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Ham Magnus Enze.nibzn.gzA-:

TIL NICCOLO

NICCOLO, NICCOLO, VU EUROPAS STØRSTE BLOMST,
VU MEV VIN EI/IG ROLIGE SAMVITTIGHET,
MEV VIN SKITNE RAISON V'ETAT,

VU HAR GJENNOMSKUET OSS, VINE LESERE,
NAPOLEON, FRANCO, STALIN OG MEG,
VINE TAKKNEMLIGE ELEVER, OG FOR VET BØR VU HVLLES,

FOR VINE NAKNE STEINSETNINGER, FOR VITT MOT 
TIL FEIGHET, FOR VIN OPPRIKTIGE FALSKHET,
FOR VIN WPSINVIGE BANALITET,

NICCOLO, SKURK, VIKTER, OPPORTUNIST, BØVVEL, KLASSIKER 
VU ER VET GAMLE MENNESKE SLIK VET STÅR I BOKEN,
OG FOR VET HVLLER JEG VEG OG VIN BOK.

OG FORVI VU ER MIN BROR, NICCOLO,
OG AT VU ALLTIV FÅR RETT MOT MEG
FORBANNER JEG VEG, OG FOR VET GLEMMER JEG VEG IKKE.



NICCOLO MACHIAVELLI:

FYRSTEN - et utdrag

Min hensikt er det å skrive noe nyttig for den som virkelig 
forstår; og jeg tror da det er bedre å gå tilbake til den 
sanne virkeligheten enn til et fantasibilde av virkeligheten 
Mange har nemlig diktet opp republikker og fyrstevelder som 
aldri har vært sett eller kjent i virkeligheten, og det er 
så stor forskjell mellom hvordan man faktisk lever og hvor
dan man burde leve, at den som overser hva man faktisk gjør 
for det man burde gjøre, snarere lærer å ødelegge seg enn å 
bevare seg... Jeg forbigår altså, alt som bare angår fantasi- 
fyrsten og drøfter bare det som angår den virkelige fyrste..

OM DE BLANDEDE FYRSTENDØMMER*

...Hvor sterk man enn er i hærmakt, så har man alltid bruk 
for innbyggernes støtte for å trenge inn i et land... Men 
når man erobrer stater i et land med fremmed språk, fremmede 
skikker og innretninger, da står man overfor store vanske
ligheter, og da skal det stor lykke og evne til for å holde 
dem. Og et av de beste og virkningsfulleste midler ville 
være at erobreren selv tok bopel i det nye land... Det nest 
beste middel er å sende kolonier til et par steder; det vir
ker som fotblokker på den nye stat. Man må nemlig enten 
holde kolonier der eller soldater og garnisoner. Til kolo
nier er fyrstens utgifter små; med lite eller intet penge
forbruk sender og opprettholder han dem, og begår overgrep 
bare mot dem han tar hus og mark fra for å gi til de nye 
innbyggere, altså bare mot en ganske liten del av befolk
ningen. Og da de som han foruretter, blir fattigere og 
splittes til alle kanter, kan de ikke skade ham....
Man bør nemlig merke seg at man enten må vinne menneskene 
for seg eller gjøre dem uskadelige, for de hevner seg for 
* Med et blandet fyrstedømme mener Machiavelli et som 
"ikke er nytt i sin helhet, men bare ved nye ledd."R.a.
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lette forurettelser, for alvorlige derimot kan de det ikke; 
den forurettelse man tilføyer et menneske må altså være så 
alvorlig at man ikke trenger å frykte hevn. Underholder man 
nu i stedet for kolonier en militærbesetning, så koster det 
langt mer, og man må bruke opp alle landets inntekter til 
bevoktning: slik blir erobringen til tap, og man vekker ny 
uvilje mot seg fordi man piner hele landet med innkvarter
inger... Fra alle sider sett er altså en slik militær-beset- 
telse like uheldig som en koloni-besettelse er fordelaktig.

HVORDAN MAN SKAL STYRE DE BYER OG FYRSTENDØMMER SOM,
FØR DE BLE EROBRET, LEVDE ETTER SINE EGNE LOVER
Når en stat som er erobret slik som det ble sagt, er vant 
til å leve fritt og etter sine egne lover, er det tre måter 
å beholde den på: den første er å ødelegge den, den andre 
er å bo i den, den tredje er å la den leve etter sine lover, 
ta en skatt av den og opprette et fåmannsstyre der, som kan 
sikre deg landets vennskap. For da dette styre er skapt av 
fyrsten, vet det at det ikke kan bestå uten støtte i hans 
makt og vennskap, og at det må gjøres alt for å oppretthol
de ham. Og en by som er vant til å leve fritt, holder man 
lettest ved hjelp av dens egne borgere - hvis man da ikke 
foretrekker å ødelegge den.
...Det er nemlig i virkeligheten ikke annet sikkert middel 
til å holde slike stater enn å ødelegge dem. Og den som blir 
herre over en by som er vant til å leve fritt og ikke øde
legger den, han må vente å bli ødelagt av byen; for ved opp
stand har den som påskudd alltid frihetens navn og den gamle 
samfunnsorden som aldri hverken tiden eller velgjerninger 
får en til å glemme... Men når byene eller landene er vant 
til å leve under en fyrste, og hans hus er utdødd, da er de 
på den ene side vant til å lyde, på den annen side har de 
ikke mer sin gamle fyrste, og kan derfor ikke bli enige om 
å ta en fyrste av sine egne, samtidig som de ikke kan leve 
fritt; de griper derfor ikke så raskt til våpen, og en fyr
ste kan lettere vinne dem for seg og sikre seg dem. Men i 
republikkene er det mer liv, større hat, mer ønske om hevn; 
minnet om den gamle frihet forlater dem ikke, kan ikke la 
dem hvile; slik at den sikreste vei er å ødelegge dem eller 
bo der.

OM DEM SOM ER BLITT FYRSTER VED FORBRYTELSER
...Man skal merke seg at når man erobrer et land, så skal 
man gjennomtenke alle de voldshandlinger man er nødt til å 
begå, og så gjøre dem alle på én gang, for ikke å gjøre dem 
opp igjen hver dag og for å kunne berolige menneskene ved å 
stanse slike handlinger og vinne dem for seg ved velgjer
ninger. Den som handler annerledes, enten på grunn av frykt- 
somhet eller dårlige råd, er nødt til alltid å holde kniven
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i hånden; han kan aldri stole på sine undersåtter, da disse 
på grunn av de nye og ustanselige voldshandlinger ikke k’an 
føle seg trygge for ham. Derfor må alle voldshandlinger 
gjøres på én gang, så man ikke får tid til å smake lenge på 
dem, og de ikke setter vondt blod. Velgjerninger bør deri
mot øves litt etter litt, for at de skal falle sterkere i 
smaken.

OM BORGERFYRSTENDØMMET
Vi kommer nu til det annet tilfelle: at en borger, ikke ved 
forbrytelse eller annen utålelig vold, men ved sine medbor
geres gunst blir fyrste i sitt fedreland... Man kan nå et 
slikt fyrstendømme, hevder jeg, enten ved folkets eller ved 
de stores gunst. I alle byer finnes nemlig disse to for
skjellig innstilte partier. Grunnen er at folket ikke vil 
la seg kommandere eller undertrykke av de store, og at de 
store vil kommandere og undertrykke foldet...
... Når de store ser at de ikke kan stå seg mot folket, leg
ger de all sin anseelse på en av sine egne, og gjør ham til 
fyrste, for i ly av ham å kunne tilfredsstille sine ønsker. 
Også folket hever, når det ser at det ikke kan stå seg mot 
de store, en enkeltmanns anseelse, og gjør ham til fyrste, 
for at hans autoritet kan forsvare dem. Den som blir fyrste 
ved de stores hjelp, holder seg vanskeligere enn den som 
blir det ved folkets hjelp, for som fyrste står han midt 
blant en mengde mennesker som regner seg for hans likemenn, 
og som han derfor hverken kan kommandere eller manøvrere 
som han vil. Men den som vinner fyrstemakt ved folkegunst, 
er alene om makten og har ingen eller meget få omkring seg 
som ikke er villig til å lyde. Dessuten kan man ikke på 
skikkelig vis og uten overgrep mot andre oppfylle de stores 
krav, hva man derimot kan med folkets. For folkets mål er 
skikkeligere enn de stores, de stores mål er nemlig å under
trykke, folkets ikke å bli undertrykt. Til dette kommer at 
fyrsten aldri kan sikre seg mot et fiendtlig innstilt folk, 
da det omfatter for mange, men at han kan sikre seg mot de 
store, da de er få. Det verste som kan hende fyrsten fra 
det fiendtlig innstilte folks side er (imidlertid) bare at 
det forlater ham; er derimot de store hans fiender, så må 
han ikke bare være redd for at de forlater ham, men for at 
de dessuten går imot ham.

OM HVOR MANGE SLAGS HÆRER DET ER, OG OM LEIESOLDATER
Vi har ovenfor sagt at det er nødvendig å ha en god grunn
voll, ellers må man falle. Den viktigste grunnvoll for alle 
stater, både nye, gamle og blandede, er gode lover og gode 
hærer. Og da der ikke kan være gode lover hvor der ikke er 
gode hærer, og da det, hvor der er gode hærer, også må være 
gode lover, vil jeg her forbigå behandlingen av lovene og
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bare tale ora hærene.
De hærer fyrsten forsvarer sin stat meeker,hevder jeg,enten 
hans egne tropper eller leietropper eller hjelpetropper el
ler en blanding av disse arter. Leie- og hjelpetroppene er 
unyttige, ja farlige? og hvis man grunner sin stat på leie
tropper, vil man aldri stå fast og sikkert, fordi slike 
tropper er splidaktige, ærgjerrige, udisiplinerte, upålite
lige, tapre blant venner og feige blant fiender?... i fred 
vil du bli plyndret av dine soldater, i krig av dine fiend
er. Grunnen til dette er at ingen annen hengivenhet, intet 
annet motiv enn litt lønn, som ikke er tilstrekkelig til å 
få dem til å ville dø for deg, holder dem i felten... Med 
slike tropper følger bare langsomme, trege og ubetydelige 
vinninger, men plutselige og fryktelige tap.

FYRSTENS'MILITÆRE OPPGAVER
En fyrste må ikke beskjeftige seg med annet, ikke tenke på 
annet, ikke legge seg etter annet enn krigen, dens praksis 
og teori? for krigen er den eneste kunst man venter av en 
hersker. Og den har slik kraft i seg at den ikke bare opp
rettholder den som er fyrste av fødsel, men ofte hever men
neskene fra privatstand til fyrstetronen... Den første 
grunn til at du taper ditt land er at du forsømmer denne 
kunst? og grunnen til at du vinner det er at du har lagt 
deg etter den...
For mellom den væpnete og den ubevæpnete består et ulikt 
forhold? og det er ikke rimelig at en bevæpnet skal være 
villig til å adlyde en ubevæpnet, og at en ubevæpnet er 
trygg mellom bevæpnete... Man må derfor aldri vende tanken 
bort fra krigens håndverk, og man bør i fredstid øve seg 
enda mer i det enn under krig.

OM GRUSOMHET OG MILDHET, OG OM DET ER BEDRE Å VÆRE 
ELSKET ENN FRYKTET
...En fyrste må altså ikke være redd for å ha ord for gru
somhet, når det gjelder å opprettholde enighet og lydighet 
blant sine undersåtter. For med noen eksemplariske avstraf
felser er han i virkeligheten mildere enn den som på grunn 
av altfor stor medlidenhet lar uvesenet gå sin gang med mord og 
rov til følge? slikt pleier nemlig å skade hele samfunnet, 
mens de henrettelser fyrsten foretar bare skader enkelte...
Her oppstår et spørsmål: er det bedre å bli elsket enn 
fryktet, eller omvendt ? Svaret er at man burde være begge 
deler, men da det er vanskelig å forene de to ting, er det 
langt sikrere å være fryktet enn elsket, når man må gi av
kall på ett av de to... Menneskene gjør seg mindre skrupler 
ved å handle dårlig mot en som gjør seg elsket? for kjærlig-
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heten er holdt sammen av et forpliktelsens bånd, som, da 
mennskene er dårlige, brytes hver gang egennytten kommer 
med i spillet; men frykten er holdt sammen av skrekk for 
straff som aldri forlater en... Hvis det skulle bli nødven
dig å straffe noen på livet, kan han gjøre det;... dog må 
han først og sist holde sine fingre fra andres eiendom, for 
menneskene glemmer fortere sin fars død enn tapet av sin 
eiendom....Når fyrsten er i felt og har masser av soldat
er under seg, gjelder det i særlig grad at han ikke må være 
redd for å ha ord for grusomhet; for uten dette ry kan man 
aldri holde en hær sammen eller beredt til kamp.

HVORDAN FYRSTENE SKAL HOLDE ORD
...En klok hersker kan ikke og bør heller ikke holde ord,når det
te skader ham og de grunner er falt bort som fikk ham til å 
gi sitt løfte. Hvis nu menneskene alle var gode, ville den
ne regel ikke være god; men fordi de er slette og ikke vil 
holde ord mot deg, så må heller ikke du holde ditt ord til 
dem. Og aldri har en fyrste manglet gyldige grunner til å 
kamuflere sitt løftebrudd. Det kunne gis utallige eksempler 
fra nutiden på dette, som viser hvor mange overenskomster, 
hvor mange løfter er blitt tomme og innholdsløse ved fyrst
enes troløshet; og den som har forstått å bruke revens list, 
har nådd lengst. Men det gjelder at man er flink til å skjule 
denne natur, at man er en mester i forstillelse og hykleri..
For en fyrste er det altså ikke nødvendig å ha alle de før 
nevnte gode egenskaper, derimot er det nødvendig at det ser 
ut som han har dem. Ja, jeg våger å si: har man dem og lar 
dem stadig være i virksomhet, er de skadelige; ser det ut 
som man har dem, er de nyttige. Man kan gjerne synes mild, 
ordholden, human, ærlig, gudfryktig, og virkelig være det; 
men du må ha en slik sjelelig konstitusjon, at du kan for
vandle deg til det motsatte, hvis det blir nødvendig ikke 
å ha disse egenskaper. Man må begripe at en fyrste, og 
fremfor alt en ny fyrste, ikke kan rette seg etter alt det 
som gir menneskene navn av det gode, da han ofte for å sik
re staten er nødt til å handle mot troskap, mot kjærlighet, 
mot menneskelighet, mot gudfryktighet...
Fyrsten må altså passe nøye på at ikke et ord går ut av hans 
munn som ikke er fulgt av de fem nevnte egenskaper, og at 
han, når man ser og hører ham, synes lutter mildhet, lutter 
troskap, lutter ærlighet og lutter gudsfrykt... Fyrsten 
skal seire og sikre staten. Midlene vil alltid bli ansett 
for ærefulle og få alles ros. For massen lar seg lede av 
skinnet og utfallet av en handling; og i verden finnes det 
ikke annet enn masse, og de få regnes først når de mange 
ikke har noen støtte. En viss fyrste i vår egen tid, som det 
ikke er heldig å nevne, preker ikke noe annet enn fred og 
troskap, samtidig som han er den største fiende av begge 
deler; hadde han praktisert disse dyder i virkeligheten, vil
le de mange ganger ha tatt fra ham enten hans ry eller rike.

Oversatt av H.P. L*Orange
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HANS MAGNUS 
ENZENSBERGER:

Bemerkninger til 
boken om Fyrsten

I det foregående er sitert de fleste av de setningene som 
har gjort Machiavelli så forhatt i etterverdenens øyne. En 
djevelsk og uhyrlig aura omgir hans navn. Han betraktes som 
skytshelgen for det politiske gangstervesenet, som reaksjon
ens søylehelgen, som skriftefar for all skrupelløs "realpo
litikk". Det fins neppe noen annen bok som er blitt møtt med 
så mange hyllemeter polemikk, protester, motsigelser og nid
skrifter: en noe spesiell utmerkelse, som imidlertid viser 
hvilken uhørt virkning boken om Fyrsten har utøvd gjennom 
nesten et halvt årtusen. Karakteristisk for motstandernes 
blinde iver, deres moralske gestikulasjon og selvrettferdige 
opphisselse er Fredrik II av Preussen's Antst-MacfistavztZi., 
som utkom i 1740. Her følger en nøkkelpassasje fra kongens 
kampskrift:
"Jeg påtar meg forsvaret av mennskeligheten mot dette umen
nesket som akter å ødelegge alt menneskeverdig. Mot sofisme 
og forbrytelse stiller jeg opp fornuft og rettferdighet.... 
Jeg har alltid holdt Machiavellis bok Om Fi/AAt&nA RegjeA- 
'LngAkunAt for å være den farligste bok som noen gang er 
blitt utbredt i verden. Det er en bok som uunngåelig må fal
le i hendene på alle dem som er kallet til å regjere og som 
har sans for politikk. På denne måten blir gang på gang 
unge, ærgjerrige folk som ennå ikke er helt modne i sjel og 
forstand og som ikke vet å skille det gode fra det onde, 
fordervet av regler som imøtekommer deres lidenskaper.... 
Dersom det lykkes meg å tilbakevise Machiavelli, så vil ikke 
lenger hans bok forgifte politikkens kunst; da vil man for
akte de motsetninger i politikken som Machiavelli spiller 
på; hele verden vil overbevises om at kongenes eneste sanne 
statskunst som bygger på rettferdighet, klokhet og godhet, i 
ethvert henseende er å foretrekke for den falske og avskye
lige læren som Machiavelli har vært så uforskammet å tilby 
verden."
Det er lett sagt. Men med det er lite vunnet. Slik har det 
gått de fleste som gikk til felts mot Machiavelli: Konger
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eller statsministre, generaler eller sentralkomitémedlemmer, 
biskoper eller professorer: de talte om "rettferdighet, 
klokhet og godhet"; forøvrig oppførte de seg neppe annerled
es enn forfatteren av AntA--Machiavelli., som i sin politikk 
fulgte motstanderens råd til punkt og prikke. Ja, selv 
Fredrik II*s polemikk blir fanget i nettet som Machiavelli 
har lagt ut for ham - som om han hadde forutsett kongens 
argumentasjon - og samtidig blir denne argumentasjonen rett
ferdiggjort og ført ad abAusidum. Følgende passasje synes å 
være helt og holdent myntet på dette tilfellet:
"For en fyrste er det altså ikke nødvendig å ha alle de før 
nevnte gode egenskaper, derimot er det nødvendig at det ser 
ut som han har dem. Ja, jeg våger å si: har man dem og lar 
dem stadig være i virksomhet, er de skadelige; ser det ut 
som man har dem, er de nyttige. Man kan gjerne synes mild, 
ordholden, human, ærlig, gudfryktig, og virkelig være det; 
men du må ha en slik sjelelig konstitusjon, at du kan for
vandle deg til det motsatte, hvis det blir nødvendig ikke å 
ha disse egenskaper... Fyrsten må passe nøye på at ikke et 
ord går ut av hans munn som ikke er fulgt av de fem nevnte 
egenskaper, og at han, når man ser og hører ham, synes lut
ter mildhet, lutter troskap, lutter ærlighet og lutter guds
frykt.... En viss fyrste i vår egen tid, som det ikke er 
heldig å nevne, preker ikke annet enn fred og troskap, sam
tidig som han er den største fiende av begge deler; hadde 
han praktisert disse dyder i virkeligheten, ville de mange 
ganger ha tatt fra ham enten hans ry eller rike." (Kap. 
XVIII).
Offentliggjøringen av Anti-Machiavelli fremstår altså som 
en akt politisk hykleri, og dermed som en Machiavellisk akt. 
Det motsatte kan sies om FysiAtenz Nettopp dens mest skån
selsløse passasjer er av en oppriktighet som ikke kjenner 
grenser. Disse passasjene motsier akkurat den spilleregelen 
de anbefaler, og de plasserer sin forfatter utenfor det 
feltet han beskriver. Nettopp det som leserne av Machiavelli 
forhastet hisser seg opp over, utgjør hans kvalitet: den 
skånselsløse presisjonen og hensynsløsheten i teorien hans. 
Og ikke med sentimentale skjønnmalinger, men bare med den 
samme presisjon og hensynsløshet kan han kritiseres.
Inntill i dag har Machiavelli fått rett overfor sine talløse 
moraliserende motstandere - fra den mest løgnaktige svermer 
til den overbeviste pasifist. Denne ubekvemme kjensgjerning
en gir et mål for storheten i hans verk. Han skapte den 
første kohærente politiske teori i nyere tid, og inntil i 
dag er denne teorien bare delvis blitt foreldet. Dens grunn
begreper er makt og interesse. Disse begrepene beror på to 
forutsetninger som ikke er bevist, og som Machiavelli ikke 
drøfter, men stiller som aksiomer: For det første finnes 
det en menneskenatur som er uforanderlig; og for det andre 
kjenner maktutøvelse og kamp for politisk egeninteresse
*Her og i det følgende er sitater fra Vyru>ten tatt fra H.P. 
L'Oranges oversettelse, utgitt på Dreyers Forlag,1967. O.a.
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ingen grenser. I stedet for å kritisere disse forutsetning
ene abstrakt, vil jeg stille dem opp mot Machiavelli1s egne 
resultater, som de synes meg å være bare delvis forenlige 
med. Men først vil jeg ved hjelp av Machiavelli1s sentrale 
teser utvikle selve teorien som han laget omrisset av i 
boken om ft/AAten. Hver av disse tesene innebærer, historisk 
sett, en oppdagelse av vidtrekkende betydning.
VøA&tz tdhdx Sam^unne-t za zn antagonLoAganlAmz. 
Machiavelli's sosiologi samsvarer med den italienske sam
funnsstrukturen på hans tid. Han skiller i det vesentlige 
mellom tre sosiale grupper: fyrsten, "de store" og folket.
En fjerde gruppe, som har karakter av en kaste, er soldat
ene. Denne strukturen er føydal. I overensstemmelse med det 
retter forfatteren sin oppmerksomhet i hovedsak mot den 
gruppen som tallmessig er minst, og som ideelt sett består 
av bare én eneste person, mens den store majoriteten, folket, også kalt "mengden"*, langt mer kommer til syne som en uunn
gåelig randbetingelse for fyrstens og de stores eksistens. 
Hele produksjonssfæren blir så godt som utelukket fra den 
politiske sfæren. Den dukker opp bare i ett eneste avsnitt 
i verket, som en slags quantitz nzgtlg zabtz:

"En fyrste må også vise seg som en ynder av begavelse og 
hedre dem som glimrer i sitt fag. Han skal også stimulere 
sine borgere i deres rolige utøvelse av sitt virke, både i 
handel, jordbruk og ethvert annet menneskelig erverv; slik 
at den ene ikke lar være å smykke sine hus av frykt for at 
de skal tas fra ham, og den annen ikke lar være å åpne en 
handel av frykt for beskatningen; han bør anordne belønning
er for dem som vil gjøre slikt og for alle som på noen måte 
streber etter å berike hans by eller stat. Dessuten bør han 
til passende tider på året sysselsette folk med fester og 
skuespill. Da enhver by er delt i laug eller klasser, må 
han ta hensyn til disse fellesskap qg imellom ta del i deres 
sammenkomster, gi bevis for folkelighet og godgjørenhet." 
(Kap.XXI).
I denne fremstillingen merker vi tydelig overgangen fra det 
seinmiddelalderske, føydale til det tidlig-kapitalistiske, 
borgerlige samfunn. For så vidt som den økonomiske basis 
ikke blir forstått, forblir bildet konvensjonelt: det sam
svarer med den tradisjonelle stender-modelien. Machiavelli1s 
oppdagelse ligger i at han ikke lenger oppfatter dette sam
funnet som gudegitt og statisk, men avdekker dets antagonis
tiske karakter. Han viser at det finner sted en komplisert 
vekselvirkning mellom samfunnets fire viktigste elementer: 
fyrste, aristokrati, folk og militærmakt. Og han gir seg til 
å utforske mekanismen som her er i virksomhet. Her er noen 
av slutningene hans, fortettet til de gnomiske, maksimeak- 
tige setningene som boken om FyAAtzn er så rik på:

* I sin oversettelse av 11 ?AÅ,nz>ipz bruker H.P.L1 Orange her 
ordet "masse". Se side 6 i dette heftet. O.a.
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"Man kan nå et slikt fyrstendømme enten ved folkets eller 
ved de stores gunst... Når de store ser at de ikke kan stå 
seg mot folket, legger de all sin anseelse på en av sine 
egne, og gjør ham til fyrste, for i ly av ham å kunne til
fredsstille sine ønsker... Også folket hever, når det ser at 
det ikke kan stå seg mot de store, en enkeltmanns anseelse, 
og gjør ham til fyrste, for at hans autoritet kan forsvare 
dem... Man kan ikke uten overgrep mot folket oppfylle de 
stores krav... Fyrsten kan aldri sikre seg mot et fiendtlig 
innstilt folk, da det omfatter for mange, men han kan sikre 
seg mot de store... Er derimot de store hans fiender, så må 
han frykte at de går imot ham... Den som blir fyrste ved de 
stores gunst imot folkets vilje, må fremfor alt søke å vin
ne folket for seg... Det er ikke lett å stille både folket 
og soldatene tilfreds... Fyrsten blir forhatt av de store 
når han begunstiger folket, og av folket når han begunstiger 
de store... Den som hever en annen til stor makt, han må 
selv falle. For selve denne makt er blitt til ved sluhet 
eller brutalitet, og begge deler stemmer den nye makthaver 
til mistenksomhet overfor den som hjalp ham." (Kap. IX, XIX 
og III).
Disse motsetningene, som samfunnet ikke kan tenkes foruten, 
utvikler nå Machiavelli gjennom en serie disjunktive slut
ninger av formen: Enten a eller b? hvis a, så x; hvis b, så 
y? hvis x, enten c eller d, osv. Dette er metoden som for 
eksempel en sjakkspiller arbeider etter. Prosessens dialek
tikk reduseres til valg innen et ensemble av typiske situa
sjoner, som riktignok kan synes uoverskuelig mangfoldige, 
men som i prinsippet er kombinatorisk begrenset. Det er ing
en tilfeldighet at Machiavelli begynte sitt verk samtidig 
som de lærde gjorde de første famlende forsøkene på å ut
vikle den matematiske kombinatorikk. I fysikken var mekanik
ken dominerende. De første astrolabier, astronomiske ur og 
sekstanter ble konstruert. De aller første automatene duk
ket opp. (Interessant nok strevde oppfinnerne av dem stadig 
med å lage en automatisk sjakkspiller, uten at denne oppgav
en lot seg løse med renessansens teknologiske midler.) Med 
visse begrensninger, som vi skal drøfte senere, fremstår 
historien for Machiavelli som en slags automat. Og politik
ken står for ham som en teknologi til å betjene og beherske 
denne automaten med.
I Machiavelli1s samfunnsteori blir de antagonistiske samfun
nsgruppenes opprinnelse og natur hverken avklart eller drøft
et? og i dette ligger teoriens svakhet. Dens styrke ligger i 
utforskningen av visse bevegelseslover. På samme måte beregn
et Kepler planetbanene uten å bry seg om planetenes beskaff
enhet og historie.
Annen te^e: PollttAk makt e^ g^unmt på mlltt^n. makt. For 
sin tid var denne tesen en uhørt nyhet. I middelalderens 
tenkning så nemlig grunnlaget for makt helt annerledes ut. 
Ifølge kristelige forestillinger beror makten i siste in
stans på Guds nåde, og kongen fremstår som Guds stattholder
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på jorden. Machiavelli var den første til å tenke igjennom 
sammenhengen mellom politisk herredømme og fysisk makt? og 
den fysiske makten er nødvendigvis konsentrert i hæren. Og
så her gir jeg bare de nødvendigste belegg fra boken om 
Vyti&tdn:

"Den viktigste grunnvoll for alle stater, både nye, gamle og 
blandede, er gode lover og gode hærer. Og da der ikke kan 
være gode lover hvor der ikke er gode hærer, og da det, hvor 
der er gode hærer, også må være gode lover, vil jeg her for
bigå behandlingen av lovene og bare tale om hærene... En 
fyrste må altså ikke beskjeftige seg med annet, ikke tenke 
på annet, ikke legge seg etter annet enn krigen, dens prak
sis og teori... Den første grunn til at du taper ditt land 
er at du forsømmer denne kunst? og grunnen til at du vinner 
det, er at du har lagt deg etter den... For mellom den væpn- 
ete og den ubevæpnete består et ulikt forhold? og det er 
ikke rimelig at en bevæpnet skal være villig til å adlyde en 
ubevæpnet, og at en ubevæpnet er trygg mellom bevæpnede." 
(Kap. XII og XIV)
Det er karakteristisk for Machiavelli at han ikke nøler med 
å drive tanken til den ytterste konsekvens. Ja, han konsen
trerer seg endatil med en viss forkjærlighet om ekstreme 
situasjoner, og av dem avleder han sine regler. Det ligger 
altså i logikken til hans første tese at han undersøker hva 
som hender når de indre motsetningene i samfunnet skjerpes. 
Det eneste mulige svaret er at det bryter ut krig. Her er 
det verdt å merke seg at det imperialistiske borgerskapets 
mest betydelige militærteoretiker kom til den samme slut
ningen, og at revolusjonen ikke viker tilbake for den samme 
konsekvensen. Likheten med Clausewitz* berømte setning: 
krigen er fortsettelsen av politikken med andre midler? med 
Mao’s setning: politisk makt vokser ut av geværløpet? og 
med Ho Chi-Minhs og Che Guevaras erkjennelse er åpenbar. 
Selvsagt lar Machiavelli være å skille mellom rettferdige 
og urettferdige, mellom undertrykkings- og frigjøringskrig- 
er. Svaret på spørsmålet om hva det blir kjempet for i en 
krig, er for ham a og i hvert tilfelle det samme: For
erobring eller sikring av makt. For så vidt er også disku
sjonen hans av krigsvesenet strengt teknisk. Den begrenser 
seg til politikkens mekanikk. I den historiske konteksten må 
vi merke oss at Machiavelli1s tese ble frembrakt i en tid da 
en rasjonell krigsteknologi ble utviklet for første gang.
Her kan en minne om for eksempel fremskrittene i festnings- 
kyggin<?en og i den militære bruken av sprengstoffer. I det 
sekstende århundres Italia hadde allerede middelalderens 
ridderhærer med sine æresregler, sine symbolske slagritual 
og eksklusive standsforestillinger, så godt som utspilt sin 
rolle.
7>edj'e td-6d: Statdn dti ddn høyd&td politibkd ivu>tanA. Denne 
tesen utvikler ikke Machiavelli eksplisitt noe sted. Men den 
ligger implisitt i hele verket, og den kommer klart til ut
trykk for eksempel i hans formulering av fyrstens grunnleg
gende oppgave: "Fyrsten skal seire og sikre staten." (Kap.

