
for, innan de fa tillfalle att urladda sig och spranga 
sander alit, som star dem emot, vore icke skal, me-
nar Quiding, att gripa med allvar an det sanna reform-
varket. Dock, inga reformer, som ))Under sken af 
reformer ingenting reformera)) ... ))battw inga refor-
mer an halfva, darmed blott slas dunst i ogonen pa 
folk och hvarunder enskildt intresse kan gomma sig 
i oandliga tider.)) 

Det enda legala medel Quiding vet att med hopp 
om framgang anvanda mot klass-samhiillets valdsam-
ma omstortning, vore ofverldass·ens godvilliga refor-
mer, sadana niimligen som tjana ))att forbereda onda 
institutioners uppryckande med roten.)) Men han vet 
ocksa, att slika reformer lata viinta pa sig, svarligen 
lata genomforas utan patryckning. Med det sakfor-
hc'illandet for ogonen att ))hittills aflupna revolutionen> 
icke haft andra foljder an att ))statsvagnen efter mer 
eller mindre kort tid ater ruiiat i de gamla sparen)), 
anbefaiier han >>revolutionsmakarna)). en ny metod. 

Forst och friimst bora de ga oppet till vaga; for 
det andra till hvad pris som halst lata pa forhand, 
medan fred och ro harska, af sakkannare utarbeta 
forsla,g tiU en lag, d. v. s. en konstitution, som kan 
forbereda det nya o·ch battre samhallet, hvilket okad 
upplysning fordrar; fOr det tredje gora detta forslag 
aiibekant och diskuteradt ()fver hela Europa; for det 
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fjarde, om det efter nagon Hingre tids profning vin-
ner allmannare genklang atminstone hos underklas-
sen, men den andra klassen anda satter sig pa tvaren, 
da forst ga revolutionsvis till vaga och soka, nar det 
kritiska ogonblicket kommer, upphoja forslaget till 
lag genom massornas diktatur, som darefter sna-
rast mojligt bor upphora. Men utan kandt lagprojekt, 
som visar hvarom fraga ar, rna intet slag af sadan folk-
rorelse ega rum. 

1\NDRl\ Kl\PITLET. 

"Europas grundlag" och "R.ikslag for 
Sveriges underdistrikter". 

Hvad Quiding salunda rader revolutionsmannen, 
det har han redan utfort med utarbetningen af sina 
forslag eller utkast saval till en for alla Europas 
folk gemensam forfattning - »Europas grundlag)) 
- som ti11 »rikslag ·for Sveriges underdistrikter». For-
fattade till underklass·ens ledning och hjalp, kan man 
latt forsta, att Quiding onskar se dessa bada sina 
projekt till samhallsforfattning accepterade af saval 
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Sverig es som of riga Europas folk, nar han tillrader 
underklassen att i riitt tid lata »sakkannare utarbeta 

· forslag till en lag, som kan forbereda det nya och 
battre samhallet.» 

»Europas grundlag for tjugonde seklet» utkom, 
som i inledningen redan anforts, anonymt och utan 
nagot annat upplysande forord an titelbladet lamnar 
fran trycket forsta gangen 1865 efter att forf :n pa 
detta arbete anvandt hela 27 ar. Arbetet var da till-
agnadt »Encyklikans forfattare och forfattaren af ju-
lius Cresars historia» sasom »en slaende protest mot 
vissa ultramontana och imperialistiska Hiror, som kort 
forut borjat i sodra Europa iiter resa hufvudeb, och 
for hvilka laror namnda forfattare - hvilkas namn 
och arbeten vi for var del icke lyckats uppspara -
med sina skrirter tyckas ha 'framtradt som taJ.eman. 
Orundlagen har sedan omtryckts icke mindre an tre 
ganger (1873, 1882 och 1886) dels haftesvis, dels 
sammanford i band, hvarje gang med ny andring· 
eller nytt tillagg, mast a titelbladen, med hvilkas re-
digering Quiding adagalagt en ytterlig omsorg, men 
sa ha de ocksa i regeln fatt tjiina som »forord»*) Af 
andringarna rna har blatt namnas, att i upplagan af 
1873 angafs a titelbladet grundlagen vara dels »for-
slag»' till en europeisk sadan, dels »lnternationales 
program»; - »sadant det borde vara», siisom det he-
ter pa baksidan af omslaget pa de darefter utkom-
mande hiiftena af »Slutliqvid med Sveriges lag», hvil-
ken senare boktitel Quiding hadanefter begagnar som 

*) fransedt foretalet till "Europas grundlag" af 1873, ar det 
forst under de sista aren af sin Iefnad eller pa 1880-talet, som 
Q. Iatit sina arbeten atfoljas af kommentarier, savida hans "Reform-
llira" icke bor betraktas som sadana. 
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samlande hufvudtitel fOr de olika delarna af hans 
ratts!ara. »lnternationales program» omredigeras till 
»underklassens program» i den omtryckta upplagan 
i den till ett helt sammanfattade kvartupplagan af 
1886. 

Orundlagen utgafs sa till sist - nu betecknad 
som utkast - tillsammans med »Utkast till ny svensk 
kommunallag» 1882 under den gemensamma titeln 
»Samhallsidealet och den ratta vagen dit», tillagnad, 
siisom vi minnas, Bismarck af »En fjarran beundrare» 
som forfattarsignatur, men mot hvilken signatur han 
ett eller annat ar senare res,erverade sig genom att 
angifva sig sasom »En fjarran ifriin att beundra». 

»Forslag till Europas grundlag» innefattar i lag-
sprakets knappa, men koncisa stil »alia enskildheter, 
hvilka kunna anses hora till de allmanna grunderna 
for det nya samhallslif», sadana de blifvit i utforli-
gare form framlagda i foreliggande boks andra af-
delning. Tack vare det forenklade samhallsmaskineri, 
som ar en af det nya samhallets storsta fortjanster, 
innehaller grundlagen afven alit, hvarom i forfatt-
ningsvag kan behofvas att bestamma. Som det nya 
samhallet hvarken har parlament eller konung har 
det ej haUer behof vare sig af nagon riksdagsord-
ning eller nagon successionsordning, hvilka under 
nuvarande samhallsskick raknas till »grundlagar». Det 
nya samhallets regering ar, sasom vi erinra oss, ar-
ligen underkastad val dler omval och utan nagra som 
halst privilegier eller foretradesrattigheter. Tryckfri-
hetsforordning gor »distriktsforfattningen» IikaJ.edes 
ofverflodig. Det nuvarande rattssamhallets tryckfri-
hetsforordning, afven den »grundlag», borde, tycker 
Quiding, snarare heta »trycktvangsforordning». »fun-
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nes den icke, skulle tryckfrihet finnas, emedan alit 
maste vara tillatet, som ickc ar forbjudet.» 

»Rikslag for Sveriges underdistrikter», afven be-
titlad »Utkast till ny svensk kommunallag», som utkom 
16 ar efter grundlagen, innehiiUer icke annat an 
anvisning om huru ofvergangen lampligast bor ske 
fran nuvarande kommunalordning till distriktsforfatt-
ning i hvad den anga_r »lyddistrikten» under ett och 
samma rike, har Sverige. Den omfattar med andra 
ord ofvergangsstadganden med hansyn till de modi-
fikationer, som de svenska forhallandena betinga, 
jamte reg'eringsform och grunder for fordelning af 
regeringskostnaderna pa de resp. riksdistrikten i Of-
verensstammelse med grundlagens redan relaterade 
allmanna bestammelser, alit sammanfordt under 36 
paragrafer. Men lagen ar i ofrigt heraknad att tjana 
som »model!» for andra lander, hvarfor den af Quiding 
iifvenledes benamnes an statskommunallag, an kom-
munal-statslag. Bada lagarna aro darfor hvarandras 
komplement. 

TREDJE KA.PITLET. 

Ofvergimgs-reformer. 