11



XVIII) Begrep som statssuverenitet og tia£l>on d'££&£*som ik
ke forekommer i Machiavelli1s tekst, har likevel sin opprin
nelse i hans teori. Når han i kapitlet om de geistlige 
fyrstedømmer (XI) sier: "... da de opphøyes og opprettholdes 
av Gud, vil det være anmassende og forvovent å behandle dem", 
så er denne bemerkningen i den grad umotivert og inkonse
kvent at en må se en rent taktisk betinget garderingspåstand 
i den. I virkeligheten setter den tredje tesen tanken om et 
teokrati definitivt ut av kraft. Den politiske makten er 
grunnet på våpenmakt. Derfor trengs det en instans som mono
poliserer bruken av våpenmakt og som ikke tolererer og aner
kjenner noen annen instans over seg. Denne instansen er den 
moderne nasjonalstaten. Fyrsten er ikke noe annet en perso
nifikasjonen av den suverene staten.
Da Machiavelli skrev ned denne tesen, var den ikke entydig 
verifiserbar. Den skifter mellom beskrivelse og postulat, 
mellom konstatering og profeti. Dette fremgår allerede av 
den terminologiske vinglingen som gjenspeiler overgangen 
fra den middelalderske bystaten til den moderne nasjonal
staten .
Her finner vi forklaringen på motsetningen mellom det kald
blodige, hardt konstaterende tonefallet i boken om fysu>££n 
som helhet og den euforisk opprømte, appellatoriske prosaen 
i sluttkapitlet som bærer tittelen: Oppfordring til å befri 
Italia fra barbarene:
"Vi ser hvordan Italia ber til Gud om å sende det en mann 
som befrir det fra disse barbariske grusomheter og krenkel
ser. Vi ser det altså i ett og alt ferdig og villig til å 
følge et merke, bare det er noen som reiser det. Vi ser i 
øyeblikket ingen det mer har satt sitt håp til enn Deres 
berømmelige Hus... Til alt dette kommer himlens vidunderlige 
mirakuløse tegn: havet har åpnet seg, en sky har vist veien, 
stenen har utgytt vann, her har regnet manna; alt har for
enet seg til Deres storhet... Hvilke porter ville bli stengt 
for ham ? Hvilke folk ville nekte ham lydighet ? Hvilken 
misunnelse ville stille seg i veien for ham ? Hvilken itali
ener ville nekte ham hengivenhet ? La da Deres berømmelige 
Hus påta seg dette verk, med det mot og med det håp som 
følger den rettferdiges sak, for at under Deres merke dette 
vårt fedreland kan forherliges."
Det er klart at denne besvergelsen sprenger enhver rasjonell 
ramme. Den uttrykker en historisk innsikt som Machiavelli av 
gode grunner ikke var i stand til å fatte teoretisk. Vi skal
*Dictionnaire General de la Langue Francaise (Delagrave) for
klarer begrepet sicl£aovi df z£a£ slik: "det som rettferdiggjør 
uvanlige åtgjerder for å sikre staten". Begrepet "hensynet 
til staten" i vårt politiske dagligspråk dekker vel noenlun
de samme saksforholdet. Ra£&on d'&£cl£ uttrykker at staten 
ikke er underlagt noe.n lover - heller ikke de den selv for
valter - når det gjelder å sikre sin eksistens. Enzensberger 
bruker begrepet også i diktet sitt på s. 1 i dette heftet.O.a.
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se at denne besvergelsen står i motsetning til hans grunn
forutsetninger og til den første og den fjerde tesen. Like
vel har historien gitt Machiavelli1s besvergelse rett: I 
løpet av det 17., 18. og 19. hundreåret er nasjonalstaten 
blitt den dominerende historiske størrelse.
Vjanda taAd: Vat fiakttAka an dan anaAta normativ £ knafit; 
atkvant utkaAt Aom Atktan ut ovan vtnkaltgkatan, an bltndt 
og tomt. Denne tesen er uholdbar. Som vi har sett, motsier 
den Machiavelli selv. La oss sammenligne det nettopp siter
te oppropet om Italias enhet med følgende argumentasjon:
"Min hensikt er det å skrive noe nyttig for dem som virkelig 
forstår; og jeg tror da det er bedre å gå tilbake til den 
sanne virkelighet enn til et fantasibilde av virkeligheten. 
Mange har nemlig diktet opp republikker og fyrstevelder som 
aldri har vært sett eller kjent i virkeligheten, og det er 
så stor forskjell mellom hvordan man faktisk lever og hvor
dan man burde leve, at den som overser hva man faktisk gjør 
for det man burde gjøre, snarere lærer å ødelegge seg enn å 
bevare seg... Jeg forbigår altså alt som bare angår fantasi- 
fyrsten og drøfter bare det som angår den virkelige fyrste.." 
(Kap. XV)
Viljen til ikke å lage seg illusjoner, kunngjøres uttrykke
lig i disse setningene. Dette er særlig betegnende for Ma
chiavelli: Vi merker augurens angst for at han kunne hengi 
seg til villfarelser eller selvbedrag, at han kunne la seg 
forføre til realitetsfjerne ønskedrømmer, og til slutt 
fremstå som den figuren han forakter dypest: som en ubevæp
net profet. For: "alle bevæpnete profeter har seiret, alle 
ubevæpnete profeter har gått til grunné'. (Kap. VI) Her må 
vi søke parentesen mellom annen og fjerde tese. La oss se 
bort fra motsetningen som ligger i at Machiavelli selv - 
som enhver politisk teoretiker - må regnes til de ubevæpn
ete profetene; bare denne motsetningen er tilstrekkelig til 
å føre Machiavelli1s argumentasjon ad abAundum. I stedet 
skal vi først prøve å utkrystallisere det progressive mom
entet i hans fjerde tese.
Den brutale realismen som denne teoretikeren søker å gå fram 
med, synes nemlig rett og slett sensasjonell sett på bakgrunn 
av de middelalderske statslærene. Han kaster over bord bal
last. Denne ballasten består fremfor alt av teologiens tvangs- 
forestillinger. Det berømte ordet om "den ubevæpnete pro
feten" viser som kjent til Savonarola, som tenkte å innføre 
en terroristisk Gudsstat. Machiavelli insisterer derimot på 
en strengt sekulær, verdslig betraktningsmåte og yter der
med et avgjørende bidrag til avmystifiseringen av politik
ken. Han mistror religionens og kirkens krav på den verds
lige makten og avviser dette kravet energisk. Ethvert sverm
eri gjør Machiavelli mistenksom. Dessuten avviser han et 
trekk ved samfunnsteorien som på hans tid bredte seg i Euro
pa og som fikk en like stor fremtid som hans eget verk: nem
lig utopien. Den polemiske vendingen mot utkast som More's 
Utopta og Campanella's SolAtatan er umiskjennelig.
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I dette henseende synes oss Machiavelli å være en forløper 
til læren om ideologienes død: en lære som i dag nyter stor 
popularitet, fremfor alt i De forente stater. Dengang som i 
dag gjelder det at den anti-ideologiske tenkningen selv er 
ideologisk, nemlig ugjennomskuet ideologi. Setningen om det 
faktiskes normative kraft sikter alltid på å fortrenge og 
likvidere tidligere forhold og å befeste og stabilisere de 
nåværende. Denne setningen er et stykke uopplyst opplysning? 
dermed kommer den nødvendigvis ut på ett med en apologi for 
det bestående.
Ideologien til anti-ideologen Machiavelli ligger i forut
setningene hans: for det første at det fins en uforanderlig 
menneskenatur, og for det andre at maktutøvelse ikke er be
grenset av noen regler. Det kan vises at den historiske pro
sessen ikke lar seg konstruere ut fra disse to forutset
ningene, og at Machiavelli selv ser seg tvunget til å gripe 
til all slags ideologisk nødhjelp for å redde historiebildet 
sitt. Jeg begynner analysen av dette historiebildet med en 
sammenstilling av Machiavelli *s uttalelser om den menneske
lige natur:
"Om menneskene gjelder det alminnelig at de er utakknemlige, 
vankelmodige, hyklerske, redde for farer og begjærlige etter 
vinning... Hvis det skulle bli nødvendig å straffe noen på 
livet, kan Fyrsten gjøre det? dog må han først og sist hol
de sine fingre fra andres eiendom, for menneskene glemmer 
fortere sin fars død enn tapet ,av sin eiendom... Fordi 
menneskene er slette og ikke vil holde ord mot deg, så må 
heller ikke du holde ditt ord til dem... Massen lar seg le
de av skinnet og utfallet av en handling? og i verden finnes 
det ikke annet enn masse... Av menneskene kan man vente seg 
bare ondt, når de ikke blir tvunget til det gode." (Kap.
XVII og XVIII)
Disse ytringene - det kunne tilføyes mange lignende - til
kjennegir en kategorisk pessimisme. Mennesket er menneskets 
ulv. Mennesket er dypest sett aggressivt og må derfor under
trykkes. Menneskesamfunnet er selve helvete. Men i helvete 
hersker ikke kaos og anarki: Helvete blir regjert. Derfor 
trengs det en djevel. Machiavelli forsøker ikke noe annet 
enn å fatte rasjonelt denne i sine røtter irrasjonelle pro
sessen, og å utforske dens lovmessigheter, gjøre den be- 
regnelig:

"Jeg er vel vitende om at mange mennesker er og har vært av 
den mening at verdens ting styres slik av Fortuna og Gud, 
at menneskene med sin forstand ikke kan rette på dem, ja, 
står rådløse overfor dem? og derfor kunne man mene at man 
ikke skulle legge seg så meget opp i tingene, men la skjebn
en styre over seg. Denne oppfatning er meget i vinden i vår 
tid på grunn av de store omslag vi har sett og daglig ser 
mot all menneskelig forventning, i den herskende tingenes 
orden. Når jeg tenker på alt dette, er jeg også selv mangen 
gang tilbøyelig til å dele folks oppfatning, ... og det har
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kostet meg mye strev å overvinne denne tilbøyeligheten."
(Kap. XXV)
Men når menneskenaturen forblir konstant og en ikke kan er
kjenne et historisk mål, så lar den historiske prosessen seg 
konstruere bare på én eneste måte: som et evig kretsløp av 
aggresjon og undertrykking. Denne evigheten er på en gang 
både helvetets evighet og evigheten i en automat, for eksem
pel et ur. Et kapitel fra Machiavelli 1 s bok V c.o >u> i., med 
tittelen "Om de samme regjeringers evige tilbakekomst", gjør 
denne slutningen eksplisitt:
"Dette er kretsløpet som alle statsdannelser i verden alltid 
har dreiet seg i, dreier seg i og alltid vil dreie seg i."
Derfor er det så uutholdelig kjedelig å lese Machiavelli's 
historiske betraktninger. Hendelsesforløpene er utskiftbare: 
Et blodbad i det gamle Rom kan tjene som eksempel for Fir
enze i det 16. hundreåret; bibelhistorien illustrerer situa
sjoner på Machiavelli *s tid; kort sagt: den historiske pro
sessen er - som alt evig - i siste instans tidløs, det vil 
si uhistorisk. Historien finner ikke sted.
Machiavelli viker tilbake for dette paradokset. Da en filo
sofi om historien ikke lar seg grunne på premissene hans, 
griper han til hjelpekonstruksjoner. I de nettopp siterte 
passasjene taler han om Fortuna og Gud som historiens styr
ere. Betegnende nok står Gud på annenplass. Fortuna1s figur 
legemliggjør allegorisk alt som taler imot historiens auto- 
matkarakter: den er så å si universets tilfeldighetsfaktor. 
Fortuna er det ikke-rasjonaliserbare: lykken, kvinnen, nat
uren. Det er ingen tilfeldighet at Machiavelli griper til 
en natur-metafor for å skildre virkningene av dette prin
sippet som ikke er tilgjengelig for teorien hans:
"Og jeg sammenligner Fortuna med en av disse rivende elver, 
som når de raser som verst, oversvømmer slettene, ødelegger 
trærne og husene, snart river jordstykker ut, snart skyller 
dem til land: alle flykter for flommen, viker for dens vold
somhet, uten å kunne sette noe imot. Men om enn naturen er 
slik, så hindrer det ikke menneskene i, når tidene er rolige, 
å treffe forholdsregler med diker og demninger, så at elvene, 
når de siden stiger, enten går gjennom kanaler, eller har en 
mindre vill og ødeleggende kraft." (Kap. XXV)
Den historiske hendelsen blir her betraktet som en naturka
tastrofe, og det vil igjen si: som noe uhistorisk. Vi vet at 
denne metaforen fremdeles nyter den aller største populari
tet. Den tjener alltid til å bortforklare menneskenes ansvar 
for sin egen historie og å presentere krig, utbytting og 
undertrykking som forårsaket av høyere makter. Historien som 
automat og historien som naturkatastrofe: disse to aspekter 
utelukker ikke hverandre hos Machiavelli, de utfyller hver
andre: Den historiske prosessen er alltid uhistorisk. Auto
matens sirkelmekanisme er den størknede katastrofen, over
svømmelsen er naturkreftenes utløste mekanikk. Hjulverk og
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og syklon er bilder for historien som ikke er forstått, alle
gorier for en og samme ideologi.
Men ikke nok med det. For å forklare historiens iøynefall
ende mangfoldighet og den ubestridelige kjensgjerningen at 
historiens gang er avhengig av menneskenes handlinger, inn
fører Machiavelli enda tre hjelpebegreper: qualtta ddt tdm- 
pt, vtntu. og coKtiaztond. Alle tre står i strid med teori- 
systemet hans, og de er uforenlige med grunnforutsetningene 
i hans tenkning. Det første av disse begrepene - tidsånd 
eller tidskarakter - blir forklart slik:
"Vi ser også at av to som handler likt, når den ene sitt 
mål, den annen ikke? og likedan at to har hell med seg med 
to forskjellige fremgangsmåter... Og dette kommer ikke av 
annet enn av tidskarakteren, som passer eller ikke passer 
til deres handlemåte... Det finnes ingen mann så klok at 
han kan følge med i og tilpasse seg en slik skiftning (i 
tidskarakteren)." (Kap. XXV)
Selvsagt er ikke dette noen forklaring. Fenomenet lar seg 
overhodet ikke forklare ut fra Machiavelli's forutsetninger. 
Det motsier antagelsen at det faktiske utgjør den eneste 
normative kraft? det motsier antagelsen at menneskenaturen 
er konstant? det motsier slutningen at historien er en uhis
torisk naturprosess. Enda verre blir det når Machiavelli be
gynner å snakke om vtsitu. og dets motbegrep cosuiuztond: Her 
kraft og dyd, der svakhet og fordervelse. Det er ikke råd å 
innse hva disse begrepene har å gjøre i Machiavelli *s koor
dinatsystem. De er uforenlige med hans antagelse om at i 
politikken er alle midler tillatt, og at maktbrukten ikke 
er underkastet noen annen lov enn sin egen. Likedan kaster 
disse begrepene over bord den antagelsen at mennesket er 
dårlig og dermed basta - en antagelse som Machiavelli ikke 
blir trett av å gjenta.
Machiavelli var ingen filosof. Ved å eksponere svakhetene 
har vi ikke gjort oss ferdig med oppdagelsene hans. Som han 
sier i tilegnelsen i Fy/iAtdn, vår det hans hensikt "å drøf
te og gi regler for fyrstens styresett". Det dreier seg alt
så om en rådgiver, en håndbok for praktisk bruk. Det deler 
med alle andre verk i denne genren den sunne fornuftens be- 
grensninger, en viss, uunngåelig platthet og middelmådighet. 
Men hvor irriterende dette enn kan være, så er det ingen 
tvil om at det banale har en viss slagkraft. Amerikanernes 
bankerotte pragmatisme gir utallige eksempler på det. Hou) £o 
(Åltn Bdauttfiul Womdn, Hou) to Makd In^ludnttal fAtdnd*, Hou) £o 
Bd a SuccdAA at Vatittdb and Gdt-TogdtkdKA, Hou) to Achtdvd a 
Valldti Sdx- Ltfid: alle disse trykksakene sirkulerer i million- 
opplag? de imøtekommer et dypt behov, og de inneholder ube
stridelig riktige setninger. Sammenligningen er urettferdig 
hva angår Machiavelli 1s originalitet, stil og uforferdethet. 
Likevel har boken om VyK&tdn og den sunne fornufts dusinlit- 
teratur ett felles: deres passepartout-karakter, deres ab
strakte anvendelighet, deres uhistoriske grunntrekk. De am
erikanske håndbøkene fornekter det spesifikke ved individet,
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og boken om fy/u>t£n fornekter det spesifikke ved samfunnet. 
Men såvel individ som samfunn er forståelige bare som pro
sjekt som overskrider det faktiske. På samme måte som indi
videts historie, så er samfunnets historie i det vesentlige 
et pAo&jukt. Og det er slett ikke tilfeldig at selv Machia
velli* s verk kulminerer i et prosjekt: nasjonalstaten Ita
lia. Likeså utopisk som dette utkastet var da det oppsto - 
det skulle ta fire og et halvt hundreår før dets oppfyllel
se nærmet seg -, og likeså klart som det motsier Machia
velli* s egne premisser, like umiskjennelig er det at bare 
denne utopien om en republikk - "som aldri har vært sett 
eller kjent i virkeligheten" - løfter verket over nivået til 
en samling rene tommelregler og gir det historisk betydning 
og historisk rang.
Derfor må Machiavelli til syvende og sist berømmes og be
kjempes - på en dialektisk måte. Nettopp det som sier oss 
minst - nemlig læren om den suverene nasjonalstaten, som 
kan tillate seg alt for å konsolidere seg og oppnå sin su
verenitet - dette er det som utgjør det progressive moment 
i hans tenkning. Det hersker ingen tvil om at det politiske 
virvaret, det føydale småstatvesenet og Europas kaotiske 
anatomi i det sekstende hundreåret hindret utviklingen av 
produktivkreftene. Nettopp med tanke på dette - og med su
veren historisk forstand - skrev Marx sin lovsang til bor
gerskapet i en storartet passasje i Vdt kom-
muLYi'L&t'L&ko, manl^^t, for så - ut fra den samme historiske 
fornuft - kompromissløst å utfordre denne klassen.
Slik, og bare slik, kan vi i dag føre diskusjonen med Machia
velli. Han er en stor opplysningsmann som det gjelder å opp
lyse, og det vil si: å sette på rett kjøl, slik marxismen 
satte Hegel på rett kjøl. Dette er et revolusjonært prosjekt, 
det vil si: et prosjekt som ingen teori, men bare den histo
riske praksis kan fullføre. Så lenge og så langt Machiavelli 
får rett mot den sosialistiske revolusjonen, så lenge har vi 
ikke tatt skrittet fra prehistorien inn i historien.
I sitt kjente Uotat om Mac.ki.cLve.ZJt'L skrev Maurice Merleau- 
Ponty:
"I situasjonen og i den vitale bevegelsen til de mest utbyt- 
tede, undertrykte og avmektige søkte Marx fundamentet til en 
revolusjonær makt, og det vil si en makt som ville være i 
stand til å gjøre slutt på utbytting og undertrykking. Det 
gjaldt altså å konstituere en makt for dem som ikke har noen 
makt. Så langt denne makten ville være proletariatets egen 
makt, måtte den imidlertid tilpasse seg massenes fluktuer
ende bevissthet, og i så fall kunne den ikke holde seg lenge. 
Men i den grad den søkte å unngå denne skjebnen, måtte den opp
høye seg til dommer over proletariatets interesser, men det 
vil si: den måtte bli en makt i tradisjonell betydning og 
kimen til en ny herskende klasse. Løsningen på dette dilem
maet kan søkes bare i absolutt nye relasjoner mellom makten 
og de beherskede. Det gjelder å finne fram til nye politiske 
former som vil være i stand til å kontrollere makten uten å
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oppløse den... Disse formene avtegnet seg i 1917-revolusjon- 
en. Men Kronstadt-kommunen markerte begynnelsen på slutten: 
Den revolusjonære makten mistet kontakten med en del av pro
letariatet, og for å skjule konflikten, begynte den å lyve.. 
Fra da av ser vi innen revolusjonen en gjenoppliving nettopp 
av de kampene som revolusjonen var bestemt til å gjøre slutt 
på... I dag (Merleau-Ponty skriver dette i året 1949) da den 
revolusjonære makten entydig har tilrevet seg proletariat
ets plass, og da den som eneherskende sjikt er blitt en ukon
trollerbar elite, så må vi trekke den slutning at problemet 
med en reell humanisme fortsatt er uløst hundre år etter 
Marx. Dermed har vi all grunn til å legge for dagen litt mer 
overbærenhet overfor Machiavelli, som i det minste ante det
te problemet."
Her kan en spørre om vi eller Machiavelli er tjent med 
overbærenhet; det er heller ikke sikkert at uttrykket "reell 
humanisme" betyr noe som helst. Men fremfor alt befinner vi 
oss i en gunstigere situasjon i dag enn Merleau-Ponty gjorde 
for tyve år siden.
I mellomtiden er prosjektet med å få Machiavelli på rett 
kjøl blitt satt i gang i veldig omfang. Sovjetunionen har 
forlengst opphørt å gjelde som rettesnor for revolusjonens 
muligheter. Kina, Cuba og Vietnam har vist verden at disse 
mulighetene slett ikke er uttømt. Tvert imot: de er ennå 
ikke tilnærmelsesvis forstått. Dessuten vet vi nå at det 
riktignok er nødvendig, men ikke tilstrekkelig å forandre 
eiendomsforholdene for å gjøre slutt på utbytting og under
trykking. Så lenge undertrykkingen varer ved, er heller ikke 
utbyttingen skaffet ut av verden: før eller senere vil den 
oppstå fra de døde, så sant det ikke tas enda et skritt: 
ikke bare eiendomsforholdene, men også herredømmeforholdene 
må forandres radikalt. Så lenge dette prosjektet ikke er 
realisert, eksisterer farene som Merleau-Ponty taler om. 
Machiavelli - dette innbegrep av det gamle menneske - får 
stadig rett, også mot revolusjonen. Men han får stadig bare 
delvis rett. Tilbakefallet til det gamle, smitten fra mot
standeren kan ikke utebli så lenge imperialismen behersker 
halve verden, så lenge revolusjonen forblir et fragment, så 
lenge dens historie er en historie om tidsulikhet, så lenge 
underutviklere og underutviklede står imot hverandre, kort 
sagt: så lenge revolusjonen ikke er blitt en verdensrevolu
sjon.
Kina's eksempel antyder - både i sin praksis og i sin teori 
- noen av revolusjonens muligheter. I sin praksis - i kul
turrevolusjonen - viser det hvordan den samme prosessen som 
har hjulpet massene til makten, kan bli permanent og fjerne 
de "ukontrollerbare elitene" som Merleau-Ponty taler om. Og 
i sin teori - i Mao Tse-tungs lære - viser det kinesiske 
eksemplet hvordan Machiavelli kan settes på rett kjøl. Det 
ligger nær å sammenligne disse to forfatterne. Forholdet 
mellom dem ligner forholdet mellom Marx og Hegel. Mao tar opp 
de to viktigste av Machiavelli's teser: Samfunnet er en an
tagonistisk organisme, og: Politisk makt er grunnet på mili
tær makt. I sin lære om motsetningen og om partisankrigen
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videreutvikler han dialektisk disse tesene. Alle de andre 
grunnsetningene til Machiavelli setter Mao på rett kjøl? og 
først denne omdreiningen gir Machiavelli's lære mening. Ikke 
staten, men verdensrevolusjonen er den høyeste politiske in
stans. Ikke det faktiske, men utkastet som går ut over vir
keligheten, er den eneste normative kraft i historien. Og 
menneskenaturen er ikke noen konstant, den er det som menn
esket gjør seg til i løpet av sin historiske virksomhet.
Så langt og så lenge vi svikter overfor våre muligheter, vil 
Machiavelli få rett.

Oversatt av Rune Skarstein



MICH AIL BAKUNIN:

Fragmenter om staten

GENERELT OM STATEN
En. Staten ZegemZZggjøneZ^en av den aZmenne ZnteneAA e? Hva 
er staten? Metafysikerne og de lærde jurister forteller oss 
at staten er en offentlig sak: den representerer den kollek
tive velferd og alles retter mot de oppsplittende handlinger 
som skyldes individets egoistiske interesser og følelser. 
Staten er rettferdighetens, moralens og dydens virkeliggjør- 
else på jorda. Å hengi seg, å ofre seg - og om nødvendig - 
å dø for statens triumf og makt, er følgelig individets stør
ste eller stolteste plikt.
I få ord er dette statens teologi. Under et attraktivt og po
etisk skinn skjuler denne politiske teologi realiteter som 
er heller vulgære og skitne.
AnaZyte av Zdeen om Ataten. La oss først analysere statens 
idé slik dens lovprisere presenterer den. Denne idé er: of
ringen av naturlige friheter og enhvers interesser - inter
essene til individet, forholdsvis små kollektive enheter, 
sammenslutninger, kommuner og provinser - for alles interes
ser og frihet, for veksten til den store helhet.
Men denne totalitet, denne store helhet, hva er den i virke
ligheten? Den er en sammenhoping av alle individene og av 
alle de mer begrensede menneskelige kollektiver som omfatter 
den. Og dersom denne helhet - for å konstituere set - krever 
at individuelle og lokale interesser ofres - hvordan kan den 
da virkelig representere dem i deres totalitet?
En ekAkZuAZv - Zkke en ZnkZuAZv unZvenAaZZtet. Da er den ikke 
en levende helhet som gir enhver sjanse til å puste fritt og 
bli rikere, friere og sterkere desto mer ekstensiv utvik
lingen av frihet og framgang for enhver i dens midte blir.
Det er ikke et naturlig menneskelig samfunn som støtter og 
forsterker enhvers liv med alles liv - men nettopp det mot
satte. Idéen om staten er ofringen av både individuelle og 
lokale sammenslutninger. Den er en abstraksjon som er ødeleg
gende for et levende samfunn. Den er begrensingen, eller hel
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ler: den er den fullstendige negasjonen av livet og rettig
hetene til alle helhetens deler. Alt dette gjøres for de på
ståtte interessene til alle. Staten, det er alteret til po
litisk religion som naturlige samfunn alltid blir ofret på. 
Staten er en slukende universalitet som ernærer seg på men
neskelige offer - som kirka. Jeg gjentar: staten er kirkas 
yngste bror.
Vtiemi**en faon. *tat*teon.Len en. nega* jonen av menne* ket* fanl- 
het. Men dersom metafysikerne påstår at menneskene - spesi
elt de som tror på sjelens udødelighet - står utenfor sam
funnet av frie vesener, da må vi uunngåelig konkludere: skal 
menneskene forene seg i et samfunn, vil det koste dem deres 
egen frihet og deres naturlige uavhengighet. Først må de of
re sine personlige og dernest sine lokale interesser. Denne 
selvfornektelse og selvofring blir mer dyptgående jo flere 
medlemmer samfunnet har og jo mer omfattende dets organisa
sjon er.
I denne forstand er staten uttrykket for alle individuelle 
offer. Når denne abstrakte og på samme tid voldelige opprin
nelse er gitt, må staten fortsette å avgrense friheten i sta
dig større grad. Den må gjøre det i navnet til den forfalsk
ningen som kalles "folkets vel". I virkeligheten represen
terer den utelukkende interessene til den herskende klassen. 
Slik framtrer staten uunngåelig som negasjonen og tilintet- 
gjøringa av all frihet og av alle individuelle og kollektive 
interesser.
Kla** e utbytting a *om konkret fiakton *kjale* av * tat*-ab* tnak- 
*j'onen. Det er klart at det er en abstraksjon, en fiksjon, 
og en falskhet når staten antas å representere alle såkalte 
allmenne interesser i samfunnet. I virkeligheten er den bare 
den allmenne og permanente negasjonen av de positive inter
essene til regioner, kommuner, sammenslutninger og et stort 
antall individer underordnet staten. Staten kan sammenlignes 
med et digert slaktehus og en enorm kirkegård.
Under dette påskuddet og under skyggen av denne abstraksjon
en blir alle de beste lengsler, alle de levende krefter til 
et land, skinnhellig ofret og begravd. Abstraksjoner eksi
sterer verken i seg selv eller for seg selv. De har verken 
føtter som de kan gå på, hender som de kan skape med, eller 
mager til å fordøye denne masse av ofre som blir gitt over 
til dem for å bli slukt. På samme måte som den religiøse el
ler himmelske abstraksjon Gud i virkeligheten representerer 
de positive og virkelige interessene til geistligheten, re
presenterer Guds verdslige komplement, den politiske abstrak
sjon staten, ikke mindre positive og virkelige interesser: 
interessene til borgerskapet, den fremste, om ikke den enes
te utbyttende klasse.
Kinka og *taten. For å bevise identiteten til staten og kir
ka, skal jeg be leseren merke seg at begge i hovedsak er 
grunnet på idéen om ofringen av liv og naturlige retter. Beg
ge starter fra samme prinsipp: menneskenes naturlige ondskap.
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Ifølge kirka kan ondskapen bare beseires ved "guddommelig 
nåde" og ved det naturlige menneskes død i Gud. Ifølge sta
ten beseires den gjennom lov og ofring av individet på stat
ens alter. Begge sikter mot å transformere mennesket - den 
ene til helgen, den andre til statsborger. Men det naturlige 
menneske må dø, for dets fordømmelse er enstemmig fastsatt 
av kirkas og statens religion.
Slik, i sin ideelle renhet, er den identiske teorien til 
kirka og staten. Det er en ren abstraksjon, men hver histor
isk abstraksjon forutsetter historiske fakta. Og disse fakta 
er av en tvert igjennom virkelig og brutal karakter: vold, 
plyndring, erobring, forslaving. tennesket er konstituert 
slik at det ikke er tilfreds bare ved å begå visse handling
er; det føler et behov for å rettferdiggjøre og legitimere 
sine handlinger for all verdens øyne. Slik kom religionen i 
rette øyeblikk til å skjenke sin velsignelse til fullendte 
fakta. Takket være denne velsignelse ble de urettferdige og 
brutale fakta transformert til "rettigheter".
StatA-abAtsiakA jomn l dat v*,sike,llge. JLlv. La oss nå se hvil
ken rolle denne statsabstraksjonen, som har sin historiske 
paralell i den abstraksjonen som kalles kirka, har spilt og 
fortsetter å spille i det virkelige liv, i menneskesamfunnet. 
Som jeg har sagt før, er staten virkelig en veldig kirke
gård. På denne kirkegården blir alle det individuelle og 
lokale livs ytringer ofret. Der dør interessene til de del
ene som danner helheten og der blir de begravd. For politisk 
storhet er folkets virkelige frihet og dets virkelige velvæ
re ofret på det alteret. Jo mer fullkomment dette ofret er, 
desto mer perfekt blir staten. lin konklusjon blir: det 
russiske imperiet er en stat pasi e,xe,Zle,nce, - en stat uten re
torikk og frasemakeri - den mest perfekte i Europa. Og mot
satt: alle stater hvor folket har tillatelse til å puste litt, 
er ideelt sett ufullstendige stater. Tilsvarende er andre kir
ker mangelfulle sammenlignet med den romersk-katolske.
Stat&nA pm&te,&k(ip. Staten er en abstraksjon som ofrer folk
ets liv. fén for at en abstraksjon skal kunne bli født, kun
ne utvikle seg og fortsette å eksistere i det virkelige liv, 
trengs det at et virkelig kollektiv er interessert i å opp
rettholde dens eksistens. Dqnne funksjonen kan ikke realise
res av folkemassene; nettopp de er jo statens ofre. Den må 
utføres av et priviligert sjikt: statens presteskap, den sty
rende og besittende klasse - en klasse med samme posisjon i 
staten som den klerikale klasse, prestene, har i kirka.
Staten kunne, Ikkz e,k&ii>te,m ute,n e,t pKl\)lllQe,Kt bjikt. Hva 
viser historia? Staten har alltid vært arvegodset til en 
priviligert klasse: presteskapet, adelen, borgerskapet og til 
slutt - når alle andre klasser er uttømt - trer byråkratklas- 
sen inn på scenen. Da faller staten, eller opphøyes den - 
om man heller vil - til en maskins posisjon.Men for statens 
frelse er det helt nødvendig at det fins en priviligert grup
pe som er interessert i å opprettholde dens eksistens.
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Vd libdSiald og ab* olutiAtiAkd t>tat&tdonid>i. Staten er ikke 
et naturprodukt. Den går ikke - som samfunnet - forut for 
menneskets voksende tenkning. Ifølge liberale politiske skri
benter ble den første stat skapt av menneskets frie og be
visste vilje. Ifølge absolutistene er staten en guddommelig 
skapelse. I begge tilfelle dominerer den samfunnet og ten
derer mot fullstendig å sluke det.
I den absolutistiske teorien er denne slukingen selvinnlys
ende: en guddommelig institusjon må med nødvendighet sluke 
alle naturlige organisasjoner. I denne sammenheng er det mer 
besynderlig at den individualistiske skole - med sin fri- 
kontraktteori - fører til det samme resultatet. Denne skole 
starter med å benekte eksistensen av et naturlig samfunn før 
kontrakten. Et slikt samfunn ville forutsette eksistensen av 
naturlige relasjoner mellom individene og følgelig: dn gjdn- 
bidig bdgKdvu> viing av ddJidA fatiihdtdK. Dette ville gå imot den 
absolutte frihet som ifølge denne teorien kunne nytes før 
kontrakten ble sluttet. Denne begrensning ville verken være 
mer eller mindre enn selve kontrakten. Den ville eksistere 
som et naturlig faktum forut for seg selv. Ifølge denne teo
rien startet menneskesamfunnet med at kontrakten ble sluttet, 
len hva er da dette samfunnet? Det er den rene og logiske 
virkeliggjøring av kontrakten med alle dens skjulte tendens
er, lovgivende og praktiske konsekvenser - det er staten.
Statdn dh, Aiimmdn av individudll ^KikdtA ndga* j ondsi. La oss 
undersøke det nærmere. Hva representerer staten? Den repre
senterer summen av negasjonene av alle dens medlemmers indi
viduelle friheter, eller summen av ofre som alle dens med
lemmer yter i det de forsaker en del av sin frihet for det 
felles beste. Ifølge den individualistiske teori har vi sett 
at alles frihet er grensa for, eller heller den naturlige 
negasjonen av alle de andres frihet. Følgelig er det denne 
absolutte begrensning - denne negasjon av enhvers frihet i 
navnet til alles frihet eller til alminnelig rett - som ut
gjør staten. Der staten begynner, opphører individuell fri
het og vidd vdK&a.

Vxikdt dh. uddldlig . Det vil bli innvendt at staten - som re
presentant for det allmenne vel eller alles felles interes
ser - innskrenker en del av enhvers frihet for å sikre det 
som blir igjen av denne friheten, len det som blir igjen er 
sikkerhet. Det er på ingen måte frihet. Friheten er udelelig: 
en del av den kan ikke innskrenkes uten at den ødelegges som 
helhet. Denne lille delen av frihet som er blitt innskrenket, 
er selve kjernen i min frihet - det er alt. Selv om den er 
liten, er all min frihet - ved en naturlig, nødvendig og ui
motståelig bevegelse - konsentrert nettopp på det sted som 
er blitt ennskrenket.
Alminndlig Atdmmdhdtt dh, ingdn garanti £on. ^Kihdt. Vi blir 
fortalt at den demokratiske stat - grunnet på fri alminnelig 
stemmerett for alle dens innbyggere - med sikkerhet ikke kan 
være negasjonen av innbyggernes frihet. Hvorfor ikke? Det er 
fullt ut avhengig av oppgava og makta som innbyggerne dele
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gerer til staten. En republikansk stat, grunnet på alminnelig 
stemmerett, kunne være overmåte despotisk, til og med mer 
despotisk enn en monarkisk stat. Under påskudd av å repre
sentere alles vilje, kunne den med hele tyngda av sin kollek
tive makt undertrykke viljen og den frie bevegelse til alle 
dens medlemmer.

ET BLIKK PÅ VEN MOVERNE STATEN

KapItalicme og fiep^ie^entatlot demokxatl. Moderne kapitalist
isk produksjon og bankspekulasjon krever et omfattende sen
tralisert statsapparat for fullt å kunne utvikle seg. Bare 
dette apparatet er i stand til å undertrykke de millioner 
av slitere og holde dem i en tilstand av utbytting.
En sambandsorganisasjon, fra bunnen av og oppover, av arbeid- 
ersammenslutninger, grupper, by- og bygdekommuner og til 
slutt av regioner og folk - den eneste forutsetning for en 
virkelig og ikke oppdiktet frihet - er like så mye i strid 
med kapitalistisk produksjon som enhver form for økonomisk 
autonomi. len kapitalistisk produksjon og bankspekulasjon 
trives svært så godt med det såkalte KepfieAentatlve demokra
ti } fordi den mest moderne statsform - basert på det påbe- 
ropte styre ved folkets vilje, uttrykt ved de såkalte repre
sentantene for folket og de antatte folkeforsamlinger - for
ener i seg de to nødvendige forutsetningene for den kapita
listiske økonomis blomstring: statssentralisme og den reelle 
undertrykking av Suverénen- Folket. Undertrykkerne er den 
minoriteten som hevder å representere folket. I virkelig
heten regjerer denne minoriteten folket intellektuelt og ut
bytter det ufravikelig.
Ven moderne etaten må ka et sentralisert militærapparat. Den 
moderne staten er i sitt vesen og sin målsetting med nødven
dighet en militær stat, og en militær stat er av den samme 
logikk drevet til å bli en erobrende stat. Dersom den ikke 
erobrer, vil den bli erobret av andre. Det er sant av den 
enkle grunn at der makt eksisterer, må den manifestere seg 
i en eller annen form. Følgelig må den moderne staten ufra
vikelig bli en veldig og mektig stat: bare under disse abso
lutt nødvendige forutsetninger kan den bestå.
Statens og kapitalis men* dynamikk er en og den 4 amme. I det 
lange løp svelger bankspekulasjonen den kapitalistiske pro
duksjonen. Under konkurstruselen må både den kapitalistiske 
produksjonen og bankspekulasjonen uten stans ekspandere på 
bekostning av de små finansierings- og produksjonsbedriftene. 
De små må absorberes, de store må bli universelle, monopolir 
stiske bedrifter med forgreininger over hele kloden. Likedan 
blir den moderne og med nødvendighet militære staten drevet 
av en uimotståelig iver etter å bli en universell stat.Men 
en universell stat - som selvfølgelig aldri kan realiseres - 
kan bare eksistere i ett antall av en. Sameksistens av to
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slike stater - side om side - er fullstendig umulig.
Mona/iki og siepublikk. Hegemoni er bare et beskjedent utslag 
av denne urealiserbare innebygde iver i enhver stat. Hege
moni er under omstendighetene mulig. Den første forutsetning 
for dette hegemoniet er at det eksisterer relativt avmektige 
nabostater og at disse blir undertrykt. Det som idag kan med
føre de mest alvorlige implikasjoner, er at en sterk stat 
bare kan ha ett fundament: militær og byråkratisk sentrali
sering. I denne forstand er hovedforskjellen mellom et monar
ki og en demokratisk republikk redusert til det følgende: 
byråkratiet i et monarki undertrykker og plyndrer folket til 
fordel for de priviligerte, besittende klasser og til byrå
kratiets egen fordel. Alt dette blir gjort i monarkens navn.
I en republikk vil det samme byråkrati gjøre nøyaktig det 
samme, men - i navnet til folkeviljen. Det såkalte folket i 
en republikk, det legale folket som påstås representert ved 
staten, kveler og vil fortsette å kvele det virkelige og le
vende folket. Folket vil knapt føle seg bedre om kjeppen de 
blir bearbeidd med kalles Folkets Kjepp.
Ingen stat kan tilfredsstille folkets forventninger. Ingen 
stat - hvor demokratisk dens form enn måtte bli - kan gi fol
ket det det har behov for: fritt å organisere sine egne in
teresser - nedenfra og oppover - uten innblanding, uten for- 
mynderskap eller vold ovenfra. Den rødeste politiske repu
blikk er en folkerepublikk i den samme forstand som dette 
falskneriet som er kjent under navnet folkerepresentasjon. 
Dette fordi enhver stat i sin kjerne bare er en maskin som 
regjerer massene ovenfra. Regjeringa skjer via en intelligent 
og derfor priviligert minoritet. Denne minoritet påstås å 
kjenne folkets virkelige interesser bedre enn folket sjøl. 
Dette gjelder til og med den mest republikanske og den mest 
demokratiske staten - t^l og med den kommende folkestaten 
herr Marx har tenkt ut.
Innebygd antagonisme mot folket fører til volds bruk. Når den 
besittende og styrende klasse ikke er i stand til å tilfreds
stille folkets krav eller til å dempe folkelige følelser, da 
disponerer den bare over ett middel: Statlig vold. Fordi sta
ten er et uttrykk for vold, styrer staten ved maskert eller 
om nødvendig åpen og direkte vold.
Staten, enhver stat - til og med når den er kledd opp i sin 
mest liberale og demokratiske form - er med nødvendighet grun
net på beherskelse, på vold, d.v.s. på despotisme - en skjult, 
men ikke mindre farlig despotisme.
Militarisme og falk et. Vi har tidligere sagt at samfunnet 
ikke kan forbli en stat uten å få karakteren av en erobrende 
stat. I konkurransen på det økonomiske området sluker og til
intetgjør storkaplital, storvirksomhet og forretningshus små
^Bakunin gikk her ut fra at det tyske sosialdemokratis pro
gram ga et uttrykk for M^rx' syn på staten, noe Marx senere 
på det skarpeste tilbakeviste. O.a.
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og middelstor kapital, industribedrifter og landeiendommer. 
Den samme konkurransen gjør seg også gjeldende i forholdet 
mellom statene. Der fører den til at de små og middels store 
statene ødelegges og absorberes til fordel for imperiene. 
Følgelig må enhver stat, i den grad den ikke ønsker å eksi
stere bare på papiret eller ved sine naboers overbærenhet, 
men derimot ønsker å nyte virkelig uavhengighet, uunngåelig 
bli en erobrende stat.
Men det å være en erobrende stat betyr at en er tvunget til 
å undertrykke millioner av fremmede folk. Dette krever at det 
utvikles en kjempemessig militærmakt. Der militær makt hers
ker, må friheten vike - spesielt gjelder dette friheten og 
velværet til det arbeidende folk.
Statanb zktpan^jon f^øKtK ttl øk^ndd [makt-) ml* bH.uk. Noen tror 
at når staten har ekspandert og dens befolkning er doblet, 
en, to eller ti ganger, da vil den bli mer liberal. De tror 
at dens institusjoner, alle betingelser for dens eksistens 
og dens regjeringshandlinger vil få en mer folkelig karak
ter og bli mer i harmoni med folkets behov, ten hva er grunn
laget for dette håpet og denne antagelsen? Er det en teori? 
Det er teoretisk helt opplagt at etter hvert som staten vok
ser, blir dens organisme mer sammensatt og den blir stadig 
mer fremmed for folket. Statens interesser vil i økende grad 
komme i strid med interessene til folkemassene. Undertrykkin
ga av folket vil bli tyngre og statens regjering vil finne 
seg sjøl stadig mer distansert fra ekte folkelig sjølstyre.
Eller er deres forventninger grunnet i praktiske erfaringer 
i andre land? For å svare på dette spørsmålet, er det nok å 
peke på eksemplene Russland, Østerrike, det utvidete Prøyssen 
Frankrike, England, Italia og til og med U.S.A. Der står alt 
under en spesiell og tvert igjennom borgerlig klasses admini
strative kontroll. Alt kontrolleres av såkalte politikere el
ler forretningsmenn i politikk. Den store masse av slitere 
lever derimot under forhold som er akkurat like elendige og 
skrekkfulle som de rådende forhold i de monarkistiske statene
Sosial kontn.olZ av btat&makta 6om e.n nødve.ndtg gatianti 
^H.tko.t, Det moderne samfunn er så overbevist om denne sann
het - at all politisk makt, uansett dens opprinnelse og form, 
med nødvendighet tenderer mot despotisme - at i ethvert land 
der samfunnet til en viss grad lykkes i å frigjøre seg fra 
staten, blir regjeringa så tidlig som mulig underkastet en 
strengest mulig kontroll. Dette gjelder til og med i de til
felle hvor regjeringa har sitt utspring i en revolusjon eller 
en folkeavstemming. For å frelse friheten, blir det gjennom
ført en virkelig og alvorlig organisering av kontroll. Folke
viljen og opinionen skal utøve kontroll over de menn som blir 
gitt offentlig makt. I alle land som har gleden av å ha rep
resentativ regjering, kan friheten bare bli gyldig når denne 
kontrollen er sterk. I motsatt fall, der en slik kontroll er 
fiktiv, der blir folkets frihet på samme måte en ren fiksjon.
De beste mennesker blir lett korrupte. Spesielt gjelder dette
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når omgivelsene sjøl fremmer individuell korrupsjon via man
gel på seriøs kontroll og permanent opposisjon.
Mangel på permanent opposisjon og vedvarende kontroll blir 
uunngåelig en kilde til moralsk fordervelse for alle de in
dividene som er gitt en eller annen form for sosial makt.
Deltakelse l regjeringa s om korrups jonskllde. Mange ganger 
er følgende blitt etablert som allmenn sannhet: Enhver som 
blir en del av regjeringsmaskineriet, vil endre oppfatning 
og holdning fullstendig. Dette gjelder også det mest libe
rale og folkelige menneske. Hvis et slikt menneske ikke sta
dig får sin styrke fornyet ved kontakt med livet og folket; 
hvis det ikke tvinges til å handle i full offentlighet; hvis 
det ikke blir underkastet et sunt og uavbrutt system av fol
kelig kontroll og kritikk som stadig holder det bevisst om 
at det ikke er massenes herre og heller ikke engang massenes 
formynder, men bare deres fullmektig eller deres valgte fun
ksjonær som på ethvert tidspunkt kan kalles tilbake - hvis 
det ikke er stilt under disse forutsetninger, da risikerer 
vedkommende å bli fullstendig ødelagt av bare å omgås aristo
krater av hans like. Vedkommende risikerer også å bli en pre
tensiøs og forfengelig tosk - oppblåst av følelsen av sin eg
en komiske viktighet.
Alminnelig stemmerett som en prøvd fiorm ^or fiolkeko ntroll:
Vet sveltsls fee eksemplet. Det ville være lett å bevise at 
virkelig folkekontroll ikke eksisterer i noen del av Europa. 
Vi skal avgrense oss til Sveits og undersøke hvordan denne 
kontrollen blir anvendt...
...De mest framskredne kanton i Sveits søkte alt før 1830 å 
garantere friheten ved å innføre alminnelig stemmerett... Så 
fort denne alminnelige stemmeretten var etablert, trodde folk 
flest at friheten var sikret for framtida. Dette viste seg 
imidlertid å være en stor illusjon. Man kan si at erkjennels
en av denne illusjonen førte til at Det Radikale Parti senere 
tapte i endel kantoner og at partiet overalt ble demoralisert. 
...(Det) handlet virkelig på grunnlag av sterk overbevisning 
da det lovde frihet for folket gjennom alminnelig stemmerett.
Alt syntes virkelig så naturlig og enkelt: Så fort den lovgi
vende og utøvende makt utgår direkte fra folkevalg, blir den 
ikke da det rene uttrykk for folkeviljen? Kan denne viljen 
fremskaffe noe annet enn frihet og velferd for folket?
Alm Inn 2.11 g stemmerett u nder kapitalismen. Min kjære venn, jeg 
vedgår åpent at jeg ikke deler dine borgerlige radikale og 
ditt republikanske borgerskaps overtroiske hengivenhet til 
alminnelig stemmerett... All den tid alminnelig stemmerett 
blir praktisert l et samfunn der folket, arbeidermassene, er 
ØKONOMISK dominert av en minoritet som holder landets eien
dom og kapital l eksklusiv besittelse, uansett hvor £ritt og 
uavhengig fiolket ellers måtte vzre, eller som de måtte synes 
å vzre fira en politisk synsvinkel; disse valgene som blir 
holdt under forhold med alminnelig stemmerett, kan bare &å
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illu*o>ii*ke og antidemoksiati* ke tie* ultaten. Vi**e vil uunn
gåelig vite. *eg å bli det absolutt motsatte av befolkningen* 
behov, in*tinktesi og virkelige øn*ken.

Alminnelig Atemmesiett i tidligere t^desi. En rekke valg ble 
holdt etter statskuppet i desember. Folket i Frankrike tok 
direkte del i slike valg. Var ikke resultatene nettopp det 
motsatte ev folkets interesser? Ga ikke den siste keiserlige 
folkeavstemning keiseren sju millioner "ja"-stemmer? Det vil 
uten tvil bli hevdet at den alminnelige stemmmeretten aldri 
ble utøvd fritt under keiserdømmet. De mest grunnleggende 
forutsetninger for politisk frihet - pressefrihet og forsam
lingsfrihet - var avskaffet. Det forsvarsløse folket ble be
stukket av en subsidiert presse og en æreløs administrasjon. 
La så være, men jeg tror at valgene i 1848 til konstitueren
de forsamling og til presidentembetet var fullstendig frie. 
Det samme gjelder valgene til lovgivende forsamling i mai 
1849. De fant sted uten noe utilbørlig press eller innbland
ing fra regjeringa, i den største frihet. Og likevel: Hva 
frembrakte de? Ikke noe annet enn reaksjon.
Hvonfon. asibeidesine ikke kan gjøste bsiuk av politick demokfiati. 
ten må være gjort storlig forelsket i illusjoner for å fore
stille seg at arbeidere, under de økonomiske og sosiale for
hold de befinner seg i, kan utnytte fullt, eller kan gjøre 
alvorlig og virkelig bruk av sin politiske frihet. Til dette 
mangler de to "små" ting: fritid og materielle midler...
De franske arbeidere var sikkert verken likegyldige eller 
uintelligente. ten trass i den mest utstrakte alminnelige 
stemmerett, måtte de klargjøre handlingenes arena for borger
skapet. Hvorfor? Fordi de manglet de nødvendige materielle 
midler for å realisere politisk frihet, fordi de forble sla
ver, tvunget av sult til å arbeide mens det radikale, libera
le og endog konservative borgerskap - noen republikanere av 
helt ny dato og andre omvendte på revolusjonsmorgenen - kom 
og gikk, agiterte, prekte og konspirerte fritt. Noen kunne 
gjøre det på grunn av sine leieinntekter eller andre lukrati
ve varianter av bursjoa-inntekter. Andres inntekter skyldtes 
statsbudsjettet som de naturligvis beholdt og til og med øk
te til et uhørt omfang.
Resultatet er velkjent: først junidagene, og siden som en 
nødvendig fortsettelse, desemberdagene.
Psioudkon om alminnelig *temmesiett. Proudhon sierx: "En av 
den provisoriske regjerings første handlinger (i 1848), en 
handling som lokket fram den største applaus, var anvendels
en av alminnelig stemmerett. På samme dag som dekretet ble
&Statskuppet ble satt i verk av Louis Napoleon (Napoleon III) 
den 2.desember 1851. I praksis ble han Frankrikes diktator.
N.E.
The General Idea of the Revolution in the Nineteenth Centu

ry. Bakunin angir ikke sidenummer. O.a.
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kunngjort, skrev vi nettopp disse ord som på den tid kunne 
ha falt som et paradoks: AZm£nmZ£g s£zmmo,Kt££ tti kon£/iaA,&- 
volus jon. På de hendinger som fulgte, kan en dømme om vi had
de rett i denne saka. Valgene i 1848 - for de flestes ved
kommende - ble erobret av prester, legitimister, monarkiets 
partigjengere, av Frankrikes mest reaksjonære og degenererte 
elementer. Annerledes kunne det ikke bli."
Nei, det kunne ikke bli annerledes. Dette vil i enda større 
grad holde stikk så lenge ulikhet i økonomiske og sosiale 
forhold råder i samfunnsorganisasjonen, så lenge samfunnet 
fortsetter å være delt i to klasser: en - den utbyttende og 
priviligerte klasse - som har glede av alle fordeler formue, 
utdannelse og fritid gir, og den andre klasse - sammensatt 
av hele proletarmassen - får som sin andel bare påtvunget 
og slitsomt arbeid, uvitenhet og fattigdom, med sitt nødvend
ige tilbehør: slaveri, ikke ved lov, men i realitet.
Vdn s£oti& uZ£kfidt ptioJLt£a>i£a£&£ må mø£e, £ po££££sk d&mokn,a£i. 
Ja, virkelig slaveri: for trass i at de politiske retter kan 
gi vidt spillerom til disse millioner av lønnsmottakende pro
letarer - sultens sanne galleislaver - så vil dere ikke lyk
kes i å dra dem vekk fra den skadelige innflytelsen, fra den 
naturlige beherskelsen til den priviligerte klasses diverse 
representanter. Det starter med presten og ender med de bor
gerlige republikanere i deres rødeste utgave, jokobinerne: 
representanter som,trass i at de i politiske spørsmål kan 
fortone seg splittet eller virkelig være det, ikke desto 
mindre er forent i en felles og høyeste interesse: utbyttinga 
av proletariatets elendighet, uvitenhet, mangel på politisk 
erfaring og dets gode tillit, til gagn for den besittende 
klasses økonomiske dominans.
Hvordan kunne by- og bygdeproletariatet motstå de politiske 
intrigene til presteskapet, adelen og borgerskapet? Proleta
riatet har bare ett våpen for selvforsvar: sine drifter. Dis
se tenderer alltid i retning av å være sanne og rettferdige 
fordi proletariatet sjøl er det vesentligste - om ikke det 
eneste - offer for urettferdigheten og alt falskneriet som 
hersker høyest i det eksisterende samfunn. Og fordi prole
tariatet er undertrykt av de priviligerte, vil det naturlig
vis kreve likhet for alle.
A tibz£d<i>i<i mangJLdh. u£danmls e, ^n.£££d og sakkunnskap t Men drif
tene som et våpen er ikke tilstrekkelig til å verge proletar
iatet mot de priviligerte klassers reaksjonære maskinering. 
Drifter, forlatt til seg sjøl, og såfremt de ikke er blitt 
omformet til bevisst reflekterte, klart bestemte tanker, eg
ner seg lett for forfalskning, fordreiing og bedrageri. Nå er 
det umulig for proletariatet å heve seg til denne tilstand 
av selvoppmerksomhet uten ved hjelp av utdanning, av vitensk
ap; og vitenskap, kunnskap om saker og om mennesker, og poli
tisk erfaring - det er ting som proletariatet fullstendig man
gler. Konsekvensene kan lett forutses: proletariatet ønsker 
en ting, men dyktige folk - idet de profiterer på dets uviten
het - får det til å gjøre en helt annen ting, uten at prole

29



tariatet engang har mistanke om at det er å gjøre det mot
satte av hva det ønsker å gjøre. Og når proletariatet til 
slutt blir klar over dette, da er det vanligvis for seint 
å utbedre den feilen som proletariatet naturlig, nødvendig 
og ufravikelig blir det første og største offer for.
Anbaldandaputanta mlAtan Atn pnolatantAka holdning. Men vi 
blir fortalt at arbeiderne, belært av erfaringen de har gjen
nomgått, ikke mer vil sende borgerskapet til konstituerende 
og lovgivende forsamlinger som sine representanter? i stedet 
vil de sende enkle arbeidere. Fattige som de er, kan arbei
derne likevel klare å skrape sammen nok til å underholde sine 
parlamentsdeputerte. Og vet dere hva resultatet vil bli? Det 
uunngåelige resultatet vil bli at arbeiderduputerte, overført 
til en rent borgerlig omgivelse og inn i en atmosfære av rent 
borgerlige politiske ideer, i virkeligheten vil opphøre å 
være arbeidere og i stedet bli statsmenn. I sin holdning vil 
de bli middelklasse, kanskje til og med mer sådan enn borger
skapet sjøl.
For mennesker skaper ikke situasjoner; det er situasjoner som 
skaper mennesker. Og fra erfaring vet vi at bonganVLga anbat- 
dana ofte verken er mindre egoistiske enn borgerlige utbyttere 
eller mindre giftige for Internasjonalen enn borgerlige sos
ialister; de er heller ikke mindre latterlige i sin forfen
gelighet enn alminnelige bursjoaer når de blir adlet.
PoZtt^tAk fintkat utan A oAtaZtAma an at badnag ant. Hva som enn 
kan bli sagt og gjort, en ting er klart: så lenge arbeiderne 
forblir i sin nåværende tilstand, kan ingen frihet bli mulig 
for dem, og de som påkaller dem for å vinne politiske fri
heter uten å røre ved det brennende spørsmål: sosialisme, 
uten engang å ytre ordene "sosial likvidering" - to ord som 
får borgerskapet til å skjelve -, forteller dem i virkelig
heten følgende:"Vinn først denne friheten for oss så vi sen
ere kan bruke den mot dere."
Undan kapttaZtAma an. bonganAkapat badna utAtynt ann anbatd- 
anna til å gjøna bnuk av panZamantantAk damoknatt. Det er 
sikkert at borgerskapet vet bedre enn proletariatet hva det 
ønsker og hva det skulle ønske. Dette er sant av to grunner: 
først fordi det er mer kyndig enn proletariatet og fordi det 
har mer fritid og mange flere midler av alle slag for å kjen
ne de personene som det valgte; og dernest - og dette er 
hovedgrunnen - fordi den saken som borgerskapet streber ett
er, ulik proletariatets sak, verken er ny eller umåtelig stor 
når det gjelder målsetting. Tvert i mot, den er kjent og full
stendig bestemt både av historia og av alle forhold i borg
erskapets nåværende situasjon. Denne målsetting er ikke noe 
annet enn det å bevare borgerskapets politiske og økonomiske 
dominans. Dette er stilt så klart at det er heller lett å 
gjette og å vite hvilken av de kandidatene som anmoder om 
borgerskapets stemmesedler som er istand til å tjene dets 
interesser godt. Derfor er det sikkert, eller nesten sikkert, 
at borgerskapet alltid vil bli representert i overensstemmel
se med sine mest inderlige ønsker.
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KIolaazk fctiCLAizK Adg ikkd Aim psiivildgidA. Men det er ikke 
mindre sikkert at denne representasjonen, som er utmerket 
fra borgerskapets synsvinkel, vil vise seg å bli avskyelig, 
sett fra folkelige interesser. Da interessene til borger
skapet vil være absolutt det motsatte av de arbeidende mas- 
sers interesser, er det sikkert at et borgerlig parlament al
dri kan gjøre noe annet enn å gi lover for folkets slaveri 
og stemme igjennom alle de lovforslag som har forevigelsen 
av folkets fattigdom og uvitenhet som sitt mål. En må virke
lig være ytterst naiv for å tro at et borgerlig parlament 
fritt kan stemme for å frambringe folkets intellektuelle, 
materielle og politiske frigjøring. Har det noensinne i his
toria hendt at et politisk organ, en priviligert klasse, har 
begått sjølmord eller ofret det minste av sine interesser og 
såkalte retter på grunn av kjærlighet til rettferdighet og 
frihet?
Jeg tror jeg alt har vist, at til og med den berømte natta 
til 4.august, da Frankrikes adel generøst ofret sine inter
esser på fedrelandets alter, ikke var noe annet enn en tvun
get og forsinket følge av et kjempemessig bondeopprør, der 
bøndene tente på titteldokumentene og slottene til sine her
rer og mestre. Nei, klasser ofrer aldri seg sjøl og vil ald
ri gjøre det - fordi det strir mot deres natur, mot årsaken 
til deres eksistens, og intet er noensinne gjort eller kan 
noensinne bli gjort av dem mot deres natur eller fornuft. 
Derfor må en virkelig være gal for å vente tiltak og lover 
som tjener folket fra en priviligert forsamling.
For meg er det klart at alminnelig stemmerett er statens 
største og samtidig dens mest forfinede demonstrasjon av 
politisk sjarlataneri; uten tvil et farlig instrument. Det 
krever en god slump av dyktighet og kompetanse av dem som 
gjør bruk av det, men samtidig blir det - d.v.s., dersom dis
se folkene lærer å gjøre bruk av det - det sikreste middel 
til å få massene til å samarbeide om bygginga av deres eget 
fengsel. Napoleon III. bygde sin makt fullstendig på almin
nelig stemmerett og den svek aldri hans tiltro. Og Bismarck 
gjorde den til grunnlaget for sitt Jernkansler-imperium.

Oversatt av Einar Jetne
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KARL MARX:

En boa constrictor

I sin proklamasjon av 20. mars (1871) uttalte Pariser- 
kommunens sentralkomité blant annet:

Proletarene i hovedstaden ... forsto at det var deres 
høyeste plikt og deres absolutte rett å ta sin skjebne 
i egne hender og gripe den politiske makten (stats
makten) .