1 . Distriktsregleringen. 
Samhiillslifvets decentralisering, pa satt distrikts-

forfattningen foreskrifv,er, forutsatter, att de nuva-
rande rikena underkastas en ny territorialfordelning 
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eller distriktsreglering, hvadan i »grundlag» 
som »rikslag» de forsta allmiinna bestiimmelserna 
handla diirom. Distriktsregleringen kunna staterna 
oberoende af hvarandra viirkstaUa for sina resp. terri-
torier och i samband diirmed ordna sina under-
distrikts regeringsviirksamhet. Quiding anser detta 
som det mast praktiska tillvagagaendet. Gent emot 
ett aldre forslag, upptaget som »ofvergangsstadgan-
den» i grundlagen, att genom diplomatiska forhand-
lingar mellan Europas stater fii »Europas grundlag» 
antagen, har han sedan sti:ilt sig tviflande, fornam-
li.gast pa grund af misstro till statsmannens bade 
gada vilja och bristande formaga att bedoma pro-
jektet.*) 

Enligt detsamma skulle en kongress af rege-
ringsombud fran alia Europas sjalfstandiga amra-
den, en for hvar fu!J miljon af deras folkmangd, 
ha samlats till gemensam ofverHiggning. Hade pa 
denna kongress, som bart ega -rum i Prag sasom 
Europas medelpunkt den 1 januari 1895, Europas 
sammanslutning till en enda stat godkants, skulle 
den gatt i forfattning om varldsdelens provisionella 
fordelning i riken och sedan om vidtagande af tjan-

*) Qui ding yttrar om sig s jiilf med afseende hiirpa fi:iljande : 
"Att N(ilsson) sjiilf tror pa miijligheten af ett sadant framgangs-
siitt maste vi betvifla, han 50111 hela sitt vark igenom icke kan 
nog framhalla okunnigheten hos vara statsmiin i alit hvad som 
hi:irer till samhiillsproblemens filosofiska li:isning och huru djupt 
fi:iraktad underklassens stiimma ter sig i motstandarnas lager, 
iinnu mer en enda persons. Ganska roligt skulle vara att se de 
miner, hvarmed herrar Beaconsfield, Bismarck, Gortschakoff m. fl., 
hvilka betrakta hvar sin viirda person som den inkarnerade poli-
tiska visheten sjiilf, skulle emottaga beri:irda europeiska grundlag 
till genomdrifvande. Antagligt iir, att N. velat allenast gifva en 
vink om hvad som borde vara lagliga siittet att procedera i slik 
fraga". 
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liga atgarder for distriktsregleringens vidare utfo-
rande iinda ned till hetsen genom kommitteer fOr 
hvarje ofverdistrikt. 

Efter det distriktsregleringen blifvit forslagsvis 
fullstiindigt genomfOrd, skulle kongressen for staten 
och fOr hvarje annat ofverdi1strikt dess kommitte ut-
sett provisionel reg,ering enligt lagens bestiimmel-
ser, hiiradet ocksa fOr en hvar af dess kretsar. 

Diirmed skulle kongressens och kommitteernas 
varksamhet ha upphort och deras makt ofvergatt till 
de for hvarje distrikt utsedda regeringsmedlemmarna, 
hvilka haft att fortsiitta hvar inom sitt omrade med 
forberedelserna till lagens infOrande vid en bestiimd 
tidpunkt, af Quiding faststiild till den 1 jan. 1900, 
da de med full myndighet skulle ha tilltriidt sina 
befattningar. DiireHer skulle den provisoriska di-
striktsregleringen slutligen profvats och faststiilts, 
samt Ofriga former, som lagen afser, bragts till ut-
fOrande efter han,d som lokala forhallanden och 
andra omstandigheter gjort det mojligt. Alia regen-
ter samt ambets- och tjiinsteman, hvilka vid 19 :de 
arhundradets slut befunnit sig i maktutofning, men 
genom sakernas nya ordning gjorts ofverflodiga, 
hade skolat erhalla sina apanager och loner i pension, 
om de sa hade fordrat. Samma riitt skulle afven 
tillkommit davarande pensionstagare i afseende pa 
forut innehafda samhiillspensioner. 

Ett annat projekt att fa grundlagsforslaget 
spridt och kant samt af alia Europas underiklassfor-
eningar antaget som deras program, for att slut-
ligen par Ia force des choses tvingas pa ofverklas-
sen, synes honom ej hiilkr aHdeles tillfredssta!la n-
de, men i alia hiindelser biittre. 
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Ofverlamnande dessa bagge senare rea!iserings-
planer att »narmare begrundas af den, som dar-
till har lust», ger Quiding sitt yngsta projekt nu-
mera foretradet, namligen att »redan under nu be-
stiiende forhiillanden forbereda det nya samhalls-
skicket pii det satt, att hvarj,e rike •ordnar sina under-
distrikters varksamhet i enlighet med stadgandena 
i forslaget till Europas grundlag, hvars genomforan-
de i ofrigt siiledes skulle bero pii mojligen intraf-
fande gynnsammare forhiillanden an de som for nar-
varande erbjuda sig. Ty siisom orubbligt axiom kan 
antagas, att det ar pii kretsens sjalfstandiga tillvaro 
som framtida reformer i alia riktningar, om de skola 
motsvara sitt andamiil, miiste hvila». 

Under distriktsforfattningens hagn ar kretsen am-
nad att fylla samma uppgift, som »staten», hvilken den 
nu eftertrader siisom sjalfstandig samhallsenhet, upp-
fyllde eller var amnad att uppfylla, men icke kunde 
eller niigonsin skulle kunna. Distriktsforfattningen 
ar af natur att alldeles kullkasta nu gangse, nedarfda 
begrepp om fosterland och nationella granser. For-
fattningen och ett darpa grundadt europeiskt folk-
eller samhallsforbund ar intet annat an den fede-
rativa principen tagen i tjiinst for ett bestiimdt sam-
hiillsskick. Quiding intager med hansyn hartill sii-
medelst enahanda stiindpunkt som den teoretiska 
anarkismen, hvilket vi vilja helysa g,enom uppdra-
gande af en parallel. Siilunda sager t. ex. Bakunin, 
att framtidens samhalle kommer att utgora en for-
ening af manniskorna i storsta omfattning: »indivi-
derna sammanslutas i kommuner, kommunerna i pro-
vinser, provinserna i folk och slutligen folken i Euro-
pas forenta stater och sa till sist hela varlden ... 
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Hvart folk, stort eiier litet, starkt eller svagt, hvarje 
provins och hvarje kommun har den oinskrankta rat-
ten till fullkomlig sFi.lfstandighet, forutsatt att deras 
egna forfattningar icke hota grannomradenas sjalf-
standighet och frihet.» - Nar sa revolutionen en dag 
utbryter och en ny forfattning skall antagas, »afskaf-
fas den nationella staten utan hansyn till de nu-
varande statsgranserna». (Efter Eltzbacher, Der 
Anarchismus, Berlin, 1900, sid. 113 och 122.)*) 

Kretsen, som eftertradt riket sasom sjalfstandig 
samhallsenhet, anses enligt »Europas grundlag» repre-

»de·n nationella enheten och sjalfstandighe-
ten». »Ar folkmangden», hder det i en af grund-
lagens paragrafer, »i stad sa stor, att den (staden) 
kan anses motsvara harad, land eller rike, ma den 
i sadan egenskap godkannas, men skall da f6rdelas i 
vederborliga, hvar for sig benamnda underdistrikter.» 

»Vi skola», sager Qui ding, »ieke lata innestanga 
oss inom granser och former, som de gamla tidernas 
ofverklass och deras 'krig uppstalt. Battre granser och 
battre former lata uppstalla sig.» 

Quiding kan icke inse, hvarfor »fosterlandet» 
simile vara mera vardt an andra delar af jorden. Det 
kan vara kart for de minnen fran forna ar, som darvid 

*) Det basta, ja egentligen enda beaktansviirda i niimnda 
bok af Eltzbacher, till profession domstolsassessor, ar, att han 
sammanfort ur de manga olika varken det vasentliga i de laror, 
hvilka rt>presenteras af den teoretiska anarkismens representativa 
forf. - Godwin, Proudhon, Stirner, Bakunin, Krapotkin, Tucker, 
Tolstoj -- med deras egna ord, hvarigenom en lattillganglig 
ofverblick erhiillits ofver namnda tankeriktning. - I inledningen 
sid. 64 aberopade Tolstojs yttrande om motsatsforhiillandet 
mellan kyrka och kristendom, hamtadt fran Eltzbacher, tillhor 
egenligen hans arbete "fralsningen finnes hos dig etcu (Jfr. sv. 
iifvers., 1894, sid. 
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aro fastade. Men manniskorna och manslkligheten iiro 
mera varda att halla dyrt och kart. I ofrigt anser Qui-
ding precis som Marx (i manifestet»), 
att underklassen undf:r forevarande samhallsskick in-
tet fosterland eger, uttaladt i mast slaende och dra-
stiska form, sasom t. ex. i foljande ord: » ... sa vet 
kiinnaren alit for val, att hvarje samhalles underklass 
- den torde i aHmanhet kunna upps:kattas till nittio 
procent af befolkning,en - ar beroende af dess ofver-
kla:SS; ett beroende, som utgor form en for det mo-
darna slafveriet, alltsa endast till skenet fri, men i 
sjalfva varket slaf till den grad, att, om det foil ofver-
klassen in att begagna sin ratt och tillstanga sina 
kassakistor, fara vore, att hela samhallet gick san-
der, atminstone att underklassen fick svalta ihjal. Ar 
denna frihet nagot att forsvara med lif och blod ?» 

»Europas forenta stater», sasom det af 
sallskapet med detta namn,- om nu »Europas federa-
tion», som sallskapet pa romanska sprak ordagrannt 
benamnes, i godtag,en svensk 6fversattning fatt rik-
tig tolkning - skulle nappeligen ha vunnit Qui-
dings erkannande, for sa vidt sallskapets program ar 
ett forbund af Europas nationalstater oforandrade.*) 
I »Europas grundlag» fOr de europeiska f o Ike n s 

• sammanslutning i ett varldsdelen omfattande sam-
h all s- forbund aro de nation ella helstaterna utmon-

'') I "Varia,, nov.-hiiftet for 1908, sid. 663-68, iiterfinnes 
en resume af ett foredrag, som prins de Cassano under ett besiik 
i Stockholm hiill i aug. s. a. i riksdagshuset "infiir en intresserad 
och kosmopolitisk publik" ofver "Europas fiirenade stater", men 
som ledsamt nog ingenting eger att meddela om sallskapets pro-
gramprinciper. Resumen (val till foljd af foredraget) utgiir till 
hufvudsaklig del enjast en knapphiindig orientering ofver federa-
tionsictens historiska utvecklingsgiing, ntan att langt ifran vara 
f11llstiindig. 
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strade sasom ett hufvudsakligt, i aUt fall ursprungli-
gen uppkommet viirk af rof och krig, hvilka bada fak-
torer gifvit ifragavarande stater deras grundliiggande 
konstitution samt sedan kommit att bli till monster 
for senare tiders centraliserade statsbildningar. 

For Sveriges vidkommande skulk enligt »riksla-
gen for Sveriges underdistrikter» distriktsregleringen 
omhiindertagas af konungens befallningshafvande 
hvar i sitt liin. 

Genom allman kungorelse hade k. befhde att 
stiilla till att borja med en uppmaning till dem bland 
nuvarande lokalstyrelser, hvilka anse foriindring i be· 
staende distriktsgriinser till foljd af den nya lagen 
vara nodig, att fore viss utsatt tid diirom g·ora anmii-
lan. Efter det alia vederborande blifvit horda, skulle 
bemiilta myndighet sedan ega att i saken besluta med 
riitt for den missnojde att ofverklaga beslutet i laga 
ordning. 

Bestaende forhallanden liiggas sa vidt mojligt 
till grund for distriktsregleringen. Kretsindelningen 
pa landsbygden grundas for den skull pa nu existe-
rande sockenindelning, ehuru socknarna vanligen vida 
understiga det i lagen faststiilda hogsta invanaran- • 
talet. Invanarantalet ar niimligen, sasom tidigare 
niimnts, bestiimmande for kretsarnas storlek, som icke 
far ofver-, men val understiga 5-tusentalet. Vid den 
forsta distriktsregleringen bor invanarantalet siittas 
nag:ot lagre, exempelvis till 2 eller 3 tusen for att 
icke genom folkokningen tvingas att snart gora om 
viirket. Stiiderna underkastas samma griinsreglering, 
sa att stad med storre folkmangd fordelas i kretsar 
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med samma folkmangd. En stad som Stookholm med 
sina i rundt tal 337,000 invanare komme alltsa att 
indelas i lagst 67, hogst 168 kretsar, dessa 
sedan i harad, kanske land. Koping eller stad sattes 
lika med socken pa landet till s.arskild krets, om 
icke folkmangden ar dess talrikare. For nybildade 
distrikt faststallas granserna af konungen. 

Ar den forsta distriktsregleringen pa sa satt vark-
stiild, later k. befhde aret nast fore det, da lagens 
efterlefnad skaU vidtaga, hvilket skall ske 1 j:an. tredje 
aret efter det, hvarunder rikslagen blifvit promulge-
rad, genom allman kungorels·e kalla da valberattigade 
inom hvarje krets till sammantrade a tid och stalle, 
som i lagen sags, for utseende af kretsnamnd, krets-
rad och kretshOfding, hvilka alia med den 1 darpa 
foljande januari sina befattningar tilltrada. Darefter 
sammankomma utsedda kretsraden for att valja hara-
dets rad och hofding samt haradsraden for valjande 
af Iansrad och Hinshofding, skolande valens resultat 
af dem, hvilka fort ordet vid motena, delgifvas k. 
befallningshafvande. 

Efter tilltrade af sin tjanst gar kretshofding ge-
nast i forfattning med upprattande af kretsmatrikeln i 
sadant skick, som ifragavarande § bjuder. Darvid for-
hares alia da inom kretsen boende personer eller de-
ras malsman, och star en hvar fritt att till hemort 
valja anting;en den krets, dar vid hans fodelse modern 
var bosatt, eller den, inom hvars grans han senast 
varit i tre pa hvarandra fOijande ar mantalsskrifven. 
Forstnamnda krets till hemort skall valjas for den, som 
icke med kallelse antrZ.ffats eller, ehuru kallad, ute-
blifvit, likaledes for haktade personer, om hvilka k. 

Quiding. 14 
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befhde meddelar vederborande krets besked. -- Un-
der aret, hvarmed lagens efterlefnad borjat, utga skat-
ter i hittills oflig ordning, och forst med arets sista 
kvartal vidtagas fOrberedelserna for den nya beskatt-
ningen i enlighet med den §, som diirom bestam-
mer. *) 

*) De samhli.llsangelli.genheter, hvilka hittills gli.llande forfatt-
ningar uppdragit ·at allmli.n radstuga, kommunalstli.mma, stads-
och kommunalfullmli.ktige samt landsting, li.ro salunda ofverflyttade 
pa de nya myndigheterna: rad, nli.mnd och kretshofding, hvarmed 
ock fOrstnli.mnda myndigheters befogenhet forfallit. Till berorda 
allmli.nna samhli.llsangelli.genheter rli.knas i krets, hvars grli.ns sam-
manfaller med .den ecklesiastika, li.fven kyrkornas och folkskolor-
nas ekonomi, hvarmed kyrkostli.mmas befattning li.fven da upphor. 

Hvad ater forvaltningen betrli.ffar, sa bibehalles redan varande 
myndigheter vid hvar sin lagstadgade vli.rksamhet, kommunalnli.mn-
den likvli.l hli.danefter benli.mnd drli.tselkammare. Vederborande 
hOfding skall dock dli.n'l.t ligna uppmli.rksamhet och li.r dessutom 
s jli.lfskrifven ledamot rued rostrli.tt i alia till hans distrikt horande 
kollegiala forvaltningsvli.rk. Han iir dessutom berli.ttigad utan sli.r-
skild fullmakt att fora distriktets talan infOr bade domstol och 
andra myndigheter. Hofdings bud i li.mbetsli.renden skall enhvar 
efterkomma, sker ej det, far nli.rmaste kronobetjaning dli.rtilllli.mna 
handrli.ckning. - Afsli.gelse fran regeringsbefattning, d. v. s. leda-
motskap af 3-mannaradet, 12-mannanli.mnden eller befattningen 
som kretshofding sker hos k. befhde, som profvar och godkli.nner 
eller forkastar den. Hos k. befhde gores likaledes anmli.lan af 
"formansdistrikt", om nagot af dessa asidosli.tter lagstadgade 
skyldigheter. 

Att Quiding bibehallit k. befhdes inblandning i kommunal-
vli.sendet, iifvensom till nagon delmagistraternas, ehuru bada dessa 
myndigheter hora till dem, hvilka distriktsforfattningen framdeles 
skall gora ofverflodiga, forklarar han darmed, att "det skulle !edt 
till mera brak fOr de nya myndigheterna an de i borjan kunde 
statt ut rued". "De bOra fa tillfiille att forst och framst gora sig 
hemmastadda pa sina nya platser". 
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I och med krets·ens och dess befolknings kon-
stituering samt val af distriktsregering ar disttikts-
forfattningen fullstiindigt genomford. Harefter vid-
tager det legentliga reformarbetet, d. v. s. ofvergangen 
fran individratt till »kretsriitt», diirest man icke gor 
med ens slag i sak och g1enast proklamerar krets-
ratt.*) Kretsrattens utbredning iir till stor del liim-
nadt at kretsinvanarnas eg,et skon. Quiding later un-
der »ofvergangsperioden» kretsens befolkning vara 
delad i tva stora kategorier, niimligen i underhalls-
tagare, det nya samlifvets personal, och i sjiilffor-
sorjare, hvilka omfatta det gamla familjelifvet. Stad-
gandena i grundlagen aro diirfor afven afpassade i 
enlighet darmed. 

Innan kretsen utvecklats diirh;iin, att den blifvit 
ensam egare af kretsens egendom, fast som lost, och 
arbetet fatt sin »konstmassiga» organisation, »maste» 
dock gemensamhetslifvet for en del af befolkningen 
dessforinnan taga sin borjan. 