Men proletariatet kan ikke ganske enkelt ta i besittelse 
den bestående statsorganismen og sette denne ferdige 
statsmaskinen i bevegelse for sine egne formål, slik de 
herskende klassene og deres forskjellige konkurrerende 
fraksjoner gjorde etter sin seier. Det politiske verktøyet 
til arbeiderklassens trellbinding kan ikke tjene som poli
tisk verktøy for dens frigjøring. Første betingelse for at 
proletariatet kan opprettholde sin politiske makt er at det 
te overleverte arbeidsmaskineriet blir omdannet og ødelagt 
som et instrument for klasseherredømme. Denne veldige regje 
ringsmaskinen ble først i tiden med det absolutte monarki 
(eneveldet) smidd som et våpen for det fremvoksende bursjoa 
samfunnet i dets kamper for frigjøring fra føydalismen. Nå 
omklamrer statsmakten det egentlige samfunnslegemet som en 
boa constrictor med sitt allestedsnærværende nett av en 
stående hær, et hierarkisk byråkrati, et føyelig politi, 
geistlighet og en servil dommerstand. Den første franske 
revolusjon, som hadde til oppgave å gi fritt spillerom for 
det moderne bursjoasamfunnets frie utvikling, måtte feie 
vekk alle lokale og territoriale, by- og provinskontrolle- 
rende føydalborger. Dermed beredte den samtidig den sam
funnsmessige grunnen for overbygningen til en sentralisert 
statsmakt med allestedsnærværende organer som forgrener seg 
etter planen i en systematisk og hierarkisk arbeidsdeling..
Den moderne borgerlige staten er legemliggjort i to viktige 
organer: parlamentet og regjeringen. I perioden med Ordens-

32



partiets* republikk i Frankrike, fra 1848 til 1851, frem
brakte parlamentets allmakt sin egen negasjon - det andre 
keiserdømme og keiserdømmets regime med sin rene farse 
av et parlament. Slike regimer står nå i blomst i de fleste 
store militærstatene på kontinentet. Regjeringsapparatets 
usurpatoriske diktatur gir ved første blikk et skinn av å 
stå over selve samfunnet, å heve seg over og ydmyke alle 
klasser på samme måte. Men i virkeligheten er dette dikta
turet - i det minste på det europeiske kontinentet - blitt 
den eneste mulige statsform som den tilegnende klassen fort
satt kan herske over den produserende klassen gjennom. For
samlingen av åndene til alle døde franske parlament, som 
ennå spøker i Versailles, har ikke noen annen reell kraft 
enn regjeringsmaskinen slik den ble formet av det andre 
keiserdømme.
Den veldige regjeringsparasitten som omklamrer samfunnsle- 
gemet lik en boa constrictor med det allestedsnærværende 
nettet av sitt byråkrati, sitt politi, sin stående armé, sin 
geistlighet og sin dommerstand, dette apparatet ble født i 
tiden med det absolutte monarki. Den sentraliserte stats
makten skulle da tjene det fremvoksende bursjoasamfunnet som 
et mektig våpen i dets kamper for frigjøring fra føydalismen 
Den franske revolusjonen i det 18. århundre som hadde til 
oppgave å feie vekk det middelalderske skrotet av adelige 
jord-, lokal-, by- og provinsprivilegier, måtte også samtid
ig rense den samfunnsmessige grunnen for de siste hindring
ene som hemmet den fulle utviklingen av en sentralisert 
statsmakt med allestedsnærværende organer skapt etter plan
en i en systematisk og hierarkisk arbeidsdeling. Således 
kom den sentraliserte statsmakten til live under det første 
keiserdømme, som på sin side var skapt gjennom det gamle 
halvføydale Europas koalisjonskriger mot det moderne Fran
krike . Under de etterfølgende parlamentariske herredømme- 
formene - Restaurasjonen, Julimonarkiet og Ordenspartiets 
republikk - ble den øverste ledelsen av dette statsmaskine
riet et stridens eple for de konkurrerende fraksjonene i den 
herskende klassen. Dette kom av den uimotståelige tiltrek
ningskraften til statens embetsmyndighet, av statens inntek
ter og av dens utdeling av stillinger. I denne perioden 
foregikk det også en påfallende forandring i statsmaktens 
fysiognomi og karakter i den grad det økonomiske fremskritt
et i det moderne samfunn lot arbeiderklassens rekker vokse, 
i den grad arbeidernes elendighet hopet seg opp, i den grad 
de organiserte sin motstand og kampen for frigjøring utvik
let seg, kort sagt: ettersom den moderne klassekampen, kamp
en mellom arbeid og kapital, tok form. Statsmakten har all
tid vært makten til å opprettholde orden, det vil si: den 
bestående samfunnsorden og dermed den tilegnende klassens 
underordning og utbytting av den produserende klassen. Men
Ordenspartiet var en koalisjon av de to monarkistiske frak
sjonene i Frankrike: Legitimistene(tilhengere av det "legi
time" Bourbon - dynastiet) og Orleanistene(tilhengere av Orle- 
ans-dynastiet). Dette partiet til det konservative storborg- 
erskapet ble dannet i 1848 som en koalisjon mot proletariat
et, og fra 1849 fram til Napoleon Ill's statskupp den 2. des 
1851 spilte det den dominerende rollen i den andre republik
kens lovgivende forsamling. O.a.
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så lenge denne orden ble akseptert som en ubestridelig og en 
uomstridt nødvendighet, kunne statsmakten gi seg et skinn av 
upartiskhet. Den opprettholdt den bestående underordning av 
massene som en tingenes uforanderligeorden: en sosial kjens- 
gjerng som fra massenes side ble tolerert uten kamp og sorg- 
løst utøvd av deres "naturlige foresatte". Da samfunnet gikk 
inn i en ny fase, klassekampens fase, måtte også karakteren 
til dets organiserte offentlic^ makt, statsmakten, forandre 
seg (også gjennomgå en bestemt forandring); statsmakten måt
te stadig mer utvikle sin karakter som instrument for klas- 
seherredømme, som den politiske maskinen til å forevige ved 
hjelp av vold de rikes undertrykkelse av rikdommens produ
senter, som verktøy for kapitalens økonomiske herredømme 
over arbeidet. Etter hver ny folkerevolusjon - som overdro 
ledelsen av statsmaskinen fra en gruppe av den herskende 
klassen til en annen - er statsmaktens undertrykkende karak
ter blitt sterkere utviklet og mer hensynsløst brukt. Dette 
kommer av at de løfter som revolusjonen hadde gitt og til
synelatende garantert for, kunne brytes bare ved bruk av 
vold. Forandringene som ble bevirket av de på hverandre føl
gende revolusjonene, sanksjonerte dessuten politisk bare den 
sosiale kjensgjernengen, nemlig kapitalens voksende makt, og 
overdro dermed selve statsmakten stadig mer umiddelbart i 
hendene til arbeiderklassens direkte motstandere. Således 
overdro Julirevolusjonen makten fra godseiernes hender til 
de store fabrikantenes (de store kapitalistenes), og Febru
ar revolusjonen overdro makten til de forente fraksjonene av 
den herskende klassen, forent i sin motsetning til arbeider
klassen, forent som "Ordenspartiet", ordenen i deres eget 
klasseherredømme. I tiden med den parlamentariske republikk 
ble statsmakten endelig det utilslørte verktøyet for krigen 
som den tilegnende klassen fører mot de produserende folke
massene. Men som utilslørt borgerkrigsverktøy kunne den nyt
tes bare i en tid med borgerkrig. Livsbetingelsen for den 
parlamentariske republikken var derfor forlengelsen av den 
åpent erklærte borgerkrigen, negasjonen av nettopp den 
"orden" i hvis navn borgerkrigen ble ført. Dette kunne være 
bare en krampaktig tilstand, en unntakstilstand. En slik til
stand var umulig som normal politisk samfunnsform, utålelig 
til og med for flertallet av bursjoasiet. Da alle element i 
folkeoppstanden var knust, måtte derfor den parlamentariske 
republikken vike for keiserdømmet (gi plass for det).
Keiserdømmet foregå å støtte seg på nasjonens produserende 
flertall - på bøndene - som tilsynelatende står utenfor 
klassekampen mellom kapital og arbeid (står likegyldige og 
fiendtlige overfor de to kjempende sosiale kreftende)} det 
utnyttet statsmakten som en voldsmakt tilsynelatende hevet 
over både de herskende og de beherskede klassene; det på
tvang begge partene en våpenstillstand (brakte til stillstand 
den politiske og dermed den revolusjonære formen for klasse
kamp) ; det fjernet statsmaktens åpne form for klassedespo- 
tisme ved å bryte den parlamentariske makten, det vil si: 
ved å berøve den tilegnende klassen dens direkte politiske 
makt. Dette keiserdømmet var den eneste mulige statsform 
som kunne sikre den gamle samfunnsorden en galgenfrist. Ver
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den tiljublet det derfor som "gjenoppretteren av ro og ord
en”; og i 20 år var keiserdømmet gjenstand for beundring 
fra alle de i verden som gjerne ville være slaveeiere. Dets 
herredømme falt sammen med forandringene på verdensmarkedet 
som ble frembrakt av oppdagelsene av nye gullforekomster i 
California og Australia og av den forbausende utviklingen i 
De forente stater. Med disse forandringene satte det inn en 
periode med en inntil da ukjent industriell aktivitet, en 
orgie av børsspekulasjon, finanssvindel og eventyrpolitikk 
i aksjekompaniene. Alt dette førte til en rask sentraliser
ing av kapitalen ved ekspropriasjon av meddelsjiktet, og det 
utvidet kløften mellom kapitalistklassen og arbeiderklassen. 
Det kapitalistiske regimets innebygde tendens var blitt gitt 
fullt spillerom, og hele dets skjendighet brøt uhemmet fram: 
På én gang en orgie av overdådige utskeielser, av overlesset 
prakt, et pandemonium av alle de nedrige lidenskapene til 
"de øvre klassene". Denne regjeringsmaktens endelige form 
var samtidig dens mest prostituerte, en skamløs plyndring 
av statspenger utført av en bande eventyrere, et drivhus 
for kolossale statsgjelder, prostitusjonens glorie, et kun
stig liv fullt av forespeilinger om falske kjensgjerninger. 
Regjeringsmakten med all sin glitter og stas holdt på å bli 
kvalt i sumpen. Modningsgraden av selve statsmaskinens for- 
råtning og råttenskapen til hele samfunnsorganismen som flo
rerte under dette regimet, ble blottet av bajonettene til 
Preussen, som selv brente av begjær etter å flytte det euro
peiske settet for dette regimet av gull, blod og svineri 
fra Paris til Berlin.
Dette var statsmakten i sin endelige og mest prostituerte 
form, i sin høyeste og mest gemene virkelighet; dette var 
statsmakten som arbeiderklassen i Paris måtte overvinne, og 
som bare denne klassen kunne befri samfunnet fra. Hva angår 
parlamentarismen, så var den blitt drept av sin egen triumf 
og av keiserdømmet. Alt arbeiderklassen hadde å gjøre, var 
å la være å gjenopplive den.
Det arbeiderne måtte knuse, var ikke det gamle samfunnets 
mer eller mindre ufullstendige form for regjeringsmakt, det 
var selve denne makten i sin endelige og mest fullstendige 
form: Kz^tfidømmat. Kommunen var den direkte motsetningen 
til e,sidømm&£.

I sin enkleste unnfangelse betydde Kommunen den innledende 
knusingen av den gamle regjeringsmaskinen i dens sentrale 
seter, i Paris og de andre franske storbyene, og i stedet 
for den gamle regjeringsmaskinen innsetting av virkelig selv- 
regjering som var arbeiderklassens regjering, i Paris og i 
storbyene - arbeiderklassens sosiale tyngdepunkter. Ved den 
tyske beleiringen*var Paris blitt kvitt hæren. Den ble er
stattet av en nasjonalgarde som stort sett besto av arbeid
ere fra Paris. Reisningen den 18. mars ble mulig bare takket 
være denne tingenes tilstand. Denne kjensgjerningen gjaldt 
det å gjøre til en varig innretning og erstatte den stående 
hæren - som forsvarer regjeringen mot folket - med nasjonal
garder i storbyene, det vil si: med folket væpnet mot regje-
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ringsusurpasjon. Kommunen skulle bestå av byrådene i de for
skjellige atOiondit>t>e,me,nt& (siden Paris var Kommunens initi
ator og tjente som mønster, må vi referere til denne byen); 
rådene ble valgt ved alle borgeres stemmerett, de var direk
te ansvarlige overfor velgerne og til enhver tid avsettbare. 
Flertallet i dette organet (Kommunen) ville selvsagt bestå 
av arbeidere eller anerkjente talsmenn for arbeiderklassen. 
Kommunen skulle ikke være.et parlamentarisk, men et arbeid
ende organ, utøvende og lovgivende på én gang. Politiets 
embetsmenn skulle istedenfor å være redskaper for en sentral 
regjering, tjene Kommunen; liksom embetsmennene i alle andre 
forvaltningsgrener måtte de oppnevnes av Kommunen og være 
avsettbare til enhver tid. Alle embetsmenn skulle likedan 
som medlemmer av Kommunen utføre arbeidet sitt for arbeider- 
lønn. Dommerne skulle også være valgte, avsettbare og an
svarlige. Initiativet i alle spørsmål om det samfunnsmessige 
liv skulle være forbeholdt Kommunen. Kort sagt: Alle offent
lige funksjoner - til og med de få som måtte tilhøre sen
tralregjeringen - skulle utføres av kommunale embetsmenn, 
og dermed under kontroll av Kommunen. Det er en absurditet 
å hevde at de sentrale funksjonene - ikke funskjonene til 
regjeringsmakten over folket, men funksjonene som blir nød
vendige ut fra landets livsviktige og almenne behov - skulle 
bli umulige. Disse funksjonene skulle bestå, men embetsmen
nene selv kunne ikke heve seg over det virkelige samfunnet, 
slik som i den gamle regjeringsmaskinen, fordi disse funk
sjonene skulle utføres av kommunale, e,mbe,t&me,nn og dermed 
alltid under virkelig kontroll. De offentlige embetene skul
le opphøre å være en privateiendom som en sentralregjering 
delte ut til sine håndlangere. Den stående hæren og regje- 
ringspolitiet - verktøyene for den materielle undertrykking
en - skulle fjernes. Ved oppløsning av alle kirker som be- 
sittende korporasjoner, ved bannlysning av religionsunder
visningen fra alle offentlige skoler til privatlivets still
het der den kunne leve av de troendes almisser, ved innføring 
av gratis undervisning og ved befrielse av samtlige under
visningsanstalter fra regjeringens formynderi og underkuing, 
skulle det åndelige undertrykkingsinstrumentet bli knust, og 
vitenskapen skulle ikke bare bli gjort tilgjengelig for alle 
den skulle også frigjøres fra regjeringstrykkets og klasse- 
fordommenes lenker. Kommuneskatten skulle bestemmes og krev
es inn av Kommunen; skattene til almenne statlige formål 
skulle kreves inn av kommunale embetsmenn, og utbetalinger 
til slike generelle formål skulle foretas (og kontrolleres) 
av Kommunen selv.
Regjeringens undertrykkinsinstrument og voldsmakten over 
samfunnet skulle således knuses ved at regjeringens rent 
undertrykkende organer ble fjernet. Og der regjeringen hadde 
berettigede funksjoner å fylle, skulle disse funksjonene 
ikke utøves av et organ hevet over samfunnet, men av dette 
samfunnets ansvarlige tjenere.

Oversatt av Rune Skarstein

36



FRIEDRICH ENGELS:

Om statens 
opprinnelse

l^ølgd ddn matdfilallAtlAkd hlAtofildoppfatning dfi ddt moment 
Aom l AlAtd InAtanA bdAtdmmdfi klAtofildntpfiodukAjon og fidpfio- 
dukAjon av ddt umldddlbafid llv. Penne pfiodukAjon og fidpfio- 
dukAjon dfi Imldldfitld toAldlg. ?å den ene Alden ha.fi man 
fifidmbfilng dlA en av dkAlAtdnAmldldfi, dvA . alt fifia matvafidfi, 
kl$fi, bollgdfi til nødvdndlg vdfiktøy [tdknologl, o.anm. ) , 
mdnA man pd ddn ahndn Aide, haft 6fie.mbfilnge.lA en av me.nne.A kdt 
Adlv - afitdnA 60/lP^an;f:n^n9 • AamfiunnAmdAAlg e factoid, Aom
mdnndA kdnd l dt land Idvdfi unddfi l dn bdAtdmt hlAtofilAk dpo- 
kd, dfi bdtlngdt av bdggd ovdn^ofi ndvntd pfiodukAjonAtypdfi 
gjdnnom ddt utvikling A tfilnn afib dlddtA og ^am^Zen^ ofiganlAa- 
Ajon bdfilyindfi Adg pd. Jo mlndftd afibdlddt dfi utvlkldt, jo mdfi 
bdgfidnA dt pfiodukAjon og Aam fiunndtA filkdom dfi, ddAto mdfi dfi 
dd AoAlald fiofiholddnd bdhdfiA kdt av xttdbdnd. Unddfi ddnnd 
Aam fiunnA ofiddn Aom byggdt pd zttdbdnd, utvlkldt Imldldfitld 
A am fiunndtA afib dldA pfioduktlvltdt Adg mdfi og mdfi, og mdd ddn
nd utvlkldA ogAd pfilvatdldndom og byttdhanddl, faofiA kjdll l 
filkAom og utnytting av gemmed afib dldA kfiafit. Gfiunnlag dt 60/i 
klaAA dmotA dtnlng dfi dfi ddfimdd lagt: Nyd AoAlald dldmdntdfi Aom 
l løpdt av gdndfiaA jondfi Atfidvdh. 60/i & tllpaAAd ddn gamld 
AamfiunnA 6 ofifi atnlng dn til ddn nyd tllA tanddn, Inntll ddt hdld 
dnddllg fidA ultdfidfi l at dd bdggd g jdnnomgdfi dn ^u££4tend^ 
fiofiandfilng * Vdt gamld xttdA am fiunndt bllfi Apfidngt l Aammdn- 
Atøtdt mdd dd nyd A am 6 unnA klaAA dfi. I Atdddt 60/l xttdA amfiun- 
ndt kommdfi dt nytt Aamfiunn, Aammdnfiattdt l Atatdn, kvofi 
unddfi-dnkdtdn Ikkd Idngdfi dfi AldktA fiofibund mdn AtddA fiofibund, 
dt Aamfiunn hvofi 6am^^^°fidnlngdn hdlt bdhdfiA kdA av dldndomA - 
ofidnlng dn og kvofi klaAA dmotA dtnlng og klaAA dkamp utfiolddfi 
Adg fifiltt.

Vdttd dfi Innkolddt av all tldllgdfid Akfidvdt klAtofild.
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FØRHISTORISKE KULTURSTÅVIER

Morgan er den første som med sakkunnskap har forsøkt å brin
ge orden i menneskehetens utvikling frem til historisk tid; 
og inntil et betydelig utvidet materiale gjør det nødvendig 
å foreta endringer, vil hans grupperinger ganske sikkert 
stå ved makt. Av de tre hovedepokene - villhet, barbari og 
sivilisasjon - beskjeftiger han seg selvfølgelig bare med de 
to første samt overgangen til den tredje. Hver av disse to 
epoker deler han inn i et lavere stadium, et mellomstadium 
og et høyere stadium på grunnlag av det nivå produksjonen 
av eksistensmidler befinner seg på. For,sier han: "Den fer
dighet menneskene har ervervet i denne produksjonen gir ut
trykk for den grad av overlegenhet og evne menneskene har 
nådd med hensyn til å beherske naturen. Av alle skapninger 
er det bare mennesket som har tilkjempet seg et nesten ube
tinget herredømme over fremstillingen av matvarer. Alle sto
re epoker av menneskelig fremskritt faller mer eller mindre 
direkte sammen med epoker hvor eksistensressursene utvida- 
es. "1
Parallelt med denne utviklingen utvikles også familien, men 
fremviser ikke så iøynefallende tegn på skillet mellom peri
odene .

f. i/ILLHET

7. Lav&Ate, tnlvivi. I menneskehetens barndom da menneskene i 
alle fall delvis levde i trærne - bare på denne måten kan 
deres fortsatte beståen vis a vis de store rovdyrene for
klares - oppholdt de seg ennå på sine opprinnelige bo-områd
er, i de tropiske eller subtropiske skogene. Deres ernæring 
var frukter, nøtter og rotvekster, og utviklingen av et 
talespråk er hovedresultatet fra denne perioden. Ingen fol
keslag som er kjent fra historisk tid tilhører lenger denne 
urtilstanden. Tross alle de årtusener denne perioden kan ha 
vart, er det umulig å føre direkte bevis for den, men når 
det nå engang er erkjent at mennesket nedstammer fra dyre
riket, blir antagelsen om denne overgangen uunngåelig.

2. Me.llom£siZnn. Denne perioden begynte med at fisk ble brukt 
til ernæring,(til fisk regner vi her også kreps, muslinger 
og andre dyrearter som lever i vann), og ved bruken av ild. 
Fisken og ilden hører sammen fordi fisk først ved bruk av 
ild blir et fullverdig næringsemne. Nsd dette nye nærings
middel ble menneskene uavhengig av klima og lokale beting
elser og kunne selv i vill tilstand, ved å følge elvene og 
kystene, bre seg ut over den største del av jorden. De grovt 
bearbeidete, uslipte steinverktøy fra eldre steinalder, den 
såkalte paleolittiske2 steinalder, som helt eller for stør
ste delen falt i denne perioden, er med sin utbredelse over 
alle kontinent bevis på denne vandring. De nyervervede om
råder av jorden og den stadige virksomme oppfinnertrang
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brakte sammen med herredømmet over ilden frem nye nærings
midler som stivelsesholdige rotvekster og knoller bakt i 
varm aske eller jordovner. Også vilt ble i og med oppfinnel
sen av de første våpen,- kølle og spyd - leilighetsvis et 
tillegg til kosten. Typiske jegerfolk, som lever utelukken
de av jakt slik det blir fremstilt i bøkene, har aldri eksi
stert. Jaktutbyttet er altfor uvisst til at dette kan være 
tilfelle. Som en følge av ernæringskildenes usikkerhet syn
es kannibalismen å oppstå på dette kulturtrinnet, og mennes- 
keetingen holder seg lenge. Australnegre og mange polynesis
ke folkegrupper står ennå idag på dette villhetens mellom
trinn .

3. Høyz&tz ttiinvi. Perioden begynte med oppfinnelsen av bue 
og pil. Dette førte til at jakten ble en av de alminnelige 
arbeidsområder og at vilt ble et regelmessig næringsmiddel. 
Bue, streng og pil danner et meget sammensatt instrument. 
Oppfinnelsen av dette instrumentet forutsetter oppsamlet er
faring over lang tid og skjerpete åndsevner, men også den 
samtidige kjennskapen til en mengde andre oppfinnelser. Sam
menligner vi de folkeslag som kjenner bue og pil, men ennå 
ikke pottemakerkunsten (Morgan daterer overgangen til bar
bariet ved innføringen av pottemakerkunsten) finner vi (som 
en kjensgjerning) enkelte tendenser til en begynnende bo
setting i landsbyer, et visst herredømme over produksjonen 
av matvarer, kar og redskaper av tre, handveveri (uten vev
stol) med bastfibre, flettede kurver av bast eller siv og 
slipte (neolittiske)3 steinverktøy. Vanligvis ble den uthul- 
ete trestammebåten tilvirket ved hjelp av ild og steinøks, 
men dette verktøy har leilighetsvis også vært brukt til pro
duksjon av bjelker og bord til husbygging. Alle disse frem
skritt finner vi f.eks. hos indianerne i nordvest-Amerika. 
Disse menneskene kjente bue og pil, men ikke pottemakerkunst
en. Bue og pil var for den ville epoke hva jernsverdet var 
for barbariet og geværet for sivilisasjonen, det avgjørende 
våpen.

2. BARBARI

1. LavzAte. t>ii.nn. Denne perioden daterer seg fra pottemaker- 
kunstens innførelse. Pottemakerkunsten er på bakgrunn av man
ge påvisbare tilfeller sannsynligvis overalt oppstått ved at 
flettede skåler og trekar er blitt dekket med leire for å 
gjøre dem ildfaste, tøn fant imidlertid snart ut at den for 
formete leiren, også uten det indre kar, tjente sin hensikt. 
Hittil har vi kunnet betrakte utviklingens gang i sin al
minnelighet som gyldig for en bestemt periode i alle folke
slags utvikling uten å måtte studere de lokale betingelsene. 
Ved overgangen til barbariet har vi imidlertid nådd til et 
stadium hvor de ulike naturbetingelser på de to store konti
nenter gjør seg gjeldende. Det karakteristiske kjennetegn 
ved barbariet er temming og oppdrett av dyr og dyrking av
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planter (kultivering av planter, o.anm.). På den østlige 
halvkule, i den såkalte gamle verden, hadde man nesten alle 
de dyrearter som egnet seg for temming samt, bortsett fra 
ett, alle kornslag, som var skikket for dyrking. På den 
vestlige halvkule (Amerika) derimot, hadde man lamaen som 
det eneste pattedyr egnet for temming, men det bare i en 
del av Sør-Amerika. Av alle dyrkbare kornslag hadde man bare 
ett, det aller beste, maisen. De ulike naturbetingelsene 
fører til at fra nå av går folkene på hver av halvkulene 
sine egne veier, og kjennetegnet på grensen mellom forskjel
lige kulturtrinn adskiller seg for hvert av de to tilfeller.

2. M&ZlomtSLstnn. Perioden tar i Østen til med temmingen av 
husdyr, mens kunstig vanning i "jordbruket" samt bruken av 
adober (teglstein som er tørket i solen) og stein til byg- 
ninger innleder dette kulturtrinn i Vesten.
Vi starter med Vesten da barbariets mellomtrinn, helt frem 
til den europeiske erobring, ikke ble overskredet på noen 
del av dette kontinent. Blant indianerne (hertil hører alle 
som bodde øst for Mississippi), som sto på barbariets lav
este trinn, hadde man på den tid da de ble oppdaget aller
ede et visst hagebruk med dyrking av mais og muligens også 
gresskar, meloner og andre hagevekster. Disse utgjorde en 
meget vesentlig del av deres næringsmidler. De bodde i tre
hus i pallisadebeskyttede landsbyer. Stammene i nordvest- 
Amerika, særlig i området omkring Columbiaelven, sto ennå på 
villhetens høyeste trinn og kjente hverken pottemakerkunsten 
eller noen form for dyrking av planter. Derimot sto de så
kalte puebloene i Ny- lexico, maksikanerne, mellomamerikaner- 
ne og peruvianderne under erobringstiden på barbariets mel
lomtrinn. De bodde i festningslignende hus av adober eller 
stein. De dyrket mais og forskjellige andre næringsvekster 
i hager med kunstig vanning, alt avhengig av beliggenhet og 
klima. Plantene representerte hovedernæringskilden, men de 
hadde også temmet noen dyrearter? meksikanerne temmet kal
kuner og andre fuglearter og peruvianerne lamaen. I tillegg 
kunne de forarbeide de fleste metaller, med unntak av jernet 
De kunne derfor ennå ikke unnvære våpen og verktøy av stein. 
Den spanske erobring avskar så all videre selvstendig utvik
ling .
I Østen tok barbariets mellomtrinn til med temmingen av 
kjøtt- og melkeproduserende dyrearter, mens dyrking av pla
nter synes å ha vært ukjent til langt inn i denne perioden. 
Temming og oppdrett av kveg samt dannelsen av større hjorder 
ser ut til å ha vært årsaker til at arierne og semitten ski
lte seg ut fra den øvrige masse av barbarer. De europeiske 
og asiatiske arierne har ennå navnene på kveget felles, noe 
som slett ikke er tilfelle når det gjelder kulturplantene 
deres.
Dannelsen av hjorder brakte på egnete steder frem gjeterfolk
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Semittene slo seg ned på gress-slettene ved Eufrat og Tigris, 
arierne på Indias, Oxus og Jaxartes sletter og på Dons og 
Dnjeprs stepper. Temmingen av kveget må først ha vært full
ført ved grensene til slike beitområder. De seinere slekter 
viser seg, som gjeterfolkene, å stamme fra egner som langt i 
fra er menneskehetens vugge. Områdene har tvert om vært nes
ten ubeboelige for deres ville forfedre, ja til og med for 
mennesker på barbariets laveste trinn. Og omvendt hadde det 
aldri falt barbarene på mellomtrinnet inn, etter at de nå 
engang var blitt gjeterfolk, å dra frivillig tilbake fra de 
gressrike elvesletter til skogområdene hvor deres forfedre 
hadde hatt sine boplasser. Ja selv da de ble trengt videre 
mot nord og vest, var det umulig for semittene og arierne 
å dra til de vest-asiatiske og europeiske skogsegner før 
de gjennom korndyrking var satt i stand til å ernære kveget 
hele året på denne karrige jordbunn. Det er mer enn sann
synlig at korndyrkingen her i begynnelsen oppsto som et be
hov for kvegfor, og først seinere ble viktig som nærings
middel for menneskene.
Den riktige kjøtt- og melkeernæring blant arier og semitter, 
og særlig den gunstige virkning dette har på barnas oppvekst, 
er kanskje årsaken til disse folkeslagenes raske utvikling.
Det er en kjensgjerning av pueblo-indianerne i Ny-M'exico,som 
nesten utelukkende er henvist til plantevekst, har en mindre 
hjerne enn de mer kjøtt- og fiskeetende indianerne på barba
riets laveste trinn. Iallfall forsvinner på dette trinn etter
hånden kannibalismen og holder seg bare som religiøst ritual 
eller tryllemiddel, hvilket i denne sammenheng kommer ut på 
ett.