*) Revolutionen, den sociala revolutionen, uppfattas af so-
cialistiska forfattare numera icke som en plotslig handling, ofver-
rumpling o. dyl., utan som en process, foregangen af forberedel-
ser. Salunda betraktar Kautsky, marxisten, "revolutionen som en 
historisk process, som under harda strider kan forsigga under ar-
tionden" (Se hans arbete •· Den sociala revolutionen ", i sv. ofvers. 
upptaget i "Sociologiskt Bibliotek", sid. 97). 11 Det segrande pro-
letariatet, afven om det ar aldrig Sa radikalt sinnadt, kan ickelf I 
sager han pa ett annat stalle i samma arbete (sid. 104), "pa 
en gang upphafva klassolikheterna, ty dessa ha uppstatt genom 
mangtusenarig utveckling, och de och deras foljder lata sig icke 
helt enkelt utplanas som kritstrecken pa en tafla med en svamp". 
- ]fr detta yttrande med Quidings sid. 194. 

for Krapotkin, anarkisten, existerar likaledes "en revolutions-
period" !at vara om endast 3 till 5 ar "for omgestaltandet af 
samhalls- och egendomsfOrhallandena", och den ar ej hillier att 
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Nast kretsforfattningens antagande, anser Qui-
ding den forsta oundgangliga reformen vara att skaffa 
de fattiga tak ofver hufvudet och brod for dagen. 
Pauperismen har trots Ofverklassens alia anstrang-
ningar vaxt den ofver hufvudet. Sjalfforsorjningen 
har blifvit med hvarje dag svarare. Ofverklassens 
ung'dom :so'ker man ·radda genom att hilda den for de 
ofverflodiga ambetena och andra sysslor, som lamna 
brod pa de ofriga klassernas bekostnad. Underklas-
sens ungdom bryr sig ingen om. Familje- och slakt-
banden aro sa godt som sprangda. Varldens ode 
ligger i penningsamlarnas hinder. Alit ar i upplos· 
ningstillstand. Vagen ar salunda redan anvisad. Ar-
betslosheten, denna nutidens ohyggliga lands- och 
varldsplaga, maste framst af alit afhjalpas.*) 

Quiding kommer med det tvifvelsutan originella 
pastaendet, att fattighuset ar »den ratta (t. 0. m. af 
gud :sjalf anvisade) 6fvergang,en fran det enskildta 
hushallet», afven af honom benamndt ensamhetslif-

betrakta som nagon "Skracktid". - Den franska syndikalismen, 
den allra modarnaste yttringen af internationel arbetarrorelse, 
hyser samma uppfattning af revolutionen, namligen som en pro-
cess. Stora och sma strajker betraktas af den som en fortlopande 
revolution i smatt, som torbereder den stora sociala revolutionen, 
liksom denna sjlilf behofver sin tid till genomforande. 

Nog sa lockande skulle det ha varit att jlimfora olika revolu-
tionara fOrf:s asikter och forslag "revolutionen dagen 
efter" med de af Quiding fOretriidda asikterna och fOrslagen, men 
hvartill utrymmet icke medgifvit, ej haller har detta ingatt i arbe-
tets planlaggning. Men rna det sagda fa tjana till fingervisning 
at den eller dem, hvilka kunna befinnas villiga till fortsatt studium 
af Quiding, hvartill hans liiror, om de ratt betraktas, sjalfmant 
borde inbjuda. 

*) Samma uppfattning hos Kautsky, anf. arb. sid. 105, hos 
Krapotkin, "Erofringen af brodet" i "Sociologiskt Bibliotek", Sthlm, 
1907, m. fl. forf. 
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vet, »till gemensamhetslif». Mii man taga forslaget 
med ro. fattighus ar enligt nu gallande !agar kom-
munen skyldig att bygga for sina nodlidande, resonne-
rar Quiding. Han vill dii, att det gamla traditionelia 
fattighuset med sina friinstotande egenskaper, sin 
smuts och sjalfva sitt namn lamnas alldeles ii sido, 
och att i stallet siidant hus uppfores, som narmar 
sig den allmanna formen for framtidens boningshus, 
familjepalatset, klostret, som Quiding med forkarlek 
uttrycker sig om dessa boningar, med sarskildt rum 
for hvar person och gemensamma spisnings- och 
samkvamsrum, samt att de fattiga dar erhiiLla alit 
hvad· som kan hanforas till dagligt brad mot det 
arbete de kunna f6rratta, och hvartill de strangt skola 
hallas. »Plocka dref, ransa arter och krossa sten har 
hittills varit fattighjonens arbete. Hvarfor icke an-
vanda kraften, siisom den frie arbetarens, i naringar, 
som frambringa nodvandighetsartiklar, i jordbruk, bo-
skapsskotsel, handtvark och fabriker, handel och sjo-
fart 'm. m., att kke tala om de miingahanda slags 
arbeten, som blott ordningen och trefnaden inom 
kretsen fordrar? lngen mii tvingas till in trade dar, 
men genom inrattningens monstergilla ordning, 
komfort, renlighet och snygghet skall det goras 
efterstrafvansvardt. 

»Man skall nu hapna», sager Quiding, »for detta 
projekt och peka pii massan af de stora stadernas 
trashankar och losdrifvare, hvilka siiledes skulle un-
derhiillas pii kommunens bekostnad. Men forst och 
framst bor markas, att forslaget icke afser nutidens 
oefterrattliga samhallstillstiind, utan det som fram-
stiir efter antagande af forberorda europeiska grund-
lag, sa att det varder en for alia tider konstant sak, 
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till hvilken krets hvar manniska skall anses hora och 
i enlighet hvarmed alia trashankar sandas hvar till 
sina hemorter att forsorjas; for det andra att en sa be-
skaffad forsorjningsskyldighet utgor hvad en hvar 
krets omojligt kan undandraga sig, enar den ar sjalfva 
grundvillkoret for alias forsorjning; for det tredje 
att kostnaden icke torde bli sa ofverdrifven, nar vin-
sten af de fattigas arhete, val organiseradt, friindrages, 
eftersom i allmanhet kan antagas, att en persons ar-
bete forslar till att forsorja honom. Sedan gemen-
samhetslif siilunda genom fattighusen, val hiillna, 
kommit i gang, skaH det locka till efterfoljd,. halst 
om deras namn utbytes mot namnet kloster, och 
emedan hushallningens utforande i stort i stallet for 
de miinga smii enskilda familjehushallen ovillkorligen 
miiste visa sina ofantligt ofvervagande foretraden.» 

Efter hand som underhiillstagarnas antal vaxer, 
skola for deras rakning uppforas de storre bonings-
hus, som ett utstrackt samlif kr.afver, och iit hvilka bor 
gifvas icke blott varaktighet, utan ock den prydlig-
het, som kretsens ekonomiska villkor tillata. 

3. Egendomsforvarf, drift och beskattning. 

Sa lattbestald beskattning;en utfaller under krets-
rattens och daraf foranledda distriktsforfattnings 
hagn -- utan alia de olagenheter, alit det arbete och 
alit det invecklade trassel, som beskattning under nu-
varande otaliga titlar medfor i debitering, uppbord 
och redovisning -- maste daremot, sa lange individ-
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ratten star kvar, ett ansenligt besvar tillkomma. Det 
skattebelopp, som enligt grundlagen bor utgoras af 
kretsen sasom ett helt, maste namligen under ofver-
gangen delas forst i tva delar meiian underhailsta-
garna och sjalfforsorjarna och sedan de sistnamndas 
skattedel pa de sjalfforsorjande individerna. 

Denna fordelning kan aiitsa icke ske ensamt efter 
fastighetsvarde, sasom om alia kretsinbyggarna voro 
underhallstagare, utan for sjalfforsorjarnas del efter 
deras skatteformaga, som bestammes efter en mangd 
personliga forha.Ilanden, sasom om han ar skuldfri 
eiier galdbunden, om han har stor familj att draga 
forsorg for eiier blott sig sjalf, om hans lefnadssatt 
ar yppigt eiier sparsamt, om han utmarker sig ge-
nom enskild valgorenhet eiler girighet, om han i 
allmanna lonlosa uppdrag ar distriktet till nytta eller 
undandrager sig dem jamte en mangd andra lefnads-
omstandigheter, som kunna och bora varka storr·e 
eiier mindl"'e skatt, men h'vilka endast kretsboarna 
aro i stand att narmare kanna. 

Den del af hela skattesumman, som motsvarar 
hvad kretsen gemensamt eger, faller pa underha.Ils-
tagarna, men betalas af kretsen, den ofriga pa sjalf-
forsorjarna. Deras skatteformaga utmarkes genom 
af kretsnamnden hvardera asatt s. k. skattetal, hvilket 
tjanar som delningsgrund for kretsskattens utskif-
tande pa individerna. Den som skattar minst har 
talet 1. Till hvad tal den skaii sattas, hvilken tal 
mera, framgar af jamforelse med andra skattskyldiga, 
i synnerhet med den, som skattar minst, samt med 
den inom kretsen, som skattar mast. I enlighet med 
hvarje individs skattetal utraknas hans personliga 
skatt. Hjonelag och andra bolag skattsattas ickc, 
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utan endast personerna, af hvilka bolaget bestar. Man 
och hustru skattforas salunda i f.orhallande till hvar-
andras andel i boet. Likasa ans·es fastighet inom 
kretsen, hvars egare bor utom den eller ar ofri, som 
individ. Af frammande inom kretsens grans bedrif-
ven naring likasa. 

J o r d ens saval som all annan fastighets succes-
siva ofvergang i kretsarnas ego sker pro primo ge-
nom arfsrattens ofverflyttning fran individen pa kret-
sen, som darmed ocksa atager sig forpliktelsen af den 
enskildes underhall. Har ofverklassen under sin lifs-
tid fatt handskas rued sin egendom huru tokigt och 
onyttigt den behagat och salunda fran det allmanna 
undandragit det gagn darmed kunnat och bort astad-
kommas, sa rna denna ratt, sager Quiding, atminstorie 
vid hans dod anses ha upphort 10ch eg1endomen foljakt-
ligen da bora aterfalla till det allmanna, men krets 
rna icke arfva mer och annan fastighet an den dade 
efterlamnar inom krdsen; eger den aflidne fastig-
het afven i annan krets, arfver denna; pro secundo 
darigenom att kretsen forklaras vid kop berattigacl 
att till-losa sig den eHer hembud, i fall kretsen skulle 
vilja losa den; pro tertio darigenom att ofverdistrikt, 
som eger fast (eller los) egendom utOfver hvad det 
far ega - det far namlig:en icke besitta annan fast 
eller los egendom an som for dess varksamhet och 
hvad darmed sammanhanger som r,egering erfordras, 
ersattningsfritt aftrader den tiU de kretsar, inom 
hvars granser sadan eg:endom Jigger. Pa samma satt 
forhalles rued den egendom, som nu tillhor kyrkor, 
hospital, valgorenhetsinrattningar och andra dylika 
enskilda stiftelser. Ratt till s. k. danaarf, som faller 
efter krdsens egen befolkning, blir afven kretsens. 
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Det finnes naturligtvis icke hailer nagot hinder for 
krets att mottaga till kretsen och inom kretsen be-
lagen sarskildt donerad privat egendom. Pa sa satt 
blir kretsen smaningom egare till all nuvarande privat-
egendom inom dess granser. Ar kretsen en gang 
egare af jorden och annan fastighet, foljer Jen losa 
egendomen (afkastning o. a.) snart ·efter af sig sjiilf. 
Kretsen blir salunda rik och kapabel att i stor skala 
varka for sina individers basta.*) 

Dock ,eftersom »ratten» kvarstar mellan kretsar-
na, kunna dessa vara mer eller mindre forsigkomna 
och valmaende. Alia kretsar komma saledes icke sam-
tidigt i atnjutande af den nya samhallsprincipens for-
delar, utan e!k.r hand som de mogna for detta 
goda, hvadan ock kan handa, att den ena hunnit 
till fullt utbildadt gemensamhetslif, medan den andra 
annu laborerar med enskild egendom, sasom i det 
gamla samhallets tider. Af sadan anledning ar ock-
sa bland annat stadgadt om bibehallande vid kraft 
af de sarskilda samhallenas nuvarande civil- och kom-
munallagar, med undantag af hvad angar vissa fra-
gor, sasom om giftermal och arf, processvasen m. m., 
hvarforutom kommunallagarnas straffbestammelser 
blifvit upphafda for att ersattas med de forut namnda 
stadgandena angaende lagbrott. Denna olikhet kret-
sa_rna emellan invarkar dock foga pa individerna, 
menar Quiding, eniir ett lidande, gemensamt buret, 
kannes lattare. Dessutom framkallas gemensamma 

*) Quiding besvarar siilunda pa sitt som alltid originella vis 
den gamla fragan, huruvida "expropriationen" skall forsigga sasom 
en aflosning eller sasom en konfiskering. - Kautsky anser, for 
att anfora en parallel, "en he! miingd skiil tala for att en prole-
tiirisk regim skall soka viilja afl5sningens vag . 0 - den att betala 
kapitalisterna och jordegarna . " Se hans anf. arb., sid. 112. 
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anstrangningar till stallningens forbattrande. Redan 
nagra manniskors forening okar resultaten mera an 
proportionsvis, men en forening mellan alia kan, for 
att nyttja skriftens ord, forsatta barg, med andra ord 
gora undervark, sager Quiding. 

Ar krets icke rik nog att gora sig till godo 
inom dess grans befintliga naturtillgangar, eller de 
ha sin strackning utofver griinsen pa siitt, som skulle 
gora deras bearbetning pa sarskilda stallen mindre 
fordelaktig, da kan efkr kretsens hemstallan veder-
borande ofverdistrikt besluta, huruvida tva eller flera 
kretsar bora sammanslas for vinnande af basta resul-
tat, eller hvilka andra utviigar bora vidtagas. 

Enskild person, som eger storre jord- eller bruks-
egendom, manufakturvark eller fabrik, men saknar 
utvag att dem bearbeta i tillborlig ufstrackning, eger 
krets, inom hvars grans den ar belagen, pa hans 
begaran sa vidt mojligt forskjuta nodvandiga medel, 
men icke som Ian, utan mot o-fverliitelse af mot-
svarig andel i egendomen. 

Kretsen bereder sig afvenledes inkomster genom 
en produktion, afpassad efter kretsens produktions-
betingelser. Kretsar finnas, hvilka kanske drifva en-
clast jordbruk, andra biirgsbruk, ater andra nagon 
specialfabrikation som hufvudnaring. Hvad den sja!f 
icke kan drifva for egen rakning utarrenderas, under 
det att arrendet eller vinsten tillfaller kretsen. Viii 
kretsen ga langre i foretagsamhet an dess rorliga 
kapital medgifver, maste den, sa lange enskild ratt 
kvarstar, beskattningsvis anskaffa dartill erforderliga 
penningar, darfor att det nya myntets natur omojlig-
gor allt laneViisen s<\val for individer som for distrikt. 
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Genom distriktsforfattningen ar hvarje krets in-
skrankt till den stallning lage och natur anvisa, med 
mindre den kan hogr-e uppdrifvas genom befolknin-
gens egen omtanka, flitiga arbete och andliga vark-
samhet. 

Publika anlaggningar, kommunikationsanstalter 
0. dyl. fa icke satta sina afgifter hogre an att de 
betacka underhiillskostnaden, men bora, efter hand 
som det underhallande distriktets ekonomiska stall-
ning medgifver, nedsattas, tills de slutligen komma 
att alldeles upphora. 

4. Handel och vandel i ofrigt. 
(Myntviisendet.) 

Metallmyntet maste likaledes sta kvar jamte det 
rationella sedelmyntet. En forsiktig statskonst skall, 
sager Quiding, · icke rubba nuvarande mynt, utan vid 
sidan daraf satta ett korrekt system, hvars mynt just 
till foljd af dess ofverensstammelse med »fornuftet», 
i tidernas liingd maste uttranga det bestaende i man 
som det gores umbarligt. Det nya systemet anslu-
ter sig for den skull till det gamla pa sa satt, att 
egendomsvarden i bestaende mynt tagas till utgangs-
punkt och hittills varande benamningar bibehiillas. 
Metallmyntet maste bibehallas dels for trafiken med 
utomeuropeiska land, sa lange de icke accepterat 
(det Nilssonska) statsmyntet, dels iiro kretsarna i 
sina aWirer med hvarandra Iamnade riitt att diiraf 
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begagna sig eUer kke. Dessa sta, sa Hinge indi-
vidratten varar, i samma forhallande till hvarandra 
som forut individerna, om ock »rattskriget» mellan 
kretsarna »aldrig kan framsta i sa ohygglig gestalt 
och med sa fruktansvarda foljder som krigd mellan 
individerna». Daremot varkstalJas samtliga distrikts 
samhallsutgifter och mottagas deras inkomster e n-
d as t i statsmynt, hvilket ock skall begagnas for 
deras rakenskapsforing. 

Statsmyntet ar utfardadt dels a enkom dartill 
forfiirdigade blanketter, benamnda sedelmynt, lydan-
de - under. ofvergangstiden - a franc, dels a stye-
ken af passande myntmetall till en gang for alia 
bestamdt skrot och korn, benamnda skiljemynt, ly-
dande a centime. Som sedelmynt a mindre valorer 
an 1 francs aro besvarliga for cirkulationen, anvan-
des skiljemynt pragladt i metall. Vardet a all individ 
eller kf.ets tillhorig fast egendom reduceras pa basis 
af senast dara varkstalda offidella taxeringar till nu 
gallande franskt mynt, till hvilket nuvarande olika 
slag af metalliskt mynt skola forvandlas och dar-
med ett ·enda bli gallande.*) 

»Ehuru statsmyntet ar baseradt pa likstallighet 
med hittills gangse myntvarde - eftersom fastig-

*) Under uframtidens penningvlisen" och liknande rubriker 
diskuterades hasten 1908 i hufvudstadspressen ett af Svenska ex-
portforeningens direktor, John Hammar, i ett af honom h!Hlet 
foredrag framstlildt forslag om antagandet af francen som mynt-
enhet i och for ofvergang till ett gemensamt internationelt eller 
vlirldsmyntsystem, och som sedan vlickte lifligaste anklang inom 
som utom vart lands grlinser, uttryckligen i frankrike och i sall-
skapet "Europas federation• (Europas forenta stater?). Quiding 
visar hlir som i sa manga andra stycken sitt beundransvlirda 
skarpsinne och intuition, sa mycket anmarkningsvlirdare som han 
under alit sitt filosoferande stii.dse utgdr frlin kanda och faktiska 
forh1'tllanden, men inb!asande i dessa en ny tids anda och kraf. 
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heterna darefter taxeras - skall Ofverklassen, hvil-
ken bast vet, hvilka fordelar for denna klass det 
gamla orediga och oroliga myntet fort med sig, en 
corps motsatta sig hvarj e forsok till forandring och 
gora alit for att snart bringa det pa fall.» Men dar-
med ar ingen skada skedd, forklarar Quiding. Me-
tallmyntet maste, afven for trafiken med utomeuro-
peiska land, hvilka icke lara bry sig 9m statsmyn-
tet, tills vidare sta kvar, och dari bestamda fordringar 
med sadant mynt betalas, hvadan statsmyntets fall 
endast betyder dt hojdt pris pa meta!Jen. · Forutsatta 
vi det var'sta, att statsmyntet forlorade alit varde, 
sa att ingen ville mottaga det, hvilket likval svar-
ligen kan intraffa, emedan en regering har manga 
utvagar att atminstone nagorlunda halla det uppe, 
dartill ock tjanar denna institutions villkor, •att de 
arliga afbetalningarna a lyftade medel skola goras 
i samma mynt; - hvad blefve foljden? Ingen annan, 
sager Quiding, an »att kommunerna icke brydde sig 
om att lyfta nagot mera af deras myntfond, och 
det kan vara samhallet alldeles likgiltigt». 