3. Høyd&tz ttitnn. Denne perioden begynner med smeltingen av 
jernmalm og går over i sivilisasjonen da bokstavskriften ble 
oppfunnet og anvendt til litterære opptegnelser. Dette trinn 
blir, som allerede nevnt, bare gjennomført selvstendig på 
den østlige halvkule, og er rikere med hensyn til produk- 
sjonsfremskritt enn alle forutgående perioder tilsammen. 
Hertil hører grekerne i heltetiden, de italienske stammer 
kort før Roms grunnleggelse, Tacitus' tyskere og vikingtid
ens nordboere.
Fremfor alt møter vi her jernplogen trukket av kveg. Dette 
gjør jordbruk på høyt nivå, åkerbruk, mulig og frembringer 
derved en etter datidens forhold praktisk talt uinnskrenket 
økning av eksistensmidlene. Rydding av skogen og forvandling 
av den til åkerland og eng er også mulig, men kan ikke ten
kes utført i stor målestokk uten jernøks og jernspade. Det
te resulterte imidlertid i en hurtig befolkningsøkning med 
derav følgende stor befolkningstetthet på små områder. Før 
jordbruket var utviklet måtte det ha hersket meget særegne 
forhold om en halv million mennesker skulle være blitt for
ent under en sentralledelse. Sannsynligvis har det heller 
aldri forekommet.
Barbariet i sin høyeste blomstring møter vi i Homers dikt
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ning, spesielt i Iliaden. Utviklete jernverktøy, blåsebelg
en, håndmøllen, pottemakerskiven, olje- og vintilberedning, 
en utviklet metallforarbeiding som nærmer seg kunsthåndverk, 
vognen og stridsvognen, skipsbygging med bjelker og planker, 
begynnelsen til arkitektur som kunst, byer med tårn og spir 
beskyttet av murer, Homers epos samt hele mytologien - det 
er den hovedarv grekerne tok med seg fra barbariet over i 
sivilisasjonen. Når vi sammenligner dette med Cæsars, ja 
selv Tacitus* beskrivelser av tyskerne, som sto ved begyn
nelsen av det samme kulturtrinn som Homers grekere var i 
ferd med å forlate, da ser vi hvilken rik utvikling av pro
duksjonen barbariets høyeste trinn innebærer.
Det bildetav menneskehetens utvikling gjennom villhet, bar
bari til sivilisasjonens begynnelse, som jeg her har skis
sert på grunnlag av Morgans arbeider, er allerede rikt nok 
på nye trekk, trekk som er ubestridelige fordi de er hentet 
direkte fra produksjonen. Likevel vil dette bilde fortone 
seg matt og fattigslig sammenlignet med det som blir rullet 
opp for oss ved slutten av vår vandring. Først da blir det 
mulig å stille overgangen fra barbari til sivilisasjon og 
den slående motsetning mellom dem i fullt lys. Foreløpig 
kan vi generalisere Morgans inndeling tils
\IZZZk<it - tidsrom hvor mennesket i det vesentligste bruker 
de ferdige naturprodukter. De kunstprodukter mennesket frem
bringer, er for en overveiende del hjelperedskaper til det
te formål.
Bcuibasisi - tidsrom hvor kvegavl og åkerbruk erverves, og hvor 
det læres metoder for øking av produksjonen av naturprodukt
er gjennom menneskelig virksomhet.
SZvTZZacla jon - tidsrom hvor mennesket tilegner seg større 
dyktighet i bearbeiding av naturprodukter, den egentlige 
industrien og kunsten.

VEH 1R0KES1SKE ÆTT

Vi kommer nå til en annen av Morgans oppdagelser som er 
minst like viktig som rekonstruksjonen av urfamilieformene 
på grunnlag av slektskapssystemene.4 Morgan påviser at de 
ætteforbundene som innenfor en amerikansk indianerstamme be
tegnet med dyrenavn i det vesentligste er identisk med grek
ernes ge.ma og romernes g e.nt£A .Videre påviser han at den am
erikanske formen er den opprinnelige, mens den gresk-romer
ske er seinere og avledet, at hele samfunnsorganisasjonen 
blant den eldste tids grekere og romere med gens (ætt)5, 
fratri^ og stamme har en nøyaktig parallell blant amerikan
ske indianere, og at ætten, så langt våre kilder rekker, er 
en felles innretning hos alle barbarer inntil overgangen til 
sivilisasjonen og selv deretter. Denne påvisning har med ett
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slag oppklart de vanskeligste deler av den eldste greske og 
romerske historie og har samtidig gitt uante opplysninger 
om grunntrekkene i oldtidens samfunnsforfatning - før Atat- 

innføring. Så enkel saken kan se ut når man nå engang 
kjenner den, er det først for ganske nylig at Morgan har av
dekket den. I hans forrige skrift7, utgitt 1871, hadde han 
ennå ikke løst denne hemmeligheten, hvis løsning har fått de 
ellers så selvsikre engelske oldtidshistorikere til for lang 
tid fremover å fare stille i dørene.
Det latinske ordet gens, som Morgan bruker allment om denne 
type ætteforbund, kommer liksom det ensbetydende greske 
ordet genos fra den felles ariske rot gan (tysk kan), som 
betyr avle. Gens, genos, sanskrit dschanas, gotisk kuni, 
gammelnordisk og angelsaksisk kyn, engelsk kin og middelhøy- 
tysk kunne (norsk: kjønn, o.anm.) betyr på samme måte ætt, 
avstamning. Gens på latin og genos på gresk brukes imidler
tid spesielt om ætteforbund som roser seg av samme avstam
ning (her fra en felles stamfar) og som gjennom visse sam
funnsmessige og religiøse innretninger er knyttet til et 
særlig fellesskap hvis opprinnelse og natur tross alle våre 
historieskrivere er forblitt tåket inntil nå.
Vi har allerede ovenfor, hos punaluafamilien, sett hvilken 
sammensetning en ætt i sin opprinnelige form har.8 Den be
står av alle personer som, gjennom punaluaekteskapet og 
(følge) de forestillinger som nødvendigvis hersker i dette, 
utgjør de anerkjente etterkommere av en enkelt bestemt stam
mor, ættens grunnlegger. Da farskapet er uvisst i denne fam
ilieformen, gjelder bare kvinnelige linjer. Da brødre ikke 
kan gifte seg med sine søstre men bare kan ha koner av annen 
avstamning, så vil ifølge morsretten de barn han har fått 
med denne (fremmede) kone stå utenfor farens ætt. I hver ge
nerasjon blir det altså bare dø£si&ne,A etterkommere som for
blir innenfor ætteforbundet. Sønnenes etterkommere går over 
til morens ætt. Hva blir det nå av denne blodslektskapsgrup- 
pen når den innenfor en stamme konstituerer seg som en sær
skilt gruppe overfor liknende grupper i stammen?
Som eksempel på denne opprinnelige ættens klassiske form 
nytter Morgan den irokesiske, særlig den form som finnes i 
senekastammen. I senekastammen finnes det åtte ætter oppkalt 
etter dyr: 1. ulv; 2. bjørn; 3. skillpadde; 4. bever; 5. 
hjort; 6. snipe; 7. hejre og 8. falk. I hver ætt hersker 
følgende skikker.
1. De velger sin sachem (leder i fred) og høvding (anfører i 
krig). Fredslederen måtte velges fra selve ætten og embetet 
hans var arvelig for så vidt som det, når det ble ledig, 
straks måtte besettes på ny. Krigsanføreren kunne også velg
es utenfor ætten og manglet i visse perioder helt. Til freds- 
leder ble aldri sønnen til den forrige fredslederen valgt 
fordi sønnen i kraft av den irokesiske morsrett tilhørte en 
annen ætt. En bror eller søstersønn ble imidlertid ofte valgt 
som etterfølger. Ved valget deltok allø, menn og kvinner.
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Valget måtte imidlertid stadfestet av de øvrige syv ættene, 
og først da ble valgte høytidelig innsatt av hele irokeser- 
forbundets fellesråd. Betydningen av dette vil vise seg sen
ere. Fredslederens makt innenfor ætten var av en faderlig, 
rent moralsk natur. Tvangsmidler hadde han ikke. Ved siden 
av var han i embets medfør medlem av såvel senekanes stamme- 
råd som forbundsrådet for alle irokesere. Krigshøvdingen 
hadde bare befalingsmyndighet når de var på krigstog.
2. Ætten avsetter fredslederen og krigshøvdingen etter for
godtbefinnende. Også dette gjøres av menn og kvinner i fel
lesskap. De avsatte er etterpå rett og slett krigere som 
(de) andre privatpersoner. Forøvrig kan også stammerådet 
avsette fredsledere, selv mot ættens vilje.
3. Intet medlem må gifte seg innenfor ætten. Dette er ættens 
grunnregel, det bånd som holder den sammen. Det er det nega
tive uttrykk for det meget positive blodslektskap som fra 
først av gjør at de individer som er innlemmet i det, blir 
til en ætt. Gjennom oppdagelsen av denne enkle kjensgjering 
har Mtrgan for første gang avslørt ættens natur. Hvor lite 
man før forsto av ætten, viser tidligere beretninger om vil
le og barbarer: Beretninger hvor de forskjellige gruppene 
som ætteordningen er sammensatt av, kastes hulter til bulter 
uten forståelse for og uten skille mellom stamme, klan 
thum, osv. og undertiden blir det av disse beretninger sagt 
at ekteskap innenfor en slik gruppe er forbudt. Dermed var 
den uunngåelige forvirring gitt hvor herr McLennan kunne opp
tre som Napoleon og skaffe orden ved maktens språk: Alle 
stammer kan deles inn i slike hvor ekteskap er forbudt (ekso- 
game) og i dem hvor det er tillatt (endogame). Etter at han 
på denne måten riktig grundig hadde forkludret saken, kunne 
han hengi seg til dypsindige undersøkelser om hvilken av 
hans to banale klasser som kunne være den eldste - eksogami 
eller endogami. I og med oppdagelsen av blodslektskapet som 
grunnlag for ætten og ved den derav følgende umulighet for 
ekteskap blant ættemedlemmene, opphørte dette sludder av
seg selv. - Det er selvsagt at på det trinn hvor irokeserne 
befinner seg, blir ekteskapsforbudet innenfor ætten ubryte
lig overholdt.
4. De avdødes eiendeler tilfalt de øvrige ættefeller, for
muen måtte forbli i ætten. Fordi de gjenstander en irokeser 
kunne etterlate seg var helt ubetydelige, delte de nærmeste 
slektninger i ætten arven. Døde en mann, da arvet hans 
kjødelige brødre og søstre samt morbroren. Døde en kvinne, 
da arvet hennes barn og kjødelige søstre, men ikke hennes 
brødre. Nettopp av denne grunn kunne ikke mann og kone arve 
hverandre, eller barna arve etter faren.
5. Ættefellene skyldte hverandre hjelp, vern og især bistand 
til hevn for skader utført av fremmede. Den enkelte ætte- 
felle stolte på ætten med hensyn til sin sikkerhet, og kunne 
det. Den som skadet ham, skadet hele ætten. Fra ættens blod- 
bånd sprang forpliktelsen til blodhevn som ubetinget ble
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anerkjent av irokeserne. Slo noen utenfor ætten en ættefelle 
ihjel, da var hele den dreptes ætt forpliktet til å ta blod
hevn. Først forsøkte man mekling. Drapsmannens ætt holdt råd 
og fremsatte forslag til den dreptes ætteråd om å bilegge 
saken, som oftest ved å uttrykke sin beklagelse og tilby be
tydelige gaver. Ble dette godtatt, var saken bilagt. I mot
satt fall utnevnte den skadede ætt en eller flere hevnere 
som var forpliktet til å forfølge og slå drapsmannen ihjel. 
Skjedde dette, hadde den dreptes ætt ingen rett til å be
klage seg, saken var utliknet.
6. Ætten har bestemte navn eller rekker av navn som bare 
de i hele stammen kan bruke,slik at den enkeltes navn sam
tidig sier hvilken ætt han tilhører. Et ættenavn fører fra 
første stund med seg rettigheter i ætten.
7. Ætten kan adoptere fremmede og derigjennom ta dem opp i 
hele stammen. Krigsfanger, som man ikke drepte, ble gjennom 
adopsjon i en ætt medlem av senekastammen og fikk derved 
fulle ætt- og stammerettigheter. Adopsjonen skjedde på for
slag fra enkelte ættefeller, menn antok den fremmede som 
bror resp. søster, kvinner antok ham som barn. Den høytide
lige opptakelse i ætten var nødvendig som stadfestelse.
Ofte ble enkelte sterkt reduserte ætter på denne måten på ny 
styrket gjennom masseadopsjon fra en annen ætt og med dennes 
samtykke. Blant irokeserne fant den høytidelige opptakelsen 
i ætten sted i offentlige stammerådsmøter og utviklet seg på 
dette viset til en religiøs seremoni.
8. Særskilte religiøse høytideligheter kan vanskelig påvises 
blant de indianske ættene, men indianernes religiøse seremo
nier henger i større eller mindre grad sammen med ætten. Ved 
irokesernes seks årlige religiøse fester ble fredslederne
og krigshøvdingene for de enkelte ættene i embets medfør 
regnet med til "trosvokterne" og hadde prestefunksjon.
9. Ætten hadde en felles begravelsesplass. Hos irokeserne 
i staten New York, som levde innesluttet blant hvite, er 
den nå forsvunnet, men har tidligere eksistert. Hos andre 
indianere består den ennå, blant annet hos tuskaroraene som 
er nær beslektet med irokeserne. Selv om tuskaroraene er 
kristne, har hver ætt en bestemt rekke på kirkegården slik 
at moren, men ikke faren, blir begravet sammen med barna.
Også hos irokeserne deltar hele den dødes ætt i begravelsen, 
sørger for grav, gravtale etc.
10. Ætten har et råd hvor alle har lik stemmerett, og som er 
den demokratiske forsamling for alle voksne menn og kvinner 
i ætten. Dette rådet valgte og avsatte fredsledere og krigs- 
høvdinger samt de øvrige "trosvoktere". Rådet fattet beslut
ning om botsgaver (mannebot) eller blodhevn for myrdete ætte- 
feller, og adopterte fremmede i ætten. Rådet var kort sagt 
den suverene myndighet i ætten.

Kompetanseforholdene i en typisk indiansk ætt er som følger:
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"Alle dens (ættens o.a.) medlemmer er frie mennesker og for
pliktet til å beskytte kv&suindsi&A frihet. De er like hva an
går personlige rettigheter - hverken fredsleder eller krigs- 
anfører gjør krav på noen form for forrang. De utgjør et 
broderskap knyttet sammen gjennom blodsbånd. Frihet, likhet 
og brorskap var om ikke akkurat formulert, så likevel grunn
prinsippene for ætten; og ætten var igjen enheten i et helt 
samfunnssystem, grunnlaget for det organiserte indianske 
samfunn. Dette forklarer indianernes ubøyelige uavhengig- 
hetsfølelse og den personlige verdighet i deres opptreden, 
noe alle anerkjenner hos dem."9
Da de ble oppdaget, var indianerne i hele Nord-Amerika orga
nisert i ætter på grunnlag av morsrett. Bare i noen stammer, 
som de hos dakotaene, var ætten forfalt og i noen andre, 
ojebvaene og omahaene var ætten organisert på grunnlag av 
farsretten.
Blant svært mange indianske stammer med mer enn fem eller 
seks ætter, finner vi at tre, fire eller flere ætter er sam
let i en særskilt gruppe som Morgan ved nøyaktig å overføre 
det indianske navnet til dets greske motstykke, kaller frat- 
ri (brorskap)6. således har senekaene to fratrier, den før
ste omfatter ættene 1-4, den andre ættene 5-8. Nærmere und
ersøkelser viser at disse fratrier som oftest fremstiller 
de ætter som stammen opprinnelig delte seg i. Da ekteskap 
innenfor ætten var forbudt, måtte hver stamme for å kunne 
bestå som selvstendig stamme nødvendigvis minst omfatte to 
ætter. Alt etter den måten som stammen økte på, delte hver 
ætt seg i to eller flere. Hver enkelt av dem fremstår nå 
som en særegen ætt mens den opprinnelige ætten som omfatter 
alle datter-ætter lever videre som fratri. Hos senekaene 
og blant de fleste andre indianere er ættene innen en fratri 
bror-ætten, mens ættene i andre fratrier er deres fetter- 
ætter. Disse betegnelsene i amerikanske slektskapssystem 
har, som vi ser, en meget reell og distinkt mening. Opprin
nelig måtte heller ingen seneka gifte seg innen sin egen 
fratri, men dette er forlengst ute av bruk og innskrenker 
seg til å gjelde ætten. Senekaenes tradisjon sa at bjørn og 
hjort skulle være de to opprinnelige ætter som de andre 
stammet fra. Når først dette nye system hadde slått røtter, 
ble de ulike fratrier endret etter behov. Døde flere ætter i 
en fratri ut, så ble undertiden, av hensyn til likevekten, 
hele ætter fra andre fratrier overført. Derfor finner vi 
hos forskjellige stammer at ætter med samme navn er gruppert 
forskjellig i de ulike fratrier.
Hos irokeserne har fratrien dels en sosial og dels en reli
giøs funksjon. 1. Fratriene spiller ballspill mot hverandre. 
Hver fratri sender sine beste spillere, de øvrige er tilsku
ere. Tilskuerne fra hver fratri står særskilt plassert og 
inngår veddemål med de andre om at deres folk vil vinne.
2. I stammerådet sitter fredsledere og krigsanførere fra 
hver fratri sammen, og de to gruppene er plassert like over
for hverandre. Hvér taler vender seg til representantene for 
hver enkelt fratri som til en særskilt gruppe. -3.1 til
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felle det forekom et drap innen stammen hvor drapsmannen og 
den drepte ikke tilhørte samme fratri, så appellerte den 
skadede ætt ofte til sine bror-ætter. Disse holdt et fratri- 
råd og vendte seg til den andre fratri som en enhet for at 
disse likeledes skulle sammenkalle råd for å få saken bilagt. 
Her opptrådte altså igjen fratrien som opprinnelig ætt og 
med større utsikt til et resultat enn hva den enkelte svak
ere ætt, dens datter, hadde. - 4. Ved fremtredende folks 
død overtok den motsatte fratri besørgelsen av jordfestel- 
sen og begravelseshøytideligheten, mens den dødes fratri del
tok som sørgende. Døde en fredsleder meddelte den motsatte 
fratri for irokesernes forbundsråd at et embete var ledig.
- 5. Ved valg av en fredsleder kom likeledes fratrirådet med 
i spillet. At bror-ættene stadfestet valget ble ansett som 
temmelig selvfølgelig, men ættene i den andre fratri kunne 
også opponere. I et slikt tilfelle kom rådet i denne fratri 
sammen; og opprettholdt rådet motstanden, så var valget virk
ningsløst. - 6. Tidligere hadde irokeserne særskilte reli
giøse mysterier som av de hvite ble kalt "medecine lodges". 
Disse ble hos senekaene holdt høytidelig gjennom to religi
øse fellesskap med regelrett innvielse for nye medlemmer.
De to fellesskapene var fordelt med et på hver av de to 
fratrier. - 7. Dersom de fire IsLnag&A (ætter) som bebodde de 
fire kvarterer i Tlascala omkring erobringstidenl° var fire 
fratrier - noe som synes å være helt sikkert - så er det 
dermed bevist at fratriene, på samme måte som hos grekerne 
og i lignende ætteforbund blant tyskerne, også gjaldt som 
militære enheter. Disse fire linages dro i kamp som enkelte 
særskilte skarer med egne uniformer og egen fane og under 
egen anfører.
Som flere ætter danner en fratri, så danner, i den klassiske 
form, flere fratrier en stamme. I mange tilfeller, ved sterkt 
svekkede stammer, mangler mellomleddet, fratriene. Hva er 
det nå som kjennetegner en indianerstamme i Amerika?
1. Et eget landområde og et eget navn. Hver stamme eiet for
uten det sted hvor den virkelig hadde slått seg ned, også et 
anseelig område til jakt og fiske. Bortenfor dette lå en vid
strakt nøytral landstripe som rakk til den neste stammens 
område, og som var mindre mellom stammer med beslektede språk 
og større mellom språkfremmede stammer. Dette er det samme 
som den tyske grenseskog, ødemarken som Cæsars sueverU an- 
bragte omkring sitt område. Det er isarnholtet (dansk jarn- 
ved, limes Darricus) mellom dansker og tyskere, og det er 
Sachsenwald og branibor (slavisk: beskyttelsesskog), hvorav 
Brandenburg bærer sitt navn, mellom tyskere og slaver. Det 
område som på denne måten på grunn av usikre grenser ble 
skilt ut var stammenes fellesland, det ble anerkjent som 
sådan av nabostammene og ble forsvart mot overgrep. Grensen
es usikkerhet ble som oftest først en praktisk ulempe når 
befolkningen hadde vokset sterkt. - Stammenavnene viser seg 
som oftest å være oppstått mer tilfeldig enn valgt med hen
sikt. Etterhånden forekom det ofte at en stamme ble betegnet 
med et annet navn av nabostammene enn det de selv brukte.
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På lignende måte fikk tyskerne sine første historiske felles
navn, germanerne, av kelterne.
2. En eiendommelig dZa.Ze.kt særpreger stammen. I sakens natur 
faller i virkeligheten stamme og dialekt sammen. Ennå inntil 
for kort tid siden foregikk det i Amerika gjennom spalting 
nydannelser av stammer og dialekter. Dette er vel neppe full
stendig opphørt ennå. Hvor to svekkede stammer har smeltet 
sammen, forekommer det unntaksvis at det i en og samme stam
me snakkes to nærbeslektede dialekter. Gjennomsnittsstørrel
sen på amerikanske stammer er under 2ooo hoder. Imidlertid 
teller tsjerokeserstammen omkring 26ooo hoder, hvilket er 
det største antall indianere i de forente stater som snakker 
samme dialekt.
3. Retten til høytidelig å innsette de fredsledere og krigs- 
anførere som er valgt av ættene.
4. Retten til å avsette dem igjen også mot ættens vilje. På 
grunn av at fredsledere og krigsførere er medlemmer av stam- 
merådet, sier det seg selv at stammen har denne rettighet 
overfor dem. Hvor det hadde dannet seg et forbund av stammer 
og hvor samtlige stammer var representert i et forbundsråd, 
gikk de ovenfor nevnte rettigheter over til dette.
5. Tilstedeværelsen av felles religiøse forestillinger (my
tologi) og felles religiøse seremonier. "Indianerne var på 
sin barbariske måte et religiøst folk."12 Deres mytologi er 
ennå ikke kritisk undersøkt på noen måte. Deres religiøse 
forestillinger var allerede legemliggjort og iført menneske
lige skikkelser - ånder av alle slag -, men på barbariets 
laveste trinn, hvor de befant seg, kjente man ennå ikke noen 
billedlig fremstilling, de såkalte avguder. Religionen er en 
naturkultus og dyrking av elementene og er i utvikling mot 
flerguderi. De forskjellige stammene holdt sine regelmessige 
fester med bestemte kultusformer (seremonier o.a.), hoved
sakelig dans og spill. Særlig var dansen en vesentlig bestand
del av alle religiøse høytideligheter; og hver stamme hadde 
sine spesielle danser.
6. Et stammeråd for felles anliggender. Dette rådet var sam
mensatt av samtlige fredsledere og krigsanførere fra de en
kelte ætter, og de var fordi de alltid kunne avsettes - ætt
ens virkelige representanter. Rådet rådslo offentlig omgitt 
av de øvrige stammemedlemmer. Stammemedlemmene hadde tale
rett og krav på at deres meninger ble hørt, men rådet fattet 
endelig vedtak. I regelen ble på forlangende enhver tilstede
værende hørt; også kvinnene kunne gjennom en selvvalgt taler 
bære frem sine meninger. Blant irokeserne måtte den endelige 
beslutningen bli fattet enstemmig slik det også var tilfelle 
med mange av beslutningene i tyske Markforsamlinger.13 på 
stammerådet lå især den oppgaven å ordne forholdene til and
re stammer. Rådet mottok og sendte sendemenn, det erklærte 
krig og sluttet fred. Kom det til krig, ble denne som oftest 
ført av frivillige. I prinsippet befant hver stamme seg i
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krigstilstand med enhver annen stamme dersom det ikke utryk
kelig var sluttet fred. Krigstokt mot slike fiender ble van
ligvis organisert av enkelte fremragende krigere. De arran
gerte en krigsdans og den som danset med, erklærte på den
ne måten at han ville delta i toget. Kolonnen ble snart dan
net og satte seg i bevegelse. På liknende måte ble forsvaret 
av angrepet stammeområde som oftest forsvart av frivillige. 
Avmarsj og hjemkomst for slike krigerskarer ga alltid anled
ning til offentlige festligheter. Tillatelse fra stammerådet 
til å gjennomføre slike krigstog var ikke nødvendig og ble 
hverken forlangt eller gitt. Dette er fullstendig likt de 
tyske skarers {Gz^olg*ckafitzn) privatkriger slik Tacitus 
skildrer dem for oss. Forskjellen er bare at blant tyskerne 
har skarene allerede antatt en mer stabil karakter og dan
ner en fast kjerne som er organisert også i fredstid. I 
krigstilfelle samler de øvrige frivillige om denne kjernen. 
Krigsskarer av denne type var sjelden tallrike. Indianernes 
betydeligste ekspedisjoner, til og med til fjernere steder, 
ble utført med ubetydelige stridskrefter. Gikk flere skarer 
sammen i et større foretakende, så adlød hver enkelt skare 
bare sin egen anfører. Samordning av planene ble, på en god 
eller dårlig måte, sikret gjennom et råd bestående av disse 
anførerne. Dette svarer til allamannernes krigføring ved 
øvre Rhinen i det fjerde århundre, slik Ammianus tørcellinus 
skildrer det.
7. I noen stammer finner vi en overhøvding som imidlertid 
har små fullmakter. Det er en av fredslederne som, i situa
sjoner som krever rask handling, må treffe foreiøpige for
holdsregler inntil rådet kan samles og ta endelig beslut
ning. Det er en svak tendens, som i den videre utvikling for 
det meste er forblitt ufruktbar, til en embetsmann med utøv
ende makt. Denne har snarere, som det vil vise seg, i de 
fleste tilfeller (om ikke overalt) utviklet seg fra den øv
erste hærfører.
Det store flertall av amerikanske indianere nådde aldri ut 
over å være organisert i stammer. I små stammer adskilt fra 
hverandre ved vide grenseområder og svekket gjennom evige 
kriger, la de med få mennesker beslag på et uhyre stort 
landområde. lellom beslektede stammer dannet det seg her og 
der forbund i et øyeblikks nødvendighet, forbund som oppløste 
seg igjen når krisen var over. I enkelte egner hadde imidler
tid opprinnelig^ beslektede stammer, som var blitt oppsplit
tet, sluttet seg sammen igjen til varige forbund og således 
gjort det første skritt mot dannelsen av nasjoner. I De for
ente stater finner vi blant irokeserne et slikt forbund i 
sin mest utviklede form. Fra sine bosteder vest for Missis
sippi, hvor de sannsynligvis dannet en gren av den store 
Dakota-familie, dro de ut og slo seg etter lange vandringer 
ned i den nåværende stat New York. Irokeserne var oppdelt i 
fem stammer: senekaene, cayugaene, onondagaene, oneidaene, 
og mohawkene. De levde av fisk, vilt og primitivt hagebruk 
og bodde i landsbyer som vanligvis var beskyttet av palli- 
sader. Irokeserne talte aldri over 20.ooo individer, de 
hadde i alle fem stammer et antall ætter felles, snakket
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nærbeslektede dialekter av samme språk og besatte et sam
menhengende landområde som var fordelt blant de fem stam
mene. Da irokeserne erobret dette området var et vanemessig 
samhold mellom disse stammene mot de fortrengte folk natur
lig, og samholdet utviklet seg, seinest ved inngangen til 
det femtende århundre, til et så godt som "evig forbund". 
Forbundet, et edsforbund, antok straks ut fra følelsen av 
sin nye styrke en angripende rolle. På høyden av sin makt, 
omkring 1675, hadde de erobret store landområder rundt om; 
og innbyggerne var dels fordrevet, dels påført plikt til å 
betale skatt. Irokeserforbundet er uttrykk for den mest 
fremskredne samfunnsmessige organisasjon som indianerne 
frembrakte for så vidt som de ikke overskred barbariets lav
este trinn (altså med unntak av mexikanere, ny-mexikanere og 
peruvianere). Forbundets grunnbestemmeIser var følgende:
1. Evig forbund mellom de fem blodsbeslektede stammer på 
grunnlag av fullkommen likhet og selvstendighet i alle indre 
stammeanliggender. Dette blodslektskap dannet det virkelige 
grunnlag for forbundet. Av de fem stammene kaltes tre av dem 
fars-stammer og var innbyrdes brødre. De to andre kaltes 
sønne-stammer og var likeledes innbyrdes brors-stammer. Tre 
ætter - de eldste - fantes i alle fem stammer, mens tre 
andre ennå var levende representert i tre stammer. Medlemm-
i hver av disse ættene var alle brødre gjennom samtlige fem 
stammer. Det felles språk, bare med forskjellige dialekter, 
var uttrykk og bevis for den felles avstamningen.
2. Forbundets organ var et forbundsråd av 50 fredsledere, 
alle like med hensyn til rang og anseelse. Dette rådet tok 
de endelige beslutninger i alle forbundsanliggender.
3. De femti fredsledere var ved forbundets innstiftelse 
blitt fordelt på stammene og ættene og var bærere av nye em
beter som uttrykkelig var opprettet i forbundsøyemed. De 
ble, hver gang en stilling ble ledig, valgt påny av vedkom
mende ætt og kunne også til en hver tid avsettes av ætten. 
Retten til å innsette dem i embetet tilhørte imidlertid for- 
bundsrådet.
4. Forbundsstyrerne var også fredsstyrere i hver sin stamme 
og hadde sete og stemmerett i stammerådet.
5. Alle beslutninger i forbundsrådet måtte fattes enstemmig.
6. Avstemninger foregikk stammevis på den måten at for å 
kunne fatte en gyldig beslutning, måtte hver stamme - og i 
hver stamme alle rådsmedlemmene - være enige.
7. Hvert av de fem stammerådene kunne sammenkalle forbunds
råd, men forbundsrådet kunne ikke sammenkalle seg selv.
8. Møtene fant sted i folkets nærvær. Hver irokeser kunne ta 
ordet, men bare rådet fattet beslutninger.
9. Forbundet hadde intet personlig overhode, ingen sjef for
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den utøvende makt.
10. Derimot hadde rådet to øverste krigsanførere med de sam
me fullmakter og den samme myndighet (de to "konger) hos 
spartanerne, de to konsuler i Rom).
Dette var hele den samfunnsmessige forfatning som irokeserne 
har levet med i fire hundre år og som de ennå lever under.
Jeg har, på grunnlag av Morgan, gjennomgått denne forfat
ning meget grundig, fordi vi her har anledning til å studere 
organisasjonen i et samfunn som ennå ikke kjenner noen stat. 
Staten forutsetter, som helhet betraktet, en offentlig myn
dighet adskilt fra det enkelte individ. Maurerl^f SOm - ut 
fra et riktig instinkt - erkjente at den tyske tfark-forfat- 
ning i seg selv er en rent samfunnsmessig institusjon vesens
forskjellig fra staten, selv om også den seinere for en stor 
del ligger til grunn for staten. - Maurer undersøkte derfor 
i alle sine skrifter hvorledes den offentlige myndighet litt 
etter litt oppstår ved siden av bygdenes, landsbyenes, stor
gårdenes og byenes opprinnelige forfatninger. Vi ser hos de 
nordamerikanske indianere hvorledes en opprinnelig enhetlig 
folkestamme etterhånden brer seg ut over et uhyre stort kon
tinent, hvorledes stammer gjennom deling blir til hele grup 
per av stammer. Vi ser hvordan språkene forandrer seg, ikke 
bare inntil de blir innbyrdes uforståelige, men spesielt 
hvordan nesten alle spor av den opprinnelige enhet forsvin
ner. Vi ser hvorledes enkelte ætter innenfor stammene spalt
er seg i flere, hvorledes den gamle moderætten holder seg 
som fratri og likevel forblir disee eldste ættenavnene ens 
i stammer som lenge har vært adskilte og som befinner seg 
fjernet fra hinannen - ulv og bjørn er ennå ættenavn hos 
flertallet av indianske stammer. Tross dette passer i det 
store og hele den forfatning som er beskrevet ovenfor på 
dem alle - når man bare ser bort fra at mange ikke har nådd 
frem til forbund mellom beslektede stammer.
Men vi ser også, når ætten som samfunnsmessig enhet først er 
gitt - i hvor høy grad hele forfatningen med ætter, fratrier 
og stammer med mesten tvingende nødvendighet - fordi det er 
naturlig - utvikler seg fra denne enhet. Alle tre gruppene 
er forskjellige grader av blodsslektsskap. Hver enkelt av 
dem er i seg selv en selvstendig del som ordner sine egne 
saker, men supplerer også de andre. Omfanget av de saker de 
har å gjøre med, omfatter alle de offentlige saker som fin
nes blant barbarer på laveste trinn. Finner vi altså hos et 
folk at ætten er den samfunnsmessige enhet, kan vi også søke 
etter en lignende organisering av stammen tilsvarende den 
som er beskrevet her. Hvor det foreligger tilstrekkelige 
kilder, som hos grekerne og romerne, vil vi ikke bare finne 
dette organisasjonsmønsteret men også overbevises om at der 
kildene ikke finnes, kan sammenligningen med den amerikanske 
samfunnsforfatningen hjelpe oss langt på veg, over de van
skeligste tvilstilfeller og gåter.
Ætteforfatningen er, i all sin barnslighet og enkelhet, en
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vidunderlig forfatning! Uten soldater, gendarmer og politi
menn, uten adel, konge, stattholder, prefekter eller dommere, 
uten fengsler og uten prosesser går alt sin regelmessige 
gang. All kiv og strid avgjorde de som det angikk, i felles
skap, ætten eller stammen, eller innbyrdes i den enkelte ætt. 
Bare som et ytterste, sjelden anvendt, middel truer blodhevn
en. Vår dødsstraff, beheftet med alle sivilisasjonens for
deler og ulemper, er bare den siviliserte form for blodhevn. 
Selv om det fantes langt flere felles saker enn idag - var 
husholdningen felles og kommunistisk for en rekke familier. 
Jorden var stammeeiendom, bare småhagene var midlertidig an
vist husholdningen - men så trengte man heller ikke det min
ste av vårt vidløftige og innviklede forvaltningsapparat. De 
som sakene angikk, tok beslutningene, og i de fleste tilfel
lene var allerede alt ordnet gjennom århundrelang sedvane. 
Fattige og trengende kan det ikke finnes - den kommunistiske 
husholdning og ætten kjente sine forpliktelser overfor gam
le, syke og krigsinvalider. Alle var likeverdige og frie - 
også kvinnene. På dette trinn var det ennå ingen plass for 
slaver, og i regelen ble heller ikke fremmede stammer under
kuet. Da irokeserne omkring 1651 hadde beseiret erierne 
og "den nøytrale nasjon"!^, ble de tilbudt å gå inn i for
bundet som likeberettigede. Først da de beseirede hadde av
slått dette ble de fordrevet fra sitt område. Og hvilke 
menn og kvinner et slikt samfunn frembringer, viser den be
undring alle hvite som har vært sammen med ufordrevede indi
anere, har lagt for dagen angående disse barbarers person
lige verdighet, ærlighet, karakterstyrke og tapperhet.
Vi har for ganske nylig, i Afrika, sett eksempler på bar
barers tapperhet. Zulukafferne og nubierne, begge er stam
mer hvor ætteordningen ennå ikke er dødd ut, har gjennom 
henholdsvis noen år og i et par måneder utført hva ingen 
europeisk hær kan gjøre.16 Bare bevæpnet med lanser og spyd, 
uten ildvåpen, har de gjennom kuleregnet fra det engelske 
infanteriets baklandsningsgeværer rykket helt frem til 
bajonettspissene. ter enn en gang har de brakt uorden i det
te korps, som er anerkjent som det beste i verden når det 
gjelder sluttet orden, og selv slått dem på flukt tross enorm 
ulikhet med hensyn til våpen og til tross for at de slett 
ikke har noen militær tjenestetid og ikke vet hva eksersis 
er. Hvor meget de kan holde ut og hva de kan prestere, be
viser klagene fra englenderne om at en kaffer i løpet av 24 
timers tilbakelegger en lengre veg hurtigere enn en hest.
Den minste muskel springer frem hard og stram som en piske- 
snert, har en engelsk maler engang sagt.
Slik så menneskene og det menneskelige samfunn ut før kløv- 
ingen i klasser hadde funnet sted. Når vi sammenligner deres 
stilling med stillingen for våre dagers store antall sivili
serte mennesker, så er det en enorm avstand mellom vår tids 
proletar og småbruker og den gamle frie ættefelle.
Det er den ene siden av saken. Vi må imidlertid ikke glemme 
at denne organisasjonsform var viet til undergang. Den nådde 
ikke ut over stammen. Stammenes forbund betegner allerede
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begynnelsen til denne undergang, som det senere vil vise 
seg, og som det allerede viste seg i irokesernes forsøk på 
undertrykkelse. Det som var utenfor stammen, var utenfor 
retten. Hvor det ikke forelå et uttrykkelig fredsforlik, 
hersket det krig fra stamme til stamme. Krigen ble ført med 
den grusomhet som utmerker menneskene fra andre dyr og som 
først senere ble mildnet av hensyn til egennytten. Ættefor- 
fatningen i sin blomstringsperiode, slik vi så den i Amerika, 
forutsatte en ytterst uutviklet produksjon, altså et vid
strakt, tynt befolket landområde og menneskets nesten full
stendige maktesløshet overfor den uforståtte ytre natur som 
det sto helt fremmed overfor. Disse forhold gjenspeiler seg 
i de barnslige religiøse forestillinger. Stammen ble grensen 
for mennesket like så meget overfor en selv som overfor 
fremmede: Stammen, ætten og deres organer var hellige og 
uangripelige. De var en naturbestemt høyere makt som den 
enkelte i følelse, tenking og handling ubetinget forble und
erlagt. Likeså mektig som det inntrykk folkene fra denne 
epoke gjør på oss, likeså liten er forskjellen på dem inn
byrdes. De henger ennå, som Marx sier, ved navlebåndet til 
det fra naturen framvokste stammefellesskap.17 Makten til 
dette viltvoksende stammefellesskap måtte brytes - den ble 
brutt. Den ble imidlertid brutt ved påvirkninger som til å 
begynne med fremtrer for oss som en degenerasjon, som et 
syndefall fra det gamle ættesamfunns enkle, sedelige høyde. 
Det er de laveste interesser - gemen havesyke, rå nydelses- 
syke, simpel gjerrighet og egenbegjærligt ran av felleseien- 
dom - som innvier det nye, siviliserte, klassesamfunn. Det 
er de skjendigste midler - tyveri, maktmisbruk, renkespill 
og forræderi som uthuler det gamle klasseløse ættesamfunn 
og bringer det til fall. Og det nye samfunn selv har, i de 
to et halvt tusen år det har bestått, aldri vært annet enn 
det lille mindretalls utvikling på bekostning av det utbyt- 
tede og undertrykte store flertall. Slik er det idag mer enn 
noen gang tidligere.