»Men i tidernas langd skall institutionens san-
ning gora sig gallande gent ·emot den gamla tidens 
logn, hvarunder den, som trodde sig fa mynt, i sjalf-
va varket fick endast ·en vara, underkastad varors 
manga vardevaxlingar.» 

Statsmyntsinstitutionen maste darfor bibehallas, 
afven om den icke begagnas. Viii iir sannt, att inne-
hafvaren af dess mynt icke kan annorledes an god-
villigtvis darfor erhalla valuta. »Men efter hand som 
samhallsbegrepp·en, hvilka hittills lefvat pa traditioner 
allena, hinna uppklarna, skall niimnda egenskap be-
finnas just tillhora ett varkligt mynt, som bor vara 
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sa skiljdt fran varuvarde, som mattet ar skiljdt fn1n 
varan, som darmed mates, och salunda smaningom 
bereda alit storre insteg for statsmyntet, hvars slutliga 
och fullstandiga seger emellertid svarligen Jar kunna 
vantas forran individratten faliit och med den ofver-
klassen, samt kretsratten upphaft behofvet af mynt 
individer emellan.» 

»Ett land, som ville forsoka niimnda reform, 
skulle val darigenom till en borjan isolera sig. Men 
det skulle diir·emot ega ett tillriickligt kapital for sin 
inre rorels·e, hvarmedelst denna kunde uppdrifvas sa 
hogt, som lokal- och naturf6rhcillanden medgifva. Val 
maktade icke dess ofverklass da inforskrifva lyx-
artiklar till stOrre belopp an som motsvarade dess 
silfver och guld eller hvad nyttiga saker landet hade 
att utft>ra.» Men vore darmed nagon skada astad-
kommen? fragar Quiding. »Vannerna af en sadan 
handelsbalans, som visar att importen atminstone icke 
ofverstiger ·exporten, skola genast wara nej.» 

5. Rittsvii.sendet. 
I motsats till penningviisendet, som hor till de 

allra viktigaste institutioner, ·emedan det, hiilst un-
der individriittens tid, aliena mojliggor individernas 
och folkens industriella samfiirdsel och beror deras 
hogsta intressen, sa att pa dess beskaffenhet esom-
oftast hanger nationernas val och ve, ar justitievarket, 
efter hvad Quiding sager, en knappt namnviird baga-
tell i samhiillet. 
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Lagofvertradelser och brott aro yttringar af an-
tingen lagarnas for3Jdrade oandamalsenlighet eller 
missriktade samhallsforhallanden. Hela nu varande 
rattsvasen \ar afvenledes domd till sin vissa undergang. 

Lagen ar enligt Quiding (>ing·enting annat au 
en mer dl:er mindre provisionel anvisning Ofver iakt-
taganden, som sammanlefnaden anses fordra, en pro-
memoria eller minneslista, som ingalunda viii anses 
ofelbar eller tilltvinga sig gudomlig vordnad, fast 
hallre medgifver sin otillracklighet och far bindande 
kraft allenast darigenom, att folket, som gaf sig denna 
lag, inser dess foreskrifters sanning och andamalsen-
lighet pamt forty s:kulle .afv·en utan densamma, om alia 
detaljer kunde Milas i minne, sammanlefva som sig 
bor. bfvertradelse af en sadan lag ar bade for dess 
och manniskans ofullkomlighet latt mojlig, men inne-
bar ingenting himmelsskriande eller nesligt, utan har-
leder sig oftast lik hvarje annan den miinskliga svag-
hetens yttring fran bristande lefnadskonst och upp-
marksamhet, ar saledes en forlatlig distraktion, som 
drabbar svarast lagbrytaren sjiilf genom den smarta 
han maste kiinna ofver sitt fel, hiilst om det haft skad-
liga foljder, och ofver den mojliga forlusten af med-
borgerligt fortroende, hvadan ock han skall vara den 
forsta att erkanna sin negligens och foresatta sig 
noggrannare framtida uppmarksamhet pa sig sjalf. 
Han har brutit lag, begatt brott, om man sa vill, men 
han iir darfor icke brottslig i detta ords vanliga me-
n'ing, och brott, om det sa skaH kallas, kan icke 
vara storre eHer mindre. Skall en lagofvertriidelse 
'Straffas, sa maste konse'kv·ent alla straffas, och den ena 
fortj.iinar ·icke :Storre straff ·an den andra. Men straff 
ar nagot, som 'icke hor till det valbestalda samhallet.» 
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»Sa forhc'iller sig med lagen, niir den far vara 
hvad den till sin ide ar.» 

Lagen i nutida mening syftar icke pa samhiillsord-
ningen, utan pa bevarande a,f O.fv·erklassens ratt, hva-
dan samhaUsordningen far folja sa godt den kan. Sam-
hallet maste darfor sa reformeras, att dess !agar efter-
lefvas uta n straffhotelser. Den nya grundsatsen om 
afskaffande af alia straff ar en sjalfklar foljd af individ-
rattens bortkastande. »Satt i stallet for ofverklassens 
!agar dem, hvilka afse alias val, och manniskan skall 
utan yttre tvang samt garna efterkomma lagens bud, 
emedan hon begriper, att den ar nodvandig for sam-
hallet !» »Det ar icke genom straff medborgaren skall 
formas till laglydnad, utan darigenom att lagarna 
goras fornuftiga, och att hon uppfostras till insikt 
daraf. Ett sakert tecken pa falska och felaktiga !agar 
ar, om de icke utan hotelser med straff kunna goras 
gallande, af hvilka hotelser lagen hvarken vinner 
helgd eller skarpa.» 

Genom »distriktsforfattningen», enligt hvilken 
individen tillforsakras ett hem och sin utkomst for 
hela lifvet, forsvinna, lar Quiding, smaningom orsa-
kerna tiU brott. De, som )iindock kunna intraffa, halst i 
tiden narmast efter den, som sett mansklighetens 
Jika fruktansvarda som uthalliga spoke, straffvasendet, 
aftrada fran skadeplatsen, antecknas i kretsmatrikeln, 
dar hvar individ har sin pagina. Bli de manga eller 
farliga for samhallet, kan Jagbrytaren mista sin frihet, 
men endast for att tvangsvis genomga en ny upp-
fostringskurs, sedan den fOrsta misslyckats. Emeller-
tid efter det afven kretsens uppfostringsvasen hunnit 
ombildas och utveckla sina varkningar, skola lag-
hrotten bli sallsynta. 
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Domstolsindi.ttningen har i kretssamhallet ofver-
gatt fran att vara »ett hogtidligt casusknackare-
kollegium» till ratt och slatt ett forvaltningsbestyr; 
kretshofdingen ar domaren i forsta instans. Vid si-
dan af honom star en jury, den enda, som framtiden 
far att uppvisa, namligen kretsnamnden, som genom 
omrostning eger att afgora, huruvida »en brotts-
ling» skall anses vara till forlust af sin frihet, 
d. v. s1. underkastas uppfostringstvang i raddnings-
hem, om han dartill af kretshofding blifvit <fomd 
eller nagon annan inom kretsen yrkar pa en ofrihets-
forklaring. En mangd smaarenden, rued hvilka dom-
stolarna nu syssla, forsvinna i och rued distriktsfor-
fattningen. Lagfart kan icke •ega rum, sedan Jorden 
upphort att forandra egare, icke haller inteckning, 
da samhallet icke mer godkanner forstrackningsva-
sendet. Aktenskapsforord behofvas icke, da gifter-
mal sker utan egendomsratt, icke hailer bouppteck-
ning och testamentsbevakning, sedan individers arfs-
ratt forsvunnit. Lika litet komma formynderskaps-
arenden i fraga, eftersom lagen blott har skillnad 
mellan fri och ofri, om hvilka senares behandling 
sarskilda stadganden galla. - Nutidens »Utsoknings-
balk» forsvinner afven den i sinom tid, men dess-
forinnan kommer utsokningsvasendet att fortlefva, 
fast under andra och lindrigare former. 

Skuldfordringsmal angaende forstrackta pennin-
gar eller betalning for borgade varor ar nagot, hvar-
med det nya samhallsskicket, som helt och hallet 
kasserat den gamla tidens lanesystem, aldrig tager 
minsta befattning. I allmanhet gaUer som regel, att 
kontrahenterna rna soka garantier genom sjalfva af-
talets beskaffenhet och framfor alit i hvarandras ·per-

Quiding. 15 
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sonlighet. Sasom foremiil for utsokningsbalken kom-
mer att kvarstii uttagande af adomd skadeersattning, 
installande i tjanst och arbete m. m. Edgang af nil-
got slag ar icke tilliitet och kan ha11er icke garna 
ifragakomma. 

6. Forsvarsvarket. 
I samma riktning gar forsvars- och polisvasen-
aflysning. 

Kretsrattens omgestaltande inflytelse stracker sig 
afven till krigsmakten och gar anda darhan, att sjalfva 
namnet miiste forsvinna. En krigsmakt skall icke mera 
finnas, men val en polismakt. Ty uppratthiillandet 
af den inre ordningen i det stora europeiska sam-
hallet kommer att utgora dess hufvudsyssla, efter 
det krig mellan europeiska folk genom alias fi:irening 
till en enda stat omojliggjorts. Emellertid aro vi 
icke sakra for krig fran andra varldsdelar*), och po-
lismakten far diirfor organiseras pa krigsmaner, hvil-
ket ock den inre ordningens uppeha1lande torde er-
fordra. Sa fa som mojligt af befolkningen skola ofvas 

*) Ett sista storartadt krig, yttrar Quiding pa ett stalle, skall 
hedendomens gamla (individ)ratt, innan den forsvinner fran euro-
peiska skadeplatsen, mojligen avagabringa. Det kommer att ut-
kiimpas mellan de stormakter, som da spela herrar pa tappan, 
och till hvilka, en eller annan, de mindre, nolentes volentes, maste 
i alia fall sluta sig. Den som segrar skall diktera !agar for Europa, 
men da inse, att det stora valdet icke kan sammanhallas utan 
genom distriktsforfattningen, som salunda iifven pa denna vag 
kommer till stand och lamnar icke blott Ianden, sasom i vissa 
republiker, utan framfiir alit kretsarna den sjalfstyrelse, hvarfor-
utan bade frihet och fosterland iiro chimiirer, emedan eljest indi-
viden alltid kan tyranniseras af det hiigre distriktets ambetsman, 
och saknar ett stabilt hem. 
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i vapenforing. Allman varnplikt bor s;Uunda icke 
komma ifdiga. Sa later sig ock gora darigenom, att 
hela Europa bidrager med manskap, sa att bade ar-
men och flottan fa en respektabel numerar, fast icke 
jamforlig med de krigsharar .-.a miljoner, som det 
gamla samhallet uppstiildc. dlan skall i det nya vara 
nojd med en liten procent af folkmang:den (hogst 
hundratusen man till lands och lika manga till sjos 
for hela Europa) och lita mera pa den Iilla truppens 
fullkomliga utbildning i krigskonst- an pa dess stor-
lek. Likasa stOdjer man sig pa krigsmaskinernas och 
vapnens uppbringande till hogsta fullkomlighet. 

Denna polismakt ar forlagd pa tjiinliga stiillen 
ofver hela statens omrade. Den har sarskilda krets-
omraden till sin disposition, hvilka esomoftast aro 
befiilstade till forvar af vapenforrader m. m. Den 
kallas statspolis, sasom helt och hallet lydande under 
statshofdingen och kan efter erhallna order forme-
deist kommunikationsanstalternas ypperliga skick i 
storsta hast samlas pa hvilken hotad punkt som 
halst af statsomradet. Polismakten till sjos star lika-
ledes under statshofdingen och iir pa samma siitt 
fordelad, sa att den i fall af behof kan understodja 
och understodjas af landtharen. Sa beskaffad ar 
statspolisen, som ock utgor statens forsvar mot yttre 
fiender. 

Det gifves ock en annan polismakt, som icke 
subordinerar omedelbart under statshofdingen. I 
hvar krets skall niimligen finnas en staende poliskar 
till kretsreg:eringens begagnande och for uppriitthal-
lande af ordningen inom kretsen, nar dartill fysisk 
makt erfordras. Denna s. k. kretspolis, som ar stats-
polisens rekryteringskalla, utgor en procent af be-
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folkningen och star under krdshofdingens befal samt 
inofvas i viss man och forberedelsevis till militar-
tjanst, men har daremellan sitt yrke i kretsens tjanst, 
sasom andra kretsboar och anvandes i ofrigt till. 
kretshofdingens uppassning i amhetsarenden. Om 
nu oroligheter nagonstades uppsta eller lydnad at 
regeringsheslut vagras, ar det kretshofding med krets-
polisen, som ordningens upprattande i forsta hand 
aligger, afvensom grannkrdsars polis, om sa behof-
ves, far kallas till hjalp. Kan andock lugnet icke 
aterstallas, rapporteras forhallandet till narmaste ge-
neralbefalhafvar'e ur statspolisen, som darpa tager sa-
ken om hand och den hos statshoMing1en anmaler, 
pa det att kraftigare atgarder, som daraf gores behof, 
rna kunna vidtagas. I ofrigt lamnas utforliga regler 
for proceduren vid oroligheternas dampande afven-
som till iakttagande vid krigforing i akt och me-
ning att forekomma storre skador an nodigt ar. 

Reformer i polisvasendet bora under alia om-
standigheter ga ut pa att gora polisen ofverflodig ge-
nom reformerandet af samhallsskicket i ofrigt, pa det 
rattskrankningarnas orsak rna forsvinna. A.nskont 
alltsa polisen i sjalfva varket ar en inrattning, som 
i c k e tillhor samhallet i dess fullkomliga skick, kan 
likval denna ofverklassens lif- och sakerhetsvakt icke 
undvaras under ofvergangstiden. 

7. Valfrihet i frltga om kladsel och bostad. 

Bland umgangeslifvets ofvergangsdetaljer rna sa-
sam ett typiskt exempel anforas, namligen att ba-
randet af kretsuniform ar hivilligt for kretssamhiil-
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lets sjalfforsorjande del. Det star saledes >>tSjalffor-
sorjare» fritt att nyttja hvad drakt dem behagar. Men 
Quiding hailer for otvifvelaktigt, att den drakt, som 
af kretsen faststalts, skall invarka pa »sjalfforsorjarna», 
sa att en enkel, smakfull och .andamiilsenlig bekladnad 
snart varder for kretsen allmant gallande. Likasa 
amnar kretsen icke tvinga nagon, som vill »fOrsorja» 
sig sjalf och lefva for »den enskilda rattens familj», 
att bebo de nya palats, som byggas i stallet for 
fattighus. Han rna garna, sager Quiding, kvarbo i det 
gamla samhallsskickets hus. Till en borjan ar blott 
fraga om dem, hvilka icke kunna eller vilja forsorja 
sig sj,iilfva, men hvilka, eHer vunnen erfarenhet af 
det mangsidiga umgangets viilgorande inflytelse, icke 
lara komma att langta tillbaka till de enskilda hem-
men. 

F]1\RDE Kl\PITLET. 

Frihet och tvang i fraga om det sam-
halle, som ar, och det samhalle, 

som skall komma. 

Friheten .ar enligt Quiding icke reformernas ytter-
sta mal. Den som begar, sager han, frihet for frihetens 
egen skull, han ma begifva sig till urskogarna, dar han 
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far sin begiirelse tillfredsstiild, men ganska siikert iir, 
att han komme att liingta tillbaka till samhiillstvanget. 
Orsaken till att samhiilistvanget nu kiinnes sa manga 
tryckande .iir denna, att alia samhiillens bestaende 
!agar hittills iiro stiftade af ofverklassen ensam; dessa 
!agars tendens har blifvit, stiftaren ofta omedvetet, 
ett tvang, som egentligen trycker pa underklassen. 
Afven sedan alia ensidigt stiftade !agar· fallit, maste 
dock ordning finnas, hvarforutan intet samhiille kan 
besta, och ordning forutsiitter tvang. Skillnaden iir 
blott den, att nodviindigheten af niimnda slags tvang 
inses af alia, som diirfor garna underkasta sig det 
icke blott af omtanke for ·eget basta, utan afven af 
karlek till manskligheten. Samhaliets forsta villkor 
ar namligen, att individen med sitt gorande och la-
tande icke skadar nagon vare sig individ elier »di-
strikt.» Darmed ar kke sagdt, att den personliga 
friheten skali inskrankas mera an som ar nodvan-
digt. Tvartom, ju mera daraf kan tilldelas individen 
i forbindelse med samhallets kraftiga omsorg for 
uppfyllande af alia hans behof, desto battre ar sam-
hiillsordningen. Friheten bestar saledes i befrielse 
fran det onodiga samhallstvanget. Individens trang-
tande rop efter frihet i denna mening ar saledes 
fullt befogadt. Men han hvarken vill eller, om han 
inser sitt eget val, bor onska frihet fran alia band, 
afven dem, hvilka ett val inrattadt samhalles orda 
ning fordrar. 