VEN ATENSKE STATENS TILBLIVELSE

Staten utviklet seg ved at ætteforfatningens organer delvis 
ble omdannet, delvis ble fortrengt ved at nye organer skjøv 
seg inn og til slutt ble fullstendig erstattet av virkelige 
statsmyndigheter. I stedet for det virkelige "folket i vå
pen" som beskyttet seg selv i sine ætter, fratrier og stam
mer, kom en bevæpnet "offentlig makt" som tjente disse stats
myndighetene og som også kunne brukes mot folket. Hvordan 
denne utviklingen foregikk, kan vi - i det minste i den førs
te fasen - ikke følge bedre enn i det gamle Aten. Formforvan- 
dlingene er i det vesentlige fremstilt av Morgan. Det økono
miske innholdet som frembrakte dem, må jeg stort sett til
føye .

18I heltetiden hadde de fire atenske stammene i Attika til
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hold på atskilte områder. Selv de tolv fratriene som disse 
stammene var sammensatt av, synes å ha hatt atskilte seter i 
de tolv byene på Kekrops. Forfatningen var heltetidens for
fatning: folkeforsamling, folkeråd, basileus (hærfører). Så 
langt den skrevne historien rekker tilbake, var jorden alle
rede fordelt og gått over i privateiendom. Dette samsvarte 
med den forholdsvis utviklede vareproduksjonen og den tilsva
rende varehandelen mot slutten av barbariets høyeste trinn. 
Foruten korn ble det fremvunnet vin og olje. Sjøhandelen på 
Egeerhavet ble stadig mer fratatt fønikerne og falt stort 
sett i attiske hender. Ved kjøp og salg av jordeiendommer, 
ved fremskridende arbeidsdeling mellom jordbruk og håndverk, 
handel og skipsfart, ble snart ætte-, fratri- og stammemed- 
lemmene blandet hulter til bulter. Distriktet til fratrien 
og stammen fikk innbyggere som, selv om de var venner av fol
ket der, ikke tilhørte disse organene og altså var fremmede 
på sitt eget bosted. I rolige tider forvaltet nemlig hver 
fratri og hver stamme sine anliggender selv uten å begi seg 
til folkerådet eller basileus (hærføreren) i Aten. len den 
som bodde i området til fratrien eller stammen uten å til
høre disse organene, kunne naturligvis ikke ta noen del i 
denne forvaltningen.
Det ordnede spillet i ætteforfatningens organer kom dermed i 
en slik uorden at det alt i heltetiden ble nødvendig med 
hjelpetiltak. Forfatningen som tilskrives Thesevs, ble inn
ført. Forandringen besto fremfor alt i at det ble innrettet 
en sentralforvaltning i Aten? dvs: en del av de anliggender 
som stammene hittil hadde forvaltet selvstendig, ble erklært 
for å være felles og overdratt til fellesrådet som satt i 
Aten. Dermed gikk atenerne et skritt lenger enn noe innfødt 
folk i Amerika noen gang har gått: I stedet for bare et for
bund av stammer som bodde ved siden av hverandre, kom sammen- 
smeltingen av dem til ett eneste folk. Dermed oppsto det en 
almenn atensk folkerett som sto over stammenes og ættenes 
sedvaneretter. Den atenske borgeren fikk, som borger, bestem
te retter og en ny rettsbeskyttelse også i det området der 
han ikke tilhørte stammen. Men dermed var første skrittet 
tatt når det gjaldt å undergrave ætteforfatningen; for dette 
var første skrittet mot å akseptere borgere som ikke var 
knyttet til noen stamme i Attika og som sto og ble stående 
helt utenfor den atenske ætteforfatningen. En annen innret
ning som tilskrives Thesevs, var inndelingen av hele folket 
- uten hensyn til ætt, fratri eller stamme - i tre klasser: 
zvLpatn.ldz^i eller adlige, gzomofizsi eller bønder og dzmiufLg&K 
eller håndverkere. Med innføringen av denne ordningen fikk 
bare de adlige rett til å besette embeter. Bortsett fra ade
lens besettelse av embeter ble riktignok denne inndelingen 
virkningsløs, siden den forøvrig ikke baserte seg på noen 
rettsforskjeller mellom klassene. Men den er viktig fordi 
den presenterer for oss de nye sosiale elementene som hadde 
utviklet seg i det stille. Denne inndelingen viser at visse 
familiers tilvante besetttelse av ætteembeter hadde utviklet 
seg til å bli disse familienes nesten ubestridte krav på em
betene, den viser at disse familiene som alt i forveien var 
blitt mektige gjennom rikdom, begynte å gjøre felles sak som

54



en priviligert klasse utenfor ættene sine, og endelig at den 
først nå oppkommende staten velsignet dette uberettigede kra
vet. Videre viser denne inndelingen at arbeidsdelingen mel
lom bønder og håndverkere alt var så styrket at den i sam
funnsmessig betydning kunne gjøre den gamle inndelingen i 
ætter og stammer rangen stridig. Endelig proklamerer klasse
inndelingen den utålelige motsetningen mellom ættesamfunnet 
og staten. Det første forsøket på en statsdannelse består 
i å rive opp ættene ved at staten skiller ætternedlemmene i 
en priviligert og en tilsidesatt klasse, og igjen skiller den 
tilsidesatte klassen i to yrkesklasser, slik at ættemedlem- 
mene blir satt opp imot hverandre.
Atens videre historie fram til Solon er bare ufullstendig 
kjent. Hærførerens (basileus') embete ble avskaffet; på top
pen av staten trådte archonter som var valgt fra adelen. Ad
elens herredømme ble stadig større inntil det omkring år 600 
før*vår tidsregning ble utålelig. Og hovedmidlet til å under
trykke den almenne friheten var nettopp pengene og ågeren. 
Adelens hovedsete var i og omkring Aten, der sjøhandelen - 
og sjørøveriet som stadig kom med på kjøpet - beriket denne 
klassen og konsentrerte pengerikdommen på dens hender. Som 
en oppløsende syre trengte den utviklende pengeøkonomien seg 
fra Aten inn i bygdesamfunnets tradisjonelle eksistensmåte 
som var basert på naturalhushold. Ætteforfatningen er abso
lutt uforenlig med pengeøkonomi. De attiske parsellbøndenes 
ruin falt sammen med oppløsningen av de gamle ættebåndene 
som omslynget og beskyttet dem. Gjeldsbrevet og pantsettingen 
av jord (for også hypoteket hadde atenerne alt oppfunnet) tok 
verken hensyn til ætta eller fratrien. Og den gamle ættefor- 
fatningen kjente ingen penger, intet forskudd, ingen penge- 
skyld. Adelens pengeherredømme som utbredte seg stadig mer 
frodig, utviklet derfor også en ny sedvanerett for å sikre 
kreditoren mot skyldneren, for å hellige pengebesitterens 
utbytting av småbonden. På alle jordene i Attika sto det pan- 
tesøyler der det var notert at jordstykket var pantsatt til 
den og den for så og så mye penger. Åkrene som ikke var mer
ket på denne måten, var oftest allerede solgt på grunn av 
forfalte hypotek eller renter og gått over i den adelige 
ågerkarlens eiendom. Bonden kunne være glad hvis han fikk 
lov å bli sittende som pakter for å leve av en 4/£tt&d&JL av 
utkommet fra sitt arbeid, mens han måtte betale farn 4/et^e- 
de£e>i som pakteavgift til den nye herren. Ikke nok med det. 
Var ikke utbyttet på det solgte jordstykket stort nok til å 
dekket gjelden, eller var denne gjelden opptatt uten sikring 
i pant, så måtte skyldneren selge barna sine som slaver til 
utlandet for å betale kreditoren. At fedrene solgte barna si
ne, det var den første frukten av farsretten og monogamiet I 
Og dersom blodsugeren ennå ikke var tilfredsstilt, kunne han 
selge skyldneren selv som slave. Dette var sivilisasjonens 
behagelige morgenrøde hos det atenske folk.
Tidligere, da folkets livsvilkår ennå samsvarte med ættefor- 
fatningen, var en slik omveltning umulig. Og her var den kom
met, man visste ikke hvordan. La oss vende tilbake litt til 
våre irokesere. En slik tilstand som nå hadde trengt seg på
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atenerne så å si uten deres medvirkning og sikkert mot deres 
vilje, var utenkelig hos irokeserne . De produserte sine eksi- 
stensmidler år ut og år inn på samme måte. Denne produksjons
måten kunne aldri skape slike konflikter som tilsynelatende 
var påtvunget utenfra. Den kunne ikke skape noen motsetning 
mellom rik og fattig, mellom utbyttere og utbyttede. Iroke
serne var ennå langt ifra å beherske naturen, men innenfor 
de for dem gjeldende naturgrensene behersket de sin egen pro
duksjon. Bortsett fra dårlige avlinger i hagene deres, bort
sett fra uttømming av fiskebestanden i sjøene og elvene der
es og av viltbestanden i skogene, visste de hva som kom ut 
av deres måte å skaffe seg livsfornødenheter på. Resultatet 
av arbeidet måtte bli livsfornødenheter, om de nå var knappe 
eller rikelige, ten det som aldri kunne komme utav virksom
heten deres, var utilsiktede sosiale omveltninger, sprengning 
av ættebåndene, splittelse av ætte- og stammefellene i mot
satte klasser som bekjempet hverandre. Produksjonen beveget 
seg innen de trangeste skranker? men: produsentene behersket 
sitt eget produkt. Det var den barbariske produksjonens vel
dige fortrinn. Det blir kommende generasjoners oppgave å 
gjenerobre dette fortrinnet, men på grunnlag av den veldige 
naturbeherskelsen menneskene nå har oppnådd og den idag mu
lige frie assosiasjon av produsentene.
Hos hellenerne sto det annerledes til. Privateiendommen til 
kveg og luksusutstyr som hadde utbredt seg, førte til bytte 
mellom enkelte, til forvandling av produktene til va/te^. Og 
her ligger kimen til hele den følgende omveltningen. Straks 
produsentene ikke direkte forbrukte produktet sitt selv, men 
ga det fra seg i bytte, mistet de herredømmet over det. De 
visste ikke lenger hva som ble av det, og det fantes mulig
het for at produktet engang kunne brukes mot produsenten, til 
å utbytte og undertrykke ham. Et samfunn som ikke avskaffer 
bytte mellom enkelte, kan derfor ikke i det lange løp behol
de herredømmet over sin egen produksjon og kontrollen over 
de samfunnsmessige virkningene av produksjonsprosessen sin.
bien atenerne skulle få erfare hvor raskt produktet gjør gjel
dende sitt herredømme over produsenten etter at det er opp
stått bytte mellom enkelte og produktene er blitt forvandlet 
til varer. Med vareproduksjonen kom enkeltes dyrking av jor
den for egen regning, og dermed kom snart jordeiendommen til 
enkelte. Videre kom pengene, den almenne varen, som alle 
andre varer kunne byttes mot. Men idet menneskene oppfant 
pengene, tenkte de ikke på at de dermed skapte enda en ny so
sial makt, den almenne makt som hele samfunnet måtte
bøye seg for. Og denne nye makten som plutselig raget opp 
uten sine skaperes viten og vilje, lot atenerne føle sitt 
herredømme i hele sin ungdommelige brutalitet.
Hva kunne gjøres? Den gamle ætteforfatningen hadde ikke bare 
vist seg å være avmektig overfor pengenes seierstog; den var 
også absolutt ute av stand til bare å finne rom for slikt 
som penger, kreditorer, skyldnere og tvangsinndrivning av 
gjeld innenfor sine rammer. Men den nye sosiale makten var 
nå engang der, og fromme ønsker og lengt tilbake til gode
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gamle dager drev ikk^ pengene og renteågeren ut av verden, 
igjen. Dessuten var det slått en rekke andre underordnede 
bresjer i ætteforfatningen. Ættemedlemmer og fratrier var 
blandet hulter til bulter i hele det attiske området, særlig 
i selve byen Aten. Denne sammenblandingen var blitt større 
for hver generasjon. Trass i dette kunne en atener nå riktig
nok selge jordstykker utenom ætta si, men han kunne ikke 
selge våningshuset sitt til folk utenfor ætta. Arbeidsdel
ingen mellom de forskjellige produksjonsgrenene: jordbruk, 
håndverk - i håndverket igjen talløse underoppdelinger -, 
handel, transport, skipsfart, osv.,hadde utviklet seg stadig 
mer fullstendig. Etter sin sysselsetting delte befolkningen 
seg nå i temmelig faste grupper. Hver av disse gruppene had
de en rekke nye fellesinteresser som det ikke fantes plass 
for i ætta eller fratrien, og som det altså trengtes nye 
embeter til å ivareta. Tallet på slaver hadde økt betydelig, 
og må alt da ha oversteget langt tallet på frie atenere. 
Ætteforfatningen kjente opprinnelig ikke til noe slaveri? 
følgelig kjente den heller ikke noe middel til å holde den
ne massen av ufrie i tømme. Og endelig hadde handelen brakt 
en mengde fremmede til Aten* De slo seg ned på grunn av at 
det var så lett å skaffe seg penger der. Ifølge den gamle 
ætteforfatningen var disse fremmede retts- og vergeløse, og 
selv om de opprinnelig ble tolerert, forble de et forstyrren
de element i folket.
Kort sagt: det gikk mot slutten med ætteforfatningen. Sam
funnet vokste stadig mer ut av den for hver dag. Selv de ver
ste onder som var oppstått under ætteforfatningen kunne den 
ikke hemme eller oppheve. Men i mellomtiden hadde staten ut
viklet seg i det stille. De nye gruppene som var blitt skapt 
ved arbeidsdelingen - først mellom by og land og så mellom 
de forskjellige arbeidsgrenene i byene - disse gruppene had
de skapt nye organer til å ivareta sine interesser; embeter 
av alle slag var blitt innrettet. Og nå trengte den unge 
staten i første rekke en egen makt - som hos de sjøfarende 
atenerne først kunne være bare en sjømakt - til å føre enkel
te småkriger og å beskytte handelsskipene. I ukjent tid før 
Solon ble nankmene opprettet. Det var små kommuner, tolv 
i hver stamme. Hver naukrari måtte stille et krigsskip og 
utruste og bemanne det; dessuten måtte den stille to ryttere. 
Denne ordningen var på to måter et angrep på ætteforfatning
en. For det første skapte den en offentlig makt som ikke 
uten videre falt sammen med fellesskapet av det bevæpnete 
folket; for det andre inndelte den folket for offentlige 
formål, ikke etter slektskapsgrupper, men etter ktdddt de, 
bodde, Aamme,n pd. Det vil vise seg hva det måtte bety.
Når ætteforfatningen ikke kunne gi det utbyttede folket noen 
hjelp, så gjensto bare den fremvoksende staten. Og denne bra
kte folket hjelpen i form av den solonske forfatningen idet 
den igjen samtidig styrket seg på bekostning av den gamle 
forfatningen. Solon åpnet rekken av de såkalte politiske 
revolusjoner nettopp med et inngrep i eiendommen (Hvor
dan reformen hans i året 594 før vår tidsregning ble gjennom
ført, angår oss ikke her.) Alle revolusjoner hittil har vært
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revolusjoner for å beskytte en art eiendom mot en annen art 
eiendom. De kan ikke beskytte den ene arten uten å skade den 
andre. I den store franske revolusjonen ble den føydale eien
dommen ofret for at den borgerlige eiendommen skulle bli red
det. I den solonske revolusjonen måtte kreditorenes eiendom 
tjene til beste for skyldnerenes eiendom. All gjeld ble gan
ske enkelt erklært for ugyldig. Enkelthetene er oss ikke nøy
aktig kjent, men i sine dikt berømmer Solon seg at han har 
fjernet pantsøylene på de pantsatte jordstykkene og ført til
bake de som på grunn av gjeld var blitt solgt eller hadde 
flyktet til utlandet. Dette var mulig bare ved åpen krenkelse 
av eiendom. Og fra den første til den siste såkalte politiske 
revolusjonen kom disse krenkelsene i virkeligheten for å be
skytte eiendom. En art eiendom ble beskyttet gjennom
konfiskasjon, også kalt tyveri, av en annen art eiendom. Så 
sant er det at gjennom to og et halvt tusen år har privat
eiendommen kunnet opprettholdes bare ved krenkelse av eien
dom.
Men nå gjaldt det å forhindre en ny slik slavebinding av frie 
atenere. Dette skjedde først ved generelle forholdsregler, 
for eksempel ved at det ble forbudt å underskrive gjeldsbrev 
der skyldnerens person ble pantsatt. Videre ble det fastsatt 
en maksimalstørrelse på den jordeiendom en enkelt person kun
ne eie. Dette ble gjort for i det minste å sette opp noen 
skranker for adelens skrubbsult etter bøndenes jord. Men så 
kom forfatningsforandringene. For oss er disse de viktigste:
Rådet ble utvidet til firehundremedlemmer, hundre fra hver 
stamme. Her ble altså stammen fortsatt grunnlaget. Men det 
var også det eneste punktet der den gamle forfatningen ble 
trukket inn i det nye statslegemet. Forøvrig delte nemlig 
Solon borgerne i fire klasser alt etter deres jordeiendom og 
avkastningen på den. 500, 300 og 150 medimner korn (1 medimn 
= ca. 41 liter) var minimumsavkastningene for de tre første 
klassene. Den som hadde mindre avkastning eller ingen jord
eiendom, falt i den fjerde klassen. Alle embeter kunne beset
tes bare av personer fra de tre øverste klassene? de høyeste 
embetene kunne besettes bare av medlemmer av den øverste 
klassen. Den fjerde klassen hadde bare rett til å tale og 
stemme i folkeforsamlingen. Men her ble alle embetsmennene 
valgt, her måtte de avlegge regnskap, her ble alle lovene 
vedtatt, og her var den fjerde klassen i flertall. De aristo
kratiske forrettene ble delvis fornyet i form av rikdomsfor
re tter, men folket beholdt den avgjørende makten. Videre dan
net de fire klassene grunnlaget for en ny hærorganisasjon. De 
to øverste klassene stilte kavalleriet? den tredje skulle 
tjene som tungt infanteri? den fjerde skulle tjene som lett, 
upansret fotfolk eller som flåtemannskap. I dette siste til
fellet ble den fjerde klassen trolig også lønnet.
Her blir det altså ført et helt nytt element inn i forfatning 
gen: privateiendommen. Rettene og pliktene til statsborgerne 
blir avpasset alt etter størrelsen på deres jordeiendom, og 
i den grad formuesklassene vinner innflytelse, blir de gamle 
blodsslektsorganene fortrengt. Ætteforfatningen hadde lidd
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et nytt nederlag.
Avpassingen av politiske retter etter formue var imidlertid 
ikke en politisk innretning som staten ikke kan bestå for
uten. Selv om den har spilt en stor rolle i statenes forfat- 
ningshistorie, så har likevel svært mange stater - og nett
opp de mest fullstendig utviklede - ikke hatt bruk for denne 
innretningen. Også i Aten spilte den bare en forbigående rol
le; siden Aristeides sto alle embeter åpne for enhver borger.
I de etterfølgende åtti årene kom det atenske samfunn etter
hvert inn i den retningen som det i de etterfølgende hundre
årene utviklet seg i. Det var blitt sat>t en stopper for den 
yppige landågeren i førsolonsk tid og likedan for den måte- 
løse konsentrasjonen av jordeiendom. Håndverket og kunsthånd
verket, som stadig mer ble drevet med slavearbeid, og hande
len ble herskende ervervsgrener. Folk ble mer opplyst. I 
stedet for å utbytte egne medborgere på den tidlige brutale 
måten, utbyttet en overveiende slavene og kundene utenfor 
Aten. Den bevegelige eiendommen, pengerikdommen og rikdommen 
på slaver og skip, vokste stadig mer; men nå var den ikke 
lenger et rent middel til ervervelse av jordeiendom, slik 
som i den første bornerte tiden; den var blitt et mål i seg 
selv. Dermed var det på den ene siden vokst fram en ny klasse 
av industri- og handelskakser som konkurrerte seiersrikt med 
den gamle adelsmakten. Men på den andre siden var også det 
siste grunnlaget fjernet for restene av den gamle ætteforfat- 
ningen. Ættene, fratriene og stammene - med sine medlemmer 
nå spredt og fullstendig sammenblandet over hele Attika - 
var dermed blitt helt udugelige som politiske organer. En 
rekke atenske borgere tilhørte slett ikke noen ætt; de var 
innvandrere som riktignok hadde fått borgerretter, men ikke 
var blitt opptatt i noen av de gamle ætteforbundene. Ved sid
en av disse innvandrerne sto så det voksende tallet av frem
mede v&sig ZAlzktnying som kunne henvende seg til forvalt
ningsorganene bare gjennom sine verger.^
Partene fortsatte imidlertid å kjempe. Adelen søkte å gjen
erobre sine tidligere forretter og fikk igjen overtaket for 
en kort tid, inntil Kleisthenes' revolusjon (år 509 før vår 
tidsregning) styrtet den definitivt, len med adelen forsvant 
også de siste restene av ætteforfatningen.
I sin nye forfatning ignorerte Kleisthenes de fire gamle 
stammene som var grunnet på ætter og fratrier. I stedet for 
stammene kom en helt ny organisasjon som bygget på en inndel
ing av borgerne bare etter stedet der de bodde, en inndeling 
som alt var blitt forsøkt i naukrariene. Det var ikke lenger 
tilknytningen til ætteforbundene som ble avgjørende, men ute
lukkende bostedet. Ikke folket, men området ble inndelt; po
litisk ble innbyggerne bare et rent tilbehør til området.
Hele Attika ble delt inn i hundre kommuner (Gemeindebezirke) 
kalt deme/L, og hver av dem forvaltet seg selv. Borgerne (de- 
motene) i hver demos valgte sin forstander (demark) og sin
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skattinester. Dessuten valgte de tredve dommere som kunne 
dømme i små tvistemål. Hver demos fikk også et eget tempel 
og en vergegud eller hero, som de valgte prest for. Høyeste 
makten i en demos lå hos forsamlingen av demoter. Dette er, 
som Morgan helt riktig bemerker, urbildet til det selvre- 
gjerende amerikanske bysamfunnet.20 Den fremvoksende atenske 
staten begynte med den samme enheten som den moderne staten 
ender med i sin høyeste Utvikling.
Ti demer dannet en stamme, men i motsetning til den gamle 
ættestammen ble den nå kalt en stedsstamme. Stedsstammen var 
ikke bare et selvforvaltende politisk organ, den var også 
et militært organ. Den valgte ph.yJLatic.k&n eller stammefor- 
standeren hadde kommandoen over kavalleriet (faciarchene), 
fotfolket og strategene, altså over hele det utskrevne mann
skapet i stammeområdet. Hver stedsstamme stilte dessuten fem 
krigsskip, foruten mannskap og befalingsmann. Den fikk en 
attisk hero, som den kalte seg opp etter, til skytshelgen.
Og endelig valgte den femti rådsmenn til det atenske rådet.
Avslutningen dannet den atenske staten, regjert av rådet 
som var sammensatt av de femhundre valgte fra de ti stammene 
og i siste instans av folkeforsamlingen, der enhver atensk 
borger hadde adgang og stemmerett. Dessuten sørget aKckonte,k 
og andre embetsmenn for de forskjellige forvaltningsgrenene 
og domsmyndighetene. En øverste embetsmann for den utøvende 
myndighet fantes det ikke i Aten.
Med denne nye forfatningen og ved at det ble åpnet adgang 
for et meget stort antall vergeslektninger - dels innvandr
ere, dels frigitte slaver - var ætteforfatningens organer 
fortrengt fra de offentlige anliggender. Disse organene ble 
redusert til privatforeninger og religiøse sammenslutninger. 
Men ætteforfatningens moralske innflytelse, den overleverte 
anskuelses- og tenkemåten fra den gamle ættetiden ble fort
satt tatt i arv av mange generasjoner og døde først ut litt 
etter litt. Dette viste seg ved en statlig innretning som 
kom senere.
Vi har sett at et vesentlig kjennemerke ved staten er at det 
fins en offentlig makt som er adskilt fra folket. Aten 
hadde dengang først bare en folkehær og en flåte som ble 
stilt umiddelbart av folket. Disse to militære enhetene fung
erte som beskyttere utad, og innad holdt de i tømme slavene 
som alt den gang utgjorde det store flertallet av befolk
ningen. Overfor borgerne besto den offentlige makten først 
bare av politiet som er like gammelt som staten? av den grunn 
talte heller ikke det 18.hundreårets naive franskmenn om 
siviliserte, men om "poliserte" folk (nations policées) . 
Samtidig med staten innrettet altså atenerne også et politi, 
et ekte gendarmeri av bueskyttere til fots og til hest - 
Landjagdx som en sier i Sør-Tyskland og i Schweiz. Men dette 
gendarmeriet ble dannet av blavzK. Denne vakthundtjenesten 
forekom den frie ateneren så nedverdigende at han ville hel
ler la seg arrestere av en bevæpnet slave enn å hengi seg
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til slik skjendsel selv. Den gamle ættementaliteten eksi
sterte fortsatt. Staten kunne ikke bestå uten politi, og 
den nøt ennå ikke nok moralsk respekt til å gjøre aktverdig 
et håndverk som nødvendigvis syntes infamt for de gamle æt- 
tefellene.
Hvor godt staten, som nå var ferdig i sine hovedtrekk, pas
set til atenernes nye sosiale situasjon, det viser seg i 
den rafeke oppblomstringen av rikdom, handel og industri. 
Klassemotsetningen som de sosiale og politiske innretningene 
berodde på, var ikke lenger motsetningen mellom adelen og 
det vanlige folket, men mellom slaver og frie, mellom verge- 
slektninger og borgere. På den tid næringslivet blomstret 
som best, utgjorde hele det frie borgerskapet i Aten - kvin
ner og barn medregnet - omtrent 90 000 hoder. Foruten dem 
fantes det 365 000 slaver av begge kjønn og 45 000 verge- 
slektninger - fremmede og frigitte. På hver voksen mannlig 
borger gikk det minst 18 slaver og mer enn to vergeslekt- 
ninger. Det store tallet på slaver kom av at mange arbeidet 
sammen i manufakturer, i store saler, og under vaktmenn.
Men med handelens og industriens utvikling kom akkumulasjon 
og konsentrasjon av rikdom i få hender. Dette medførte en 
utarming av massen av frie borgere, som bare fikk to onder 
å velge mellom: Enten måtte de konkurrere med slavearbeidet 
med sitt eget håndverk - noe som gikk for å være simpelt og 
forsmedelig, og heller ikke særlig lovende. Eller de måtte 
forkomme. Under de omstendigheter som rådet, gjorde de nød
vendigvis det siste? og da de utgjorde den store massen av 
"frie" borgere, ødela de dermed den atenske staten. Det var 
ikke demokratiet som ødela Aten - slik de europeiske, fyr- 
steslikkende skolemestrene hevder -, men slaveriet, som 
innebar bannlysing av den frie borgerens arbeid.
Den atenske statens tilblivelse er et særlig typisk mønster 
for statsdannelser overhodet. For det første er nemlig den
ne statsdannelsen helt ren, den foregår uten innblandinger 
av indre eller ytre voldtekt. (Pisistratos1 usurpasjon et
terlot ikke noen spor etter sin korte varighet.) For det and
re lar den det fremstå umiddelbart fra ættesamfunnet en 
stat av meget høy formutvikling - den demokratiske republik
ken. Og endelig har vi tilstrekkelig kjennskap til alle 
vesentlige detaljer.

STATSDANNELSEN HOS TYSKERNE

Ifølge Tacitus var tyskerne et meget tallrikt folk. En om
trentlig forestilling om størrelsen på de tyske enkeltfolk- 
ene får vi hos Cæsar. Han angir tallet på og
taviktaKnz på venstre Rhinbredde, til 180 000 hoder, kvinner 
og barn innbefattet. Hvert enkeltfolk var altså på ca. 100 
000 mennesker. Bare det var betydelig mer enn for eksempel
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det samlede antall på irokeserne i deres blomstrinstid. Iro- 
keserne som da ikke talte mer enn 20 000 hoder, ble en skrekk 
for hele landet, fra de store sjøene til Ohio og Potomae.
Når vi forsøker å gruppere på kartet de folkene som er kjent 
fra beretninger og som bodde langs Rhinen, så hadde hvert av 
disse folkene gjennomsnittlig et område på ca. 10 000 km2 .
(Til sammenligning kan det nevnes at Aust-Agder fylke har 
et flateinnhold på ca. 9200 km2 , og et folketall på 79300, 
o.a.). Men romernes G^Jimanla Magna fram til Weichsel omfat
ter i runde tall 500 000 km2. Ved et gjennomsnittstall på 
de enkelte folkene på 100 000 ville det samlede folketallet 
i GeAinan^ca Magna komme på 5 millioner. For en barbarisk 
folkegruppe var det et anselig tall, for våre forhold er det 
ytterst lite. len dermed er ikke tallet på de dengang lev
ende tyskerne på langt nær fullstendig. Vi vet at det langs 
med Karpatene ned til Donau-munningen bodde tyske folk av 
gotisk stamme: bastarnere, peukinere og andre. De var så 
tallrike at Plinius setter sammen den femte tyske hovedstam
men av dem.21 i året 180 før vår tidsregning opptrer de som 
soldater for den makedoniske kongen Perseus, og i keiser Au
gustus* første regjeringstid trengte de helt fram til områd
et omkring Adrianopel. Regner vi med at disse folkene ut
gjorde bare én million, så er det sannsynlige tallet på tysk
ere ved begynnelsen av vår tidsregning minst seks millioner.
Etter at denne befolkningen slo seg ned i Germania, må den 
ha formert seg med økende hastighet. Bare de industrielle 
fremskrittene vi har nevnt i det foregående, kan bevise 
det.22 De schleswigske myrfunnene er - å dømme etter de rom
erske myntene i dem - fra det tredje århundre. Ved Øster
sjøen var det altså alt på denne tid en utbygget metall- og 
tekstilindustri, livlig handel med Romerriket, og en viss 
luksus hos de rikere. Alt dette er spor etter tett befolk
ning. len på denne tid begynner også tyskernes omfattende 
angrepskrig langs hele Rhin-linjen, langs den romerske gren- 
semuren og Donau, fra Nordsjøen til Svartehavet. Dette er et 
direkte bevis på et stadig større og mer ekspansivt folke
tall. Under denne kampen som varte i trehundre år, trakk 
hele hovedstammen av gotiske folk (unntatt de skandinaviske 
goterne og burgunderne) mot sydøst og dannet den store an
grepslinjens venstrefløy. Høytyskerne (herminonene) ved øvre 
Donau dannet sentrum? og iskævonene, nå kalt frankerne, 
trengte frem mot Rhinen og dannet angrepslinjens høyrefløy. 
Erobringen av Britannia tilfalt ingævonene. Mot slutten av 
det femte hundreåret lå Romerriket åpent for de inntrengende 
tyskerne, avkreftet, blodløst og hjelpeløst.
Ovenfor sto vi ved voggen til den antikke greske og romerske 
sivilisasjon. Her står vi ved dens likkiste. I århundrevis 
hadde det romerske verdensherredømmets nivellerende høvel 
fart over alle landene i Middelhavsbekkenet. Der det greske 
språket ikke hadde ytt motstand, hadde alle nasjonalspråkene 
måttet vike for en fordervet latin. Det fantes ikke lenger 
noen nasjonale forskjeller - ingen gallere, iberere, ligurere, 
norikere - de var alle blitt romere. Den romerske forvaltning-
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en og romerretten hadde overalt oppløst de gamle ættefor- 
bundene, og dermed den siste resten av lokal og nasjonal 
selvstendig virksomhet. Det nybakte Romerriket bød ingen 
erstatning; det uttrykte ingen nasjonalitet, men bare mang
elen på en nasjonalitet. Elementene til nye nasjoner var til 
stede overalt; de latinske dialektene i de forskjellige pro
vinsene ble stadig mer ulike; de naturlige grensene som tid
ligere hadde gjort Italia, Gallia, Spania og Afrika til 
selvstendige områder, var ennå til stede og var fortsatt føl
bare. ten kraften som var nødvendig for å sammenfatte disse 
elementene til nye nasjoner, fantes ikke noe sted. Ikke noe 
sted var det ennå spor av utviklingsevne, av motstandskraft, 
for ikke å snakke om skaperevne. Den veldige menneskemassen 
i det veldige området hadde bare ett bånd som holdt den 
sammen: den romerske staten. Og denne staten var med tiden 
blitt folkenes verste fiende og undertrykker. Provinsene 
hadde ødelagt Rom; selve Rom var blitt en provinsby på linje 
med de andre - priviligert, men ikke lenger herskende, ikke 
lenger midtpunkt i verdensriket, ikke engang lenger sete for 
keiser og underkeisere; de bodde nå i Konstantinopel, Trier 
og Milano. Den romerske staten var blitt en enorm, kompli
sert maskin som utelukkende tjente til å utsuge undersått
ene. Skatter, pliktarbeid for staten og tvangsleveranser av 
alle slag trykte befolkningsmassene ned i stadig dypere 
fattigdom. Gjennom stattholdernes, skatteinnkrevernes og 
soldatenes utpresninger ble trykket økt til det uutholde
lige. Så langt hadde den romerske staten brakt det med sitt 
verdensherredømme: Den baserte sin eksistensrett på å opp
rettholde orden innad og å beskytte mot barbarene utad. Men 
dens orden var verre enn den verste uorden, og barbarene 
som den foregå å beskytte befolkningen mot, ble av den sam
me befolkningen etterlengtet som befriere.
Samfunnstilstanden var ikke mindre fortvilet. Alt i repu
blikkens siste tid hadde det romerske herredømmet gått ut på 
hensynsløs utbytting av de erobrede provinsene: Keiserdøm
met avskaffet ikke denne utbyttingen, men sørget tvertimot 
for å få orden på den. Jo mer riket forfalt, desto høyere 
steg skattene og pliktytelsene, og desto mer skamløst drev 
myndighetene sin plyndring og utpressing. Handel og indu
stri var aldri de folkebeherskende romernes spesialitet; 
bare i renteågeren overtraff de alt som kom før og etter dem. 
Det som fantes og var blitt bevart av handel, gikk til grun
ne under myndighetenes utpressing; den eneste handelen som 
fortsatt holdt det gående, faller i den østlige, greske delen 
av riket, som ligger utenfor vår betraktning. Almenn utarm
ing, tilbakegang i handel, håndverk og kunst, nedgang i be
folkningstallet, forfall i byene, tilbakegang til jordbruks
drift på et lavere nivå: Alt dette var sluttresultatet av 
det romerske verdensherredømmet.
Jordbruket som i hele den gamle verden hadde vært den avgjør
ende produksjonsgrenen, var igjen mer avgjørende enn noen
sinne. De veldige godskompleksene (latifundier) som siden 
republikkens slutt hadde lagt beslag på nesten all jord i
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Italia, var blitt utnyttet på to måter. De ble enten nyttet 
som beiter, der befolkningen var blitt erstattet av sauer og 
storfe, som det bare trengtes noen få slaver til å gjete. 
Eller de ble brukt som villae, - store herregårder - som 
drev frukt- og grønnsakdyrking i stor stil. Produktene gikk 
delvis til eierens luksusforbruk, og delvis ble de avsatt på 
markedet i byen. De store beitene hadde gjennom romertiden 
holdt seg, og trolig også blitt utvidet. Villagodsene med 
sitt hagebruk hadde forkommet med utarmingen av sine eiere 
og forfallet i byene. Latifundiadriften basert på slavear
beid var ikke lenger rentabel; men den var den gang den en
este mulige form for jordbruksdrift i stor målestokk. Små- 
driften var igjen blitt den eneste lønnsomme form for jord
bruk. Den ene villae etter den andre ble oppstykket i små 
parseller og delt ut til arveforpaktere, som betalte en be
stemt sum, eller til - mer forvaltere enn paktere
- som fikk en sjetteuel eller bare en niendedel av årspro- 
duktet for arbeidet sitt. len aller mest ble disse små åker- 
parsellene utdelt til nybyggere (colonl) som betalte et be
stemt årlig bidrag, var bundet til jordlappen og kunne bli 
solgt sammen med parsellen sin. Disse nybyggerne var rik- 
tiknok ikke slaver, men heller ikke frie; og ekteskapene 
deres ble ikke betraktet som fullgyldige, men som rent par- 
ringssamvær (contubernium) slik som hos slavene. Disse ny
byggerne var forløperne til middelalderens livegne.
Det antikte slaveriet hadde overlevd seg selv. Hverken på 
landet, i stordriftsjordbruket, eller i manufakturene i by
ene ga dette slaveriet lenger noen avkastning som var bryet 
verdt. Markedet for dets produkter var sluppet opp. Men jord
bruket og håndverket i liten målestokk som den veldige pro
duksjonen fra rikets blomstringstid var skrumpet inn til, 
hadde ikke plass for de tallrike slavene. Bare for de rikes 
hus^- og luksusslaver var det ennå plass i samfunnet. Men det 
utdøende slaveriet var stadig vekk tilstrekkelig til å la 
alt produktivt arbeid fremstå som uverdig slavearbeid for 
den frie romeren. - Og fri var jo nå hver og en. På den ene 
siden vokste altså tallet på frigitte, overflødige slaver 
var blitt en byrde for sine eiere. På den andre siden økte 
tallet på nybyggere (coloni), forkomne frie (analogt tkd 
pooti white.* i Amerikas tidligere slavestater) . Kristendommen 
er fullstendig uskyldig i at det antikke slaveriet etter
hvert døde ut. I hundrevis av år var denne religionen med på 
slaveriet i Romerriket, og senere har den aldri forhindret 
de kristnes slavehandel, hverken hos tyskerne, hos skandinav
ene eller hos venezianerne ved Middelhavet. Heller ikke den 
senere negerhandelen har kristendommen satt seg imot. Slaver
iet betalte seg ikke lenger, derfor døde det ut. Men det ut
døende slaveriet etterlot sin giftige torn i bannlysingen av 
alt produktivt arbeid hos de frie. Her var en blindgate uten 
utvei, som den romerske verden sto fast i: Slaveriet var øko
nomisk umulig, de fries arbeid var moralsk bannlyst. Det ene 
kunne ikke lenger og det andre kunne ikke ennå være den sam
funnsmessige produksjonens grunnform. Det eneste som kunne 
hjelpe her, var en fullstendig revolusjon.
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I provinsene så det ikke bedre ut. De fleste meldingene har 
vi fra Gallia. Ved siden av nybyggerne (coloni) fantes det 
her ennå frie småbønder. For å sikre seg mot embetsmennenes, 
dommernes og ågermennenes voldtekt søkte disse ofte beskyt
telse i patronatet til en mektig. Og det var ikke bare noen 
få som gjorde dette, men hele landsbyer, slik at keiseren 
i det fjerde århundre utstedte forbud mot det flere ganger. 
Men hva hjelp var dette for dem som søkte beskyttelse? Pa
tronen stilte dem den betingelse at de skulle overlate jord
eiendommen sin til ham. For dette lovet han dem bruksrett på 
livstid: et knep som den hellige kirken merket seg, og i det 
9. og 10. hundreåret utterapet dyktig og grundig for å form
ere Guds Rike og sine egne jordeiendommer. Dengang fram mot 
året 475, ble imidlertid den slags tyveri skarpt angrepet av 
biskop Salvianus av Marseille. Han forteller rystet at tryk
ket fra de romerske embetsfolkene og de store jordherrene var 
blitt så forferdelig at mange "romere" rømte inn i de områd
ene som alt var besatt av barbarene? og at de romerske borg
erne som hodde i disse områdene, ikke hadde større angst for 
noe annet enn det å komme under romersk herredømme igjen.23 
At foreldre på den tid ofte solgte barna sine som slaver på 
grunn av fattigdom, viser en lov som ble utstedt mot denne 
aktiviteten.
For at de tyske barbarene befridde romerne fra deres egen 
stat, tok de som vederlag to tredjedeler av all jorden deres 
og delte den mellom seg. Delingen foregikk ifølge ættefor- 
fatningen. Var tallet på erobrere relativt lite, ble store 
områder liggende udelt, delvis som besittelse for hele folk
et, delvis for de enkelte stammene og ættene. I hver ætt ble 
åker- og englandet utloddet i like store deler til de enkel
te husholdningene. Om det med tiden fant sted gjentatte opp- 
delinger, vet vi ikke? i alle fall ble disse løse oppdeling- 
ene snart borte i Romerprovinsene, og enkeltdelene ble salg
bar privateiendom, aZZodZum. Skog og beiter forble udelt for 
felles utnyttelse? både bruken av disse fellesområdene og 
måten den oppdelte jorda skulle nyttes på, ble ordnet etter 
gammel skikk og etter kollektive beslutninger. Jo lenger æt
tene ble sittende i landsbyene sine, og jo flere tyskere og 
romere som etterhvert smeltet sammen, desto mer vek ætte- 
båndet med sin slektskapskarakter tilbake for det rent ter
ritoriale båndet. Ættene forsvant i markfellesskapene (Masik- 
gznoAA&nA ckcL&ttn)^^, der en imidlertid fortsatt ofte kan se 
sporene av opprinnelsen til markmedlemmenes slektskap. I det 
minste i de landene der markfellesskapet holdt seg -, dvs. 
Nord-Frankrike, England, Tyskland og Skandinavia^ - gikk så
ledes ætteforfatningen umerkelig over i en stedsforfatning, 
og ble dermed skikket til å innpasse seg i staten. Men den 
bevarte likevel den viltvoksende (naturwiichsig) demokratiske 
karakteren som kjennemerker hele ætteforfatningen. Selv und
er den senere påtvungne utartingen beholdt dermed markfelles- 
skapet trekk fra ætteforfatningen, og dermed et våpen for de 
undertrykte som har vært levende til i senere tid.
Når ættenes blodsbånd snart gikk tapt, så var dette en følge
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av at hele ættesamfunnets organer som følge av erobringen 
utartet også i stammen og i hele folket. Vi vet at herre
dømme over underlagte folk er uforenlig med ætteforfatning- 
en. Her ser vi dette saksforholdet i stor målestokk. De tys
ke folkene som hadde gjort seg til herrer over romerprovins- 
ene, måtte organisere erobringen sin. Men de kunne verken 
oppta romerne i sine ætteorgan eller beherske dem ved hjelp 
av disse organene. På toppen av de romerske lokale forvalt
ningsorganene, som i første omgang stort sett fortsatte å 
bestå, måtte de tyske erobrerne sette en erstatning for den 
romerske staten. Og denne erstatningen kunne bare være en 
annen stat. Ætteforfatningens organer måtte dermed forvand
le seg til statsorganer, og denne forvandlingen måtte som 
følge av situasjonens nødvendighet foregå meget raskt. Det 
erobrende folkets nærmeste representant var imidlertid hær
føreren. For at det erobrede området skulle kunne sikres ut
ad og innad, måtte makten hans styrkes. Tiden var kommet til 
at hærførerembetet måtte forvandles til kongedømme, noe som 
ble fullbyrdet.
La oss se på Frankerriket. Her hadde ikke bare de vidstrakte 
romerske statsdomenene, men også alle de meget store land- 
strekningene - stort sett^gtørre skogskomplekser - tilfalt 
det seirende 4a£^cX-folketz ' som felleseiendom. Disse land- 
strekningene ble nemlig ikke utdelt til de større eller mind
re gaa- eller markfellesskapene^ . Den øverste hærføreren, 
som tidligere var en enkel mann, var blitt forvandlet til en 
virkelig landfyrste. Og det første denne frankerkongen nå 
gjorde, var å forvandle folkeeiendommen til kongegods, å stje
le folkets eiendom for å gi den til følget sitt eller å leie 
den ut. Opprinnelig besto dette følget bare av hærførerens 
personlige krigsfølge og de andre underførerne i hæren. Men 
det økte snart, ikke bare gjennom tilskudd av romere - det 
vil si romaniserte gallere som på grunn av sin skrivekunst, 
sin dannelse, sin kjennskap til det romanske landsmålet, det 
latinske skriftspråket og landsretten snart ble uunnværlige 
for kongen -, men også ved tilskudd av slaver, livegne og 
frigitte som utgjorde kongens hoff og som han valgte sine yn- 
dlinger blant. Til alle disse yndlingene ble det i første om
gang skjenket stykker av folkets tidligere fellesland? senere 
ble slike stykker først utleidd på kongens livstid i form av 
beneficier . Dette skapte grunnlaget for en ny adel på be
kostning av folket.
Ikke nok med det. Et rike av en så veldig utstrekning kunne 
ikke regjeres med ætteforfatningens midler. Så sant fredsled- 
ernes råd ikke alt var forsvunnet, så kunne det ikke samles, 
og det ble snart erstattet av kongens faste omkrets. Den gam
le folkeforsamlingen fikk tilsynelatende bestå, men også den 
ble stadig mer bare en forsamling av underførerne i hæren og 
av de nyoppkommende store. De frie jordeiende bøndene - mass
en av det frankiske folket - ble like utmattet og nedslitt 
av de evige borgerkrigene og erobringskrigene - de siste sær
lig under Karl den store - som de romerske bøndene tidligere 
var blitt i republikkens siste tid. De som opprinnelig hadde 
utgjort hele hæren og etter erobringen av Frankrike dannet
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dens kjerne, var ved begynnelsen av det niende hundreåret 
så utarmet at knapt hver femte mann kunne dra ut på krigs
tjeneste. I stedet for hærmakten av frie bønder som var dir
ekte sammenkalt av kongen, kom en hær sammensatt av tjenes
tefolkene til de nyoppkomne store. Denne nye hæren besto og
så av livegne bønder, etterkommerne til dem som tidligere 
ikke hadde kjent noen annen herre enn kongen, og som enda 
tidligere ikke engang hadde hatt en konge som herre. Under 
Karl den stores etterfølgere fulgte det stadig indre kriger. 
Kongsmaktenqble svekket. De store fikk enda et tilskudd i 
gcuigA£ve.ne.^ som var blitt innsatt av Karl den store, og som 
strevet etter å gjøre embetet sitt arvelig. Ettersom kongs- 
makten ble svakere, økte de stores overgrep mot folket. Og 
endelig kom normannernes overfall. Alt dette førte til full- 
byrdelsen av den frankiske bondestandens ruin. Femti år ett
er Karl den stores død lå Frankerriket like motstandsløst 
foran normannernes føtter som Romerriket tidligere lå foran 
frankernes føtter.
Og ikke bare avmakten utad, men også den indre samfunnsord
en, eller langt mer -uorden, var nesten den samme. De frie 
frankiske bøndene var satt i en lignende tilstand som deres 
forgjengere, de romerske coloni,. Ruinert av kriger og plynd- 
ringer, hadde de måttet søke beskyttelse hos de nyoppkomne 
store eller hos kirken, siden kongsmakten var for svak til å 
beskytte dem. Men denne beskyttelsen måtte de kjøpe dyrt. På 
samme måte som de galliske bøndene tidligere, måtte de over
dra eiendomsretten til jordstykket sitt til skytspatronen.
Han ga dem det så tilbake som leiegods i forskjellige og vek
slende former, men alltid mot ytelse av tjenester og avgift
er. Når de tidligere frie bøndene først var satt i denne form 
for avhengighet, tapte de også litt etter hvert sin person
lige frihet. Etter noen få generasjoner var de som regel 
blitt livegne. Irminons jordebok for abbediet Saint-Germain- 
des-PrésJ viser hvor raskt den frie bondestandens undergang 
den gang ble fullbyrdet. På jordeiendommen til dette abbedi
et var det ennå på Karl den stores tid 2788 husholdninger, 
nesten uten unntak frankere med tysk navn. Av disse var 2080 
colons, 35 220 slaver og bare 8 frie forpaktere! Den
skikken som Salvianus hadde erklært for gudløs, nemlig at 
skytspatronen overtok eiendommen til bonden og ga ham bruks
rett til den bare for livstid, denne skikken praktiserte nå 
kirken almennt overfor bøndene. Plikttjenestene som nå kom 
stadig mer i bruk, hadde sitt forbilde like mye i de romerske 
angcLA'CaJ - plikttjenester for staten - som i de tyske mark- 
medlemmenes tjenester for bru- og veibygging og andre almen- 
ne formål. Etter firehundre år var altså massen av befolkn
ingen tilsynelatende kommet tilbake til utgangspunktet.
Men dette beviste bare to ting: For det første at den sosia
le delingen og eiendomsfordelingen i det synkende romerriket 
samsvarte fullstendig med det daværende produksjonsnivået i 
jordbruk og industri, og altså var uunngåelig? og for det 
andre at dette produksjonsnivået verken steg eller sank ves
entlig i de følgende firehundre årene, og altså med den sam
me nødvendighet måtte skape den samme eiendomsfordelingen og
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og de samme befolkningsklassene igjen. I Romerrikets siste 
hundreår hadde byen tapt sitt tidligere herredømme over lan
det, og i de første århundrene med tysk herredømme var ikke 
denne overmakten vunnet tilbake. Dette saksforholdet forut
setter et lavt utviklingsmivå både i j.ordbruk og industri. 
Denne totaltilstanden produserte med nødvendighet store, her
skende godseiere og avhengige småbønder. Hvor lite det lot 
seg gjøre å prakke på et slikt samfunn på den ene siden den 
romerske latifundiadriften med slaver, på den andre siden 
den nyere stordriften med pliktarbeid, det viser Karl den 
stores veldige eksperimenter med de berømte keiserlige vZl- 
Zcui som nesten ikke etterlot noen spor. Disse eksperimentene 
ble ført Videre bare ved klostrene, og var fruktbare bare 
der. Men klostrene var abnorme samfunnslegemer, grunnet på 
sølibat? de kunne yte unntaksprestasjoner, men nettopp der
for måtte de også forbli unntak.
Og likevel var en kommet videre i løpet av disse firehundre 
årene. Selv om vi ved slutten finner igjen nesten de samme 
hovedklassene som ved begynnelsen, så hadde likevel mennesk
ene som dannet disse klassene, forandret seg. Det antikke 
slaveriet var forsvunnet. De forkomne, fattige frie som be
traktet alt arbeid som slavisk, var også forsvunnet. Den frie 
frankiske bonden hadde stått mellom de romerske colonZ og 
den nye livegne. Det "unyttige minnet om og den nytteløse 
striden for" det forfallende romerriket var død og begravd. 
Samfunnsklassene i det niende hundreåret dannet seg ikke i 
forråtnelsen til en synkende sivilisasjon, men i fødselsve- 
ene til en ny. Den nye slekten, både herrer og tjenere, var 
en slekt av menn sammenlignet med sine romerske forgjengere. 
Forholdet mellom mektige jordherrer og tjenende bønder som 
for romerne var den uunngåelige undergangsformen til den an
tikke verden, var for menneskene i det niende hundreåret ut
gangspunktet for en ny utvikling. Dessuten: så uproduktive 
disse firehundre årene enn kan synes, ett stort produkt et
terlot de: de moderne nasjonalitetene, nydannelsen og oppde
lingen av den vesteuropeiske menneskeheten for den kommende 
historien. Tyskerne hadde i virkeligheten gitt Europa nytt 
liv, og derfor endte ikke statsoppløsningen i den germanske 
perioden med normannisk-sarasensk33 undertrykking, men med 
videreutvikling av beneficier og comme.ndatZo (underordning) 34 
til føydalisme og med en så veldig økning av folketallet at 
korstogenes store årelatinger knapt firehundre år senere ble 
utholdt uten skader.
Men hva var det hemmelige tryllemidlet som tyskerne blåste 
nytt liv i det døende Europa med? Var det en medfødt overmakt 
hos det tyske folket, slik den sjåvinistiske historieskrivin
gen forsøker å innbille oss? Slett ikke. Tyskerne var, særlig 
dengang, en høyt begavet arisk stamme inne i en sterk utvik
lingsfase. 35 Det var imidlertid ikke deres spesifikke nasjo
nale egenskaper, men ganske enkelt deres barbari, deres ætte- 
forfatning som forynget Europa.
Tyskernes personlige dyktighet og tapperhet, deres frihets- 
trang og demokratiske instinkt som i alle offentlige anlig-
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gender så sine egne anliggender, kort sagt: alle egenskapene 
som romerne hadde tapt og som alene var i stand til å la det 
danne seg nye stater og la det vokse nye nasjonaliteter: Hva 
annet var alle disse egenskapene enn menneskenes karakter
trekk på barbariets øverste trinn, frukter av ætteforfatnin- 
gen?
Når tyskerne omdannet den antikke formen for monogami, når 
de mildnet mannens herredømme i familien og ga kvinnen en 
høyere stilling enn den klassiske verden noen gang hadde 
gjort, hva var det som satte dem i stand til dette om ikke 
deres barbari, deres ættevaner, deres ennå levende arv fra 
morsrettens tid?
Når de - i det minste i de tre viktigste landene, Tyskland, 
Nord-Frankrike og England - reddet over i føydalstaten en 
bit ekte ætteforfatning i form av markfellesskaper og dermed 
selv under den hardeste middelalderske livegenskapen ga den 
undertrykte klassen - bøndene - et lokalt samhold og et mot- 
standsmiddel som verken de antikke slavene eller de moderne 
proletarene fant ferdig utviklet, hva var det å takke om ik
ke deres barbari, deres utelukkende barbariske måte å boset
te seg på etter ætt?
Og endelig: Tyskerne utviklet en form for trellbinding som 
- noe Fourier var den første til å fremheve - "ga (de liv
egne) bøndene (som klasse) midlet til deres koZl&ktZv e og 
faJi&m&knZd^ndz frigjøring"36. Derfor hever denne form for 
trelldom seg høyt over slaveriet i den antikke verden, der 
bare plutselige frigivelser av enkeltslaver, uten noen over
gangstilstand, var mulige. (Den antikke verden kjenner ikke 
avskaffelse av slaveri gjennom seierrikt opprør.) Middel
alderens livegne, derimot, gjennomførte i virkeligheten sin 
frigjøring som klasse litt etter litt. Når de kunne utvikle 
denne mildere form for trelldom som de alt hadde utøvd på 
sitt tidligere hjemsted (og som også slaveriet i Romerriket 
gikk stadig mer over i), og opphøye denne formen til å bli 
den eneste, hva kan vi takke for det om ikke deres barbari 
som hjalp dem til ikke å bringe det til rent slaveri, verken 
det antikke arbeidsslaveriet eller det orientalske husslave- 
riet?
All den livskraft og livsfremmelse som tyskerne plantet inn 
i romerverden, stammet.fra barbariet. I virkeligheten er ba
re barbarer i stand til å forynge en verden som lir under en 
døende sivilisasjon. Og barbariets øverste trinn som tysker
ne hadde arbeidd seg opp og inn i før folkevandringen, var 
nettopp det gunstigste for denne prosessen.
Dette forklarer alt.
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AVSLUTNING