Mangen annan an den, som »mot battre ve-
tande» ar »Nilssonska» teorins motstandare, tarde, 
sager vidare Quiding, forestalla sig kretsrattens sam-
halle underkastadt storre tvang an det nuvarande sam-
hallet. Till sakens uppklarande anstaller darfor Qui-
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ding vissa jiimforelser, siirskildt framhiifvande migra 
af de friheter, vid hvilka »individen nu for tiden 
synes fiista mast viirde.» Han skrifver salunda: 

Individen vill tanka fritt. Kretsratten bryr sig icke 
om hvad manniskorna tanka, allenast de fullgora sina 
samhallsskyldigheter och diirtill kristligen iilska hvar-
andra. - Han vill uttala hvad han tiinkt, muntligen 
och skriftligen. Strafflagen och den konvenans of-
verklassen infort hindra. Kretsratten hyllar den Iii-
ran, att ingen niimnviird skada kan ske genom ord, 
allra minst om de utgora ett liitt sinnes ogonblickliga 
forhastanden. - Han vill,offentUggora hvad han skrif-
vit. Tryckfrihetsforordningen hindrar. Krdsriitten 
gor ingen skillnad mellan det offentliga och det en-
skildta ·ufvet. 

Han viii vara sin egen herre. familjen, sliik-
ten, penningen, hela samhiillsinriittningen hindra. 
Kretsriitten daremot bifaller, allenast mot fullgoran-
de af hans arbetsskuld till samhiillet, omkring 7 tim-
mar af dygnet. 

Han vill njuta konsdriftens noje med den ho-
nom alskar. Kyrkan och lagen svara: endast i form-
ligt aktenskap. Kretsratten fordrar blott omsesidigt 
samtycke for tillfiillet. 

Han vill slippa krigstj,anst. Viirnpliktslagen sager 
nej. Kretsratten haller ingen krigsmakt, allenast en 
Uten poliskar, hvars individer i fFinsten se sitt icke 
svara lefnadsyrke. - Det nutida Europa liknar ett 
faltlager; under kretsratten bildar det trots sina 300 
miljoner invanare ett fredligt familjehem, dar vapens 
gny icke hores utan undantagsvis, och andock alit 
gar sin orubbade gang med urvarkets noggrannhet. 
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Han vill fora hem varor, som han utomlands 
kopt och betalt, alltsa eger. Tull-lagarna svara nej, 
med mindre tull ·erHigges. Kretsratten ar alit for 
klok att bruka tull-lagar. 

Han vill slippa att se fattiga och nodlidande 
omkring sig. lndividratten sager: de aro mitt natur-
nodvandiga folje. Kretsratt·en har lika litet fattigdom 
som rikedom for individen, men dagligt brod for 
alia. -- Nu ar samhallet till for ofverklass,en, har 
for alias val. Den ar afven kapitalernas innehaf-
vare och anvander dem i sitt intresse, har innehaf-
vas de af krets·en, som anvander dem i alias intresse. 
- Af otaliga anledningar bringar individratten en 
standig fiendskap individer emellan och krig mel-
Ian folken. Genom krdsratten forenas alia i bro-
derlig karlek, ty deras intressen falla samman. 

Han vill pa resor for att lara kanna varlden. 
Individratten sager: endast om du har respengar. 

lamnar hvarje ar nagra af sina medlem-
mar bade permission och reskassor. 

Han vill regera. Rikds grundlagar foreskrifva 
stranga villkor. I kretsen, dar hela statens regering 
grundlagges, har han lika rostratt med hvarje annan. 
Nu gifvas hogre och lagre yrken, som forlana at 
sina innehafvare olika ans:eende och rang. Har aro 
alia yrken lika estimerade (aktade), sasom alia nod-
vandiga for det helas val, och den befaliandes yrke 
ger icke storre anseende utom tjansten an den 
lydandes. 

Han vill njuta af umganget med manniskor. Indi-
vidratten vagrar med mindre afven kalaser erbju-
das. I kretsen ar umgange honom till motes, nar 
halst han viii lamna sin cell. 
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Sok penningen, sager individrarten, och hela slak-
tet rusar astad i feberyra, ty tid ar penningar. Sok 
sanningen, sager kretsrarten, och manniskan unnar 
sig tid att Iugnt och sansadt betrakta guds under 
i naturen. 

Sa kan Iistan fortsartas i oandlighet, men det 
anforda torde vara mer an nog for art till komplett 
evidens bevisa, a hvilken sida det stOrre samhalls-
tvanget finnes. Individratten ar en borda, hvarifran 
manniskan kan tacka sin himmelske gud art varda 
befriad genom kl'etsratten. Det forra slaget af ratt, 
hvilket guds sandebud sjalf sa grundligt nedgjorde 
med det enkla yttrandet: »en ny lag gifver jag eder, 
alsker hvarandra inbordes», fordarfvar alit hvad civi-
lisationen soker astadkomma till mansklighetens 
fromma, och fyller varlden med granslost, alit jamt 
sig forokande, mast smygande elande af tusentals 
olik:;t arter, hvilket framtrader synnerligast i tva nu-
tidens fasansfulla sjukdomar, sinnesrubbning och 
sjalfmordsmani. Hvarje sann manniskovan skulle, om 
det kunde hjalpa, pa blottade knan bonfalla ofver-
klassen om mansklighetens befrielse fran denna af-
grundsfostrade, hjartslitande enskilda eganderatt, det 
sa lange och sa omsorgsfullt bevarade minnesmar-
ket ofver vara urfaders synder. Genom denna ratts 
ofverflyrtande pa kretsarna, hvarmedelst jorden och 

. dess alster komma alia i lika mari till godo, skulle 
egendomen mycket battre bade bevaras och skotas, 
hvarforutom den sanning skulle visa sig i full dager, 
att jordens lycka icke hanger fast vid egendom, med 
andra ord: att manniskan icke kan bli ratt lycklig 
forran hon ingenting eger, namligen for sin enskilda 

16 
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rakning. Darefter forst, sedan manniskan pa namn-
da satt kastat ifran sig alit, som hon hittills hallit 
karast och salunda bokstafligen efterfoljt var fral-
sares rad: »gack bort och gif de fattiga alit det du 
eger», rna tiden anses vara inne att fira den varkliga 
frihetens triumf.*j 

*) Den friindskap mellan Quiding och Tolstoj i sjalsligt 
eller etiskt hiinseende, hvarom vi forut talat i inledningen sidan 
66, springer i sarskildt hog grad i ogonen i forestaende af oss 
som slutord begagnade Quidings yttrande, hvarvid Quiding val 
att marka dock raknar med flera faktorer som bestammande an 
blott en sinnets fiirandring, som for Tolstoj daremot ar alit. 

Sa skrifver Tolstoj i sin bok "0uds rike ar inom eder" <vi 
ha fiiredragit titeln till den tyska ofversattningen framfor den. sven-
ska: •· fralsningen finnes hos dig sjalf elier kristendomen framstald 
icke som en mystisk troslara, utan som ·en ny sedelag", Sthlm., 
1894.): ... allt beror af den kraft hvarmed hvarje enskild man-
niska blir medveten om den kristna sanningen, ... erkann san-
ningen, och sanningen gora eder fria ... sanningen med-
delar sig at manniskorna genom garningar . . . fordenskull 
borde du egentligen - darest du inte stode under sadana till 
hinder varande inflytanden, som familj, slaktforbindelser, under-
Iydande och forman - om du ar godsegare, genast ofverlamna 
din jord at de fattiga; som kapitalist eller industriidkare dina pen-
ningar eller din fabrik at arbetarna; som furste, minister, iimbets-
man, domare eller general genast afsta fran fordelarna af din stali-
ning; som soldat genast vagra att lyda ". (Jfr. sv. uppl. p. 311 
m. fl.) - frigorelsen iir, sager T. sa vidare, endast mojlig diiri-
genom, "att den kristne erkiinner den karlekens lag, som masta-
ren uppenbarat for honom, sasom alltigenom tillfyllest for alia 
manskliga forhallanden samt inser all makts (centralregerings ?) 
ofverflodighet och orattmatighet". Jamfor sa Tolstojs "guds rike 
ar inom eder" med den hogre manniskotyp Quiding gifvit nam-

. net "gudsmanniskan", och frandskapen i berorda afseende ar 
komplett. (forts. niista sid.) 
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Andra sociala och socialistiska fi:irfattare ha mindre i:ifver-
sinnligt gifvit "gudsmanniskan" beteckningen "i:ifvermanniska "· Den 
"i:ifvermanniska", som t. ex. Kautsky definierar och hvilken 
den nya socialistiska samhallsordningen skall komma att uppdraga, 
star Quidings "gud5manniska" narmait, ja ar ett med henne, 
namligen den manniskan, som ar "i:ifvermanniska gent emot sina 
fi:irfader, men icke gent emot sin omgifning, en upphi:ijd manniska, 
som icke si:iker sin tillfredsstallelse uti att vara stor bland fi:ir-
krympta dvargar,. utan stor bland stora, lycklig med lyckliga -
som icke hamtar sin kansla af styrka darur, att hon hi:ijer sig pa 
de fi:irtrampades kroppar, utan darur, att fi:ireningen med dem, 
hvilka strafva mot samma mal, ger henne mod att vaga sig pa 
de hi:igsta problem". (Kautsky, "Den sociala revolutionen", sid. 
176, upptaget i "Sociologiskt Bibliotek".) 
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