Vi har i det foregående betraktet i detalj de tre hovedform
ene som staten reiser seg i på ætteforfatningens ruiner^?. 
Aten byr den reneste, mest klassiske formen: Her springer 
staten direkte og fremtredende ut av klassemotsetningene som 
utvikler seg innenfor selve ættesamfunnet. I Rom blir ætte- 
samfunnet et lukket aristokrati midt i en tallrik og retts
løs, men pliktskyldig plebs som står utenfor ættesamfunnet. 
Plebeiernes seier sprenger den gamle ætteforfatningen og opp
retter staten på dens ruiner; både ættearistokratiet og ple
beierne går snart fullstendig opp i denne staten. Hos Romer
rikets tyske seierherrer har staten sitt utspring direkte i 
erobringen av store, fremmede områder, som ætteforfatningen 
ikke byr noe middel til å beherske. Men denne erobringen 
innebærer verken noen alvorlig kamp med den gamle befolknin
gen eller en fremskreden arbeidsdeling; erobrernes og de er- 
obredes økonomiske utviklingsnivå er nesten det samme, og 
samfunnets økonomiske basis forblir den gamle. Av disse grun
ner kan ætteforfatningen holde seg videre ennå i mange hund
reår i forandret, territorial form, som markforfatning; og 
selv i de senere adels- og patrisierslektene, ja, selv hos 
bondeslektene - f.eks. i Dithmarschen^^ - kan den en tid for
ynge seg i avsvekket form.
Staten er altså slett ikke en makt som er blitt påtvunget 
samfunnet utenfra. Like lite er den "den moralske ideens vir
kelighet" eller "fornuftens bilde og virkelighet" slik Hegel 
hevder39. staten er langt mer et produkt av samfunnet på et 
bestemt utviklingsnivå; den er innrømmelsen av at dette sam
funnet har viklet seg inn i en uløselig motsetning med seg 
selv, at det har splittet seg i uforsonlige motsetninger som 
det er ute av stand til å fordrive. Men for at disse motset
ningene, klasser med motstridende økonomiske interesser, ik
ke skal fortære hverandre i fruktesløs kamp, trengs det en 
makt som tilsynelatende står over samfunnet, en makt som skal 
dempe konflikten og opprettholde "ro og orden". Og denne mak
ten, som har utgått av samfunnet, men stiller seg over det 
og blir det stadig mer fremmed, denne makten er staten.
Overfor den gamle ætteorganisasjonen kjennetegnes staten for 
det første ved inndelingen av statsborgerne g eogstafiTA k
omsiddz. Vi har sett at de gamle ættef orbundene, som var dan
net og holdt sammen av blodsbånd, var blitt utilstrekkelige 
først og fremst fordi de forutsatte at ættefellene var knyt
tet til et bestemt område mens denne tilknytningen var opp
hørt. Området ble liggende, men menneskene var blitt mobile. 
En tok altså områdeinndelingen som utgangspunkt og lot borg
erne oppfylle sine offentlige retter og plikter der de slo 
seg ned, uten hensyn til ætt og stamme. Denne organisasjonen 
av statsborgerne etter stedstilhørighet er et fellestrekk 
ved alle stater. Derfor synes den oss naturlig. Men vi har 
sett hvor harde og langvarige kamper som trengtes i Aten og 
Rom før denne statsorganisasjonen kunne komme i stedet for 
den gamle organisasjonen bygd på ættene.
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Det annet hovedtrekk ved staten er opprettelsen av en o^ent- 
Ztg makt som ikke lenger faller umiddelbart sammen med be
folkningen selvorganisert som væpnet makt. Denne spesielle, 
offentlige makten er nødvendig fordi en selvstendig virksom 
bevæpnet organisasjon av befolkningen er blitt umulig etter 
oppsplittelsen i klasser. Også slavene tilhører befolkningen. 
Overfor de 365 000 slavene dannet de 90 000 atenske borgerne 
bare en priviligert klasse. Folkehæren i det atenske demo
kratiet var en aristokratisk offentlig makt over slavene og 
holdt dem i tømme. Men også borgerne måtte holdes i tømme; 
derfor trengtes det et gendarmeri, slik vi fortalte ovenfor. 
Denne offentlige makten eksisterer i enhver stat. Den består 
ikke bare av bevæpnete mennesker, men også av materielt til
behør: fengsler og tvangsanstalter av alle slag, som ættesam- 
funnet ikke kjente til. I samfunn med ennå uutviklede klasse
motsetninger og i avsides områder - som tidvis og stedvis i 
De forente stater - kan den offentlige makten være meget ube
tydelig, nesten forsvinnende. Men den forsterker seg i den 
grad klassemotsetningene innen statsdomenet skjerpes og et
tersom statene som grenser opp mot hverandre, blir større og 
mer folkerike. Man kan bare se på vårt Europa av i dag, der 
klassekampen og erobringskonkurransen har skrudd den offent
lige makten opp til en slik høyde at den truer med å sluke 
hele samfunnet og selv staten.
For å opprettholde denne offentlige makten, trengs det bi
drag fra statsborgerne - bkatt&h. Disse var helt ukjente i 
ættesamfunnet. Men i dag vet vi nok å fortelle om dem. Med 
den fremskridende sivilisasjonen er heller ikke de tilstrek
kelige lenger; staten trekker veksler på fremtiden, opptar 
lån, akkumulerer 6tat6gj£ld. Også dette kan det gamle Euro
pa synge en sang om.
Med besittelse av den offentlige makten og retten til å inn
kreve skatter, fremstår nå embetsmennene som samfunnets or
ganer ov&K samfunnet. Den frivillige respekt som ble vist 
ætteforfatningens organer, strekker ikke til for dem selv om 
de kunne få den. Som bærere av en makt som har gjort seg 
fremmed for samfunnet, må de sette seg i respekt med unntaks
lover; og i kraft av disse lovene nyter de en spesiell hel
lighet og ukrenkelighet. Den usleste polititjener i den sivi
liserte staten har mer "autoritet" enn alle organene i ætte
samf unnet til sammen. Men den mektigste fyrste og den størs
te statsmann eller feltherre i vår sivilisasjon kan misunne 
den laveste ætteforstander den utvungne og ubestridte respekt 
som ytes ham. Den ene står nettopp midt i samfunnet; den and
re er tvunget til å skulle forestille noe utenfor og over 
det.
Da staten er oppstått ut fra et behov for å holde klassemot
setninger i tømme; og da den samtidig er oppstått midt i kon
flikten mellom disse klassene, så er den som regel staten 
til den mektigste, økonomisk herskende klassen, som ved hjelp 
av dette apparatet også blir den politisk herskende klassen 
og derved erverver seg nye midler til å holde nede og utbyt
te den undertrykte klassen. Således var den antikke staten
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{^Kamlon. att slaveeiernes stat til å holde nede slavene, like
dan som føydalstaten var adelens organ til å holde nede de 
livegne og underdanige bøndene, og den moderne representa- 
sjonsstaten er et verktøy for kapitalens utbytting av lønns
arbeidet. Men unntaksvis forekommer det perioder da de kjem
pende klassene holder hverandre så nær i likevekt at stats
makten som tilsynelatende formidler forbigående får en viss 
selvstendighet overfor begge parter. Dette var tilfelle med 
det 17. og 18. hundreårets enevelde som balanserte adelen 
og borgerskapet mot hverandre? og likedan med det første og 
særlig det andre franske keiserrikets bonapartisme, som spil
te ut proletariatet mot bursjoasiet og bursjoasiet mot pro
letariatet. Den siste prestasjonen av dette slag er Bismarcks 
nye tyske rike, der herskerne og de beherskede ser like ko
miske ut: Her blir kapitalister og arbeidere balansert mot 
hverandre og likelig bedratt til beste for de forkomne pre- 
ussiske kåljunkere.
I de fleste historiske stater blir dessuten de retter som 
tilstås borgerne, avtrappet etter formue. Det blir dermed 
direkte uttrykt at staten er en organisasjon for den hersk
ende klassen til beskyttelse mot den eiendomsløse. Slik var 
det alt hos de atenske og romerske formuesklassene. Slik var 
det også i den middelalderske føydalstaten, der den politis
ke maktstillingen var bestemt av jordeiendom. Slik er det 
også i de moderne representasjonsstatenes valg-census. Den 
politiske anerkjennelsen av besittelsesforskjellen er imid
lertid slett ikke vesentlig. Den betegner tvert imot et lav
ere nivå i statens utvikling. Den høyeste statsformen, den 
demokratiske republikken som under våre moderne samfunnsfor
hold blir en stadig mer uunngåelig nødvendighet, og som er 
den eneste statsformen som den avgjørende kampen mellom pro
letariat og bursjoasi kan utkjempes i? - den demokratiske 
republikken vet offisielt ikke av besittelsesforskjeller. I 
denne statsformen utøver rikdommen sin makt indirekte, men 
dessto sikrere. Denne maktutøvelsen skjer på den ene side i 
form av direkte korrupsjon av embetsmennene, noe Amerika er 
en klassisk modell for; på den annen side skjer den i form 
av en allianse mellom regjeringen og børsen, en allianse som 
blir inngått dessto lettere jo mer statsgjelden stiger, og 
jo mer aksjeselskapene samler på sine hender ikke bare tran
sporten, men også selve produksjonen, og dermed finner sitt 
midtpunkt på børsen. Foruten Amerika er den nyeste franske 
republikken et slående eksempel på dette, og det hederlige 
Sveits har også ytt sitt på dette feltet. Bortsett fra Eng
land viser imidlertid det nye tyske riket at det ikke trengs 
noen demokratisk republikk for å få i stand en slik allianse 
mellom regjeringen og børsen: I Tyskland kan en ikke si om 
det er Bismarck eller Bleichroder^0 som er blitt løftet høy
est av den alminnelige stemmeretten. Og endelig hersker den 
besittende klassen direkte ved hjelp av den alminnelige stem
meretten. Så lenge den undertrykte klassen - altså i vårt 
tilfelle proletariatet - ennå ikke er modent for sin egen 
frigjøring, så lenge vil flertallet av denne klassen erkjen
ne den bestående samfunnsorden som den eneste mulige og opp
tre politisk som kapitalistklassens hale, dens ytterste ven
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stre fløy. Men i den grad proletariatet modnes for sin egen 
frigjøring, vil det konstituere seg som et eget parti og vel
ge sine egne representanter, og ikke kapitalistenes. Den al
minnelige stemmerett er derfor gradmåleren for arbeiderklas
sens modning. Mer kan ikke den alminnelige stemmeretten være, 
og mer vil den aldri bli i den nåværende staten; men det er 
også nok. Den dagen da den alminnelige stemmerettens termo
meter viser kokepunktet hos arbeiderne, vet både de og kapi
talistene hvor de står.
Staten stammer altså ikke fra evigheten. Det har funnes sam
funn som greidde seg uten stat og som ikke hadde noen anelse 
om stat og statsmakt. På et bestemt nivå i den økonomiske 
utviklingen som med nødvendighet var knyttet til splittelsen 
av samfunnet i klasser, ble staten en nødvendighet gjennom 
denne splittelsen. Nå nærmer vi oss med raske skritt et ut
viklingsnivå i produksjonen der disse klassenes eksistens 
ikke bare har opphørt å være en nødvendighet, men blir en 
positiv hindring for produksjonen. Disse klassene vil for
svinne like uunngåelig som de tidligere oppsto. Med dem fal
ler uunngåelig staten. Samfunnet som skaper en ny organisa
sjon av produksjonen på grunnlag av fri og egalitær assosia
sjon av produsentene, plasserer statsmaskineriet der det da 
vil høre hjemme: i museet for oldtidsgjenstander, ved siden 
av rokken og brongeøksa.

Oversatt av Finn Fluge og
Rune Skarstein.

MOTER

1) Lewis Henry Morgan: AMC1EMT SOCIETY, London 1877, s.19.
F. E.

2) Den paleolittiske steinalder faller i Europa sammen med 
tiden før og under siste istid. O.a.

3) Neolittisk tid er den yngre steinalder, som i Europa har 
sin begynnelse like etter siste istid. O.a.

4) I dette utdraget fra VER URSPRUMG VER FAMILIE, VES PRIVAT- 
EIGENTUMS UNV VES STAATES er en rekke kapitler utelatt. 
Engels henviser her til bokens foregående kapitel, der han 
har resymert Morgans beskrivelse av urfamilieformene. O.a.

5) Gens betyr slekt eller ætt. I det gamle Rom var en gens 
den gruppe av personer som hadde samme stamfar, felles av
stamning på mannssiden, og hadde felles ættenavn. Både 
Morgan og Engels bruker ordet gens også ved matrilineær
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avstamning. Hvor ikke annet er anført, vil gens i det føl
gende være oversatt med ætt. O.a.

6) Fratri (gresk: fratria - brorskap) var i det gamle Hellas 
betegnelse for hver av de tre ættegruppene som dannet en 
stamme (fyle). Morgan og Engels bruker ordet fratri om en 
sosial gruppe bestående av to eller flere ætter, som står 
i et brorsforhold til hverandre og i opposisjon til ætte
ne i de andre fratrier i stammen. Etnografer og sosialan
tropologer har funnet denne organisasjonsformen ikke bare 
hos amerikanske indianere, men bl. a. også i Oceania og 
Afrika. O.a.

7) Morgan: SYSTEMS OE CONSANGUINITY ANV AFFINITY OF THE HU
MAN FAMILY. Washington 1871. F. E.

8) I kapitlet om familien, som her er utelatt. O.a.
9) Morgan: ANCIENT SOCIETY, s. 85/86. F. E.
10) Det er her tale om spanjernes erobring av Mexico i 1519- 

1521. O.a.
11) Suevene var et germansk' folkeslag? bodde opprinnelig ved 

Østersjøen, vandret senere sør- og vestover. O.a.
12) Morgan, ibid., s.115. F. E.
13) Mark betydde opprinnelig grense, senere: område omgitt av 

grenser (landsbyområde, jordområde), grenseområde, grense
land. Da tyskerne trengte inn i Romerriket, trengte de 
inn i slikt "grenseland". Den forfatningen de innrettet
i de besatte områdene, og som hadde sterk likhet med de
res opprinnelige ætteforf atning , kalles ma^ik^oK^atnTngen. 
Derav også ordet mcLtikfi&ll&AA kap og ma/ikfi osiA amlTng . O.a.

14) Georg Ludwig Maurer (1790 - 1872), tysk historiker. O.a.
15) "Den nøytrale nasjon" kalte man i det 17. hundreåret krigs- 

forbundet til noen indianerstammer som var beslektet med 
irokeserne. Disse stammene levde på nordbredden av Erie- 
sjøen. Krigsforbundet fikk denne betegnelsen av de franske 
kolonisatorene fordi det holdt seg nøytralt i krigene mel
lom irokeser- og huronerstammene. O.a.

16) Engels viser her til zuluenes og nubiernes frigjørings
kamper mot englenderne i henholdsvis 1879 og 1883. Trass 
i sin militærteknologiske underlegenhet greidde disse 
stammene å yte hard motstand mot den engelske kolonimakt
en i lang tid før de endelig ble slått ned. O.a.

17) Her viser Engels til Marx1 anmerkninger til Morgans ANCI
ENT SOCIETY. De ble for første gang offentliggjort i Mos
kva i 1941 (i russisk oversettelse) O.a.

18) Heltetiden er perioden som det berettes fra i Homers to
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store heltedikt, Iliaden og Odysseen. Den tilsvarende epo
ken hos oss var vikingetiden. O.a.

19) Engels tenker her på de såkalte metøkene - utlendinger 
som bodde fast i Aten. Trass i sin personlige frihet gja
ldt de som rettsløse fremmede, som verken kunne bekle of
fentlige embeter, delta i folkeforsamlingen eller besitte 
fast eiendom. I hovedsak var de håndverkere og handelsdri- 
vende. Metøkene var forpliktet til å betale en spesiell 
koppskatt. De kunne henvende seg til forvaltningsorganene 
bare gjennom sine verger (borgere med fulle rettigheter). 
O.a.

20) Morgan: ANCIENT SOCIETV, s. 271. F.E.
21) Plinius: NATURALIS HISTORIA, Liber IV, cap.14. F.E.
22) Engels sikter til kap VII i VER URSPRUNG ..., som her er 

utelatt: O.a.
23) Salvinius av Marseille: VE G UBERNATIONE VEI, Liber V, 

cap. 8. F.E.
24) MaA-kfizZlcAA kap&Z var en "avsvekket form" (Engels) av ætte- 

forfatningen. I de romerske områdene som tyskerne besatte, 
innrettet de den såkalte markforfatningen. Se forøvrig 
også anm. 13) ovenfor. O.a.

25) 1 sin artikkel om STATSMAKT OG KLASSESAMEUNN I NORGE (det
te nummer av vardøger) hevder Einar Jetne et annet syn 
enn Engels på overgangen fra ættesamfunn til statssamfunn 
(klassesamfunn), i alle fall for Norges vedkommende. Se
s. 106 i dette heftet. O.a.

26) SallT,-folket var en frankisk folkegruppe. Mot midten av 
det 4. århundre levde de ved Rhinmunningen. I det 4. og
5. hundreåret vandret de inn i Nord-Gallia. O.a.

27) Gau-fellesskap og markfelleskap var i hovedtrekkene like. 
Gau ble betegnelsen på tyske territoriale forvaltningsen
heter. Se også anm. 13) og 24) ovenfor. O.a.

28) Bam^cTum (lat.) betyr velgjerning, gunstbevisning. Bene
ficium var en form for jordutleiing som særlig i første 
halvdel av det 8. hundreåret var meget utbredt i Franker- 
riket. Jord som ble overdratt som beneficium - med de av
hengige bøndene som tilbehør - gikk til beneficie-takerens 
fulle utnyttelse. Som vederlag måtte han yte visse tjenes
ter, oftest av militær art. For et nærmere studium av føy- 
dale institusjoner se f. eks. F. L. Chnshof: Hi/A ER EEU- 
VALISMEN?, Gyldendals studiefakler, 1969. O.a.

29) Gaugrever var i Frankerriket kongelige enbetsmenn som sto 
i spissen for en gau. De hadde doms-, politi- og militær^ 
myndighet. For sine tjenester fikk de en tredjedel av kon
gens inntekter fra gauen. I løpet av tiden gikk gaugrevene
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over til å bli føydalherrer. Se også anm. 27) ovenfor. 
0. a.

30) Her anmerker utgiveren, Dietz Verlag: "Engels siterer 
åpenbart angivelser etter Paul Roth: GESCH1CHTE VES BE- 
NEfl C1 AL(åJESENS VON VEN ÅLTESTEN IEUEN BIS INS ZEHNTE 
JAHRHUNVERT, Erlangen 1859, s. 378." O.a.

31) Lactl var halvfrie bønder som var tvunget til pliktarbeid 
og avgifter. I merovinger- og karolingertiden utgjorde de 
sammen med colon,L (nybyggere) og slaver hovedmassen av 
avhengige bønder. O.a.

32) AngcLKla var i den romerske keisertiden befolkningens 
pliktarbeider for statlige formål. O.a.

33) SoLXCL&cnc>i var i middelalderen det europeiske navnet på 
araberne. O.a.

34) Commcndatlo (underordning) var i det 8. og 9. hundreårets 
Europa det forhold at en som ikke kunne verge seg mili
tært, søkte "beskyttelse" hos en av de store, som regel
på harde betingelser om bestemte plikttjenester. Commen- 
datio innebar for de bøndene som ble tvunget til denne ak
ten, at de t:apte sin personlige frihet og ble avhengige 
av store føydalherrer. Se også anm. 28) ovenfor. O.a.

35) Her bemerker den øst-tyske utgiveren bl.a.: "Ut fra den 
vitenskapelige språkbruken på den tid, bruker Engels ut
trykket "arier" som betegning for indoeuropeerne ... Et
ter sin herkomst er begrepet "arier" bare de gamle inder
nes og iranernes selvbenevnelse ... I senere tider har 
psevdo-forskere søkt å konstruere en rasemessig enhet av 
de indoeuropeiske folkene i deres fortid ut fra begrepet 
"arier". Sine svulster fikk denne uvitenskapelige begreps- 
tydingen i den tyske fascismens raseideologi." O.a.

36) Fourier: "Théorie des quatre mouvements et des destinées 
générales", i: OEUVRES COMPLETES, vol. 1, Paris 1846,
s. 220. F.E.

37) 1 dette utdraget er kapitlet om romerstatens tilblivelse 
utelatt. O.a.

38) Ditmarschen er navnet på et område i Schleswig-Holstein.
I middelalderen hadde D. sin egen bondeforfatning, og be
folkningen forsvarte seg med stor tapperhet mot erobrings- 
forsøk som ble gjort av de holsteinske grever og senere 
av de danske kongene. O.a.

39) Hegel: GRUNVLIN1EN VER PH1L0S0PHJE UNV VES RECHTS, s.257 
og 360. F.E.

40) Gerson von Bleichroder (1822-1893) var sjef for en stor
bank i Berlin, Bismarcks privatbankier og hans uoffisiel
le rådgiver i finansspørsmål. O.a.
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JOHAN ERNST SARS:

Om Harald Hårfagres 
samling af de norske 
fylker og hans 
tilegnelse af odelen

Det kan ansees for sikkert, at Norge er det yngste af de tre 
nordiske riger, som nordmændene er det yngste af de fire 
"Thjod", til hvilke de nordgermaniske smaastammer havde sam
let sig inden den sikkre histories begyndelse. Den græske 
forfatter Prokop, den gotiske Jordanis, der begge levede i 
det 6te aarhundrede, og engelske sagn, der med rimelighet 
henføres til det samme tidsrum og er bevaret i kvædet om 
Beowulf, omtaler svearne, danerne og gauterne, men nævner 
ved siden af dem kun norske stamme- og fylkesnavne...
Den norske samfundsorden, forud for Haralds tid var en 
stamme- og forbundsforfatning, svarende til den oprindelig 
germaniske, men vistnok skarpere udpræget end denne. Landets 
eiendommelige naturforhold havde medført, at selvstyrelsen i 
folkets engere kredse holdt sig bedre og længere hos nord
mændene end hos de fleste andre germaniske folkeslag. Af 
disse forhold fulgte det også, at den private eiendom til 
jord og den dermed sammenhængende frihed her blev så fast- 
grundet som neppe nogensteds ellers. Medens i de øvrige af 
germanerne befolkede lande bebyggelsen for det meste synes 
at være foregåeet således, at en forening af flere indbyrdes 
forbundne slegter nedsatte sig på hvert sted, tog det om
kringliggende land i besiddelse og delte det sigimellem, 
hvorved den enkelte bonde eller jorddyrker vel fik sin sær
egne part, men dog vedblev at være underordnet en slags fæl- 
les overbestyrelse af det hele, måtte det i et land af Nor
ges beskaffenhed i regelen blive de enkelte familier, der 
kyggede og ryddede, hver for sig. Her måtte derfor samfundet 
antage en løsere aggregattilstand end andenstedsj - hvad der 
med ét ord kan kaldes odelsforfatning, blev her den hersk
ende modsætning til den i Tyskland og Skandinaviens sydlig
ere dele almindelige landsbyforfatning. Ifølge denne sidste 
var den private eiendomsret til grunden fra først af under- 
givet væsentlige indskrænkninger, som den aldrig løsgjorde 
sig fra, og hvorved den blev såmeget lettere forenelig med 
de hos germanerne efterhånden sig udbredende romersk-kriste- 
lige ideer om statens, og statens repræsentant kongens, ret 
ligeoverfor den enkelte. Ifølge odelsvæsenet derimod blev
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den enkelte families eiendomsret over sin jord en fuldkom- 
men absolut og ubetinget. Der kunde ikke være tale om noget 
medeierskab eller fællesskab, hvor gårdene ofte lå vidt ad
skilte fra hinanden ved fjord eller fjeld. Hver gård var 
som et rige for sig og blev en uafhængig besiddelse for den 
familie, som først havde ryddet den og skabt et hjem af den? 
odelsmanden, eller rettere den æt, hvis repræsentant han 
var, kom ikke blot til at øve en fri og ukontrolleret eien
domsret? han blev ligefrem suveræn, eier "af Guds nåde", 
ingen anden underordnet eller forpligtet med hensyn til sin 
gård. Det samfund, af hvilket han var medlem, - "hæren" el
ler "folket", der havde bestået som politisk organisation 
forud for indvandringen og oprindelig vistnok var langt 
strammere knyttet, — antog på grund heraf karakteren af en 
konføderation, hvorved de suveræne odelsfamilier havde for
bundet sig til gjensidig beskyttelse af sin fred og sine 
rettigheder og for at opnå dette formål havde afstået noget, 
men sålidet som muligt, af sin autonomi. Den enkeltes ret 
gjorde sig gjældende som hovedsagen, medens det fælles og 
forbindende trådte tilside. Statsmyndigheten i fylket eller 
heredet har åbenbart ved vor sikre histories begyndelse været 
en overmåde lidet omfattende? de fælles anliggender synes 
ikke at have strakt sig udover forsvaret mod ydre fiender, 
offertjenesten ved hereds- eller fylkeshovet og en nødtørf
tig retspleie. Heredet syntes et forbund af familier, af 
hvilke hver næsten kunde gjælde som stat for sig? fylket 
syntes et forbund av hereder? fylkerne havde igjen for det 
meste sluttet sig sammen til videre foreninger, med et fæl
les hovedthing som midtpunkt? men idet i enhver af de således 
dannede kredse det særlige var underordnet noget mere alment, 
blev dette dog ikke repræsenteret gjennem en sterk eller 
selvstendig autoritet, og underordningen havde mest præg af 
en frivillig tilslutning, der kun lader fællesskabet gjælde 
inden skarpt og snevert bestemte grænser. - I spidsen for 
disse løst forbundne eller indbyrdes fulkommen uafhængige 
småstater stod stammehøvdinger med arvelig værdighed, - der 
førte navn af herser eller konger. Herserne var regelmæs- 
sig heredsthingenes eller heredshovenes, ofte vel også fyl- 
kesthingenes og fylkeshovenes forstandere? i dem må vi se 
de oprindelige og nødvendige organer for den gamle stamme- 
forfatning. Derimod er der grund til at tro, at kongedømmet 
fra først af ingen plads har havt inden denne, at det ial- 
fald oftest har udviklet sig udenfor eller ved siden af den. 
Det medførte en høiere ret og rang end den, som tilkom her
serne, men det synes jævnlig også kun at have bestået i et 
sådant ydre fortrin, og endog hvor det havde tilegnet sig 
en virkelig styrelse og der ikke blot var en konge i fylket, 
men en konge ovdh, fylket, havde hans myndighed dog vistnok 
en fra hersernes kun lidet forskjellig karakter. Han rådede 
som de germaniske fyrster, der omtales at Tac^LtuA , "aucto- 
ritate suadendi magis quam jubendi potestate". . Der tilkom 
ikke fylkeskongen som sådan noget skat af fylket og neppe 
heller nogen anden fast offentlig indtægt, så han med hen
syn til sit og sine mænds underhold var henvist til frivil
lige gaver og til, hvad hans private eiendomme indbragte, 
eller hvad han kunde erhverve på vikingetog i fremmede lan-
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de. Han har måske som oftest været i besiddelse af visse 
prestelige funktioner, forestået offertjenesten ved fylkes- 
hovet og ledet forhandlingerne på fylkesthinget? men hans 
indflydelse på retspleien og lovgivningen var neppe en så 
regelmæssig og indgribende som den, herserne øvede. Han var 
fylkesmændenes øverste anfører i krigstilfælde? men han 
rådede ingenlunde for krig og fred. Blev fylket angrebet af 
en fremmed fiende, måtte alle bønder møde for at værge sin 
frihed, og da var han deres naturlige fører? men vilde han 
feide udenfor sit rige, beroede det på de øvrige høvdingers 
og bøndernes godtykke og den anseelse, det havde lykkets 
ham at opnå, om han fik nogen hjælp af dem eller ikke. Der
for kunde også KveMulfi svare, da kong Audbjørn i Firdafylke 
opfordrede ham til at give følge i den afgjørende kamp mod 
Harald Hårfagre: "Kongen tykkes vel at have ret til at
kræve af mig, at jeg farer med ham, når han skal værge sit
land og der bliver herjet i Firdafylke. Men jeg finder mig
ingenlunde skyldig til at fare nord til Møre og stride der
for at værge møringernes land." - Fylkeskongens stilling 
synes således overhovedet snarere at kunne betegnes som en 
æresforrang end som en virkelig regjeringsmyndighet? han 
var ingen suveræn hersker? hans magt beroede væsentlig på 
hans private besiddelser, hans følge af håndgangne mænd, 
hans egen eller hans æts anseelse, derimod ikke på nogen be
stemt forfatningsmæssig ret eller vedtægt? han var samfun- 
det sideordnet snarere end overordnet, og han havde derfor 
sin bestemte personlige ret som de andre mænd af folket, om 
end en høiere end de andre. ...
...Derimod hørte det regelmæssig til kongernes stilling at 
være overanførere i krigstilfælde, og det var endog derved, 
at de især synes at have adskilt sig fra de egentlige stam- 
mehøvdinger, retspleiens og den offentlige gudstjenestes 
valgte eller arvelige forstandere, at deres myndighed havde 
en mere rent militær karakter. Navnlig måtte dette blive 
tilfælde, hvor kongedømmet udviklede sig som følge af ero
bringer eller store krigerske bevægelser, og en sådan oprind- 
else er det, vi nærmest må tro, at det har havt i Norge. Vi 
får et indtryk af, at det her har udviklet sig udenfor eller 
ved siden af stammeforfatningen, at det fra først af var et 
for denne fremmed element, der lidt efter lidt trængte sig 
ind i den, og som endnu ved den historiske tids begyndelse 
ikke havde opnået at indtage en central eller fuldt befæst- 
et stilling. Som de egentlig rådende og styrende, thingenes 
og templernes overalt forekommende forstandere optræder nem
lig herserne? i enkelte dele af landet var det dem, hvem 
den øverste offentlige myndighed i alle retninger tilhørte, 
medens kongedømmet var ganske ukjendt, og selv der, hvor der 
fandtes konger, synes disse dog kun at have indtaget en 
plads, der tyder på, at deres værdighed har havt en forholds
vis ny oprindelse, og som lader os formode, at det fra først 
af var blotte hærkonger, hvis anseelse og fremragende stil
ling som chefer for talrige skarer af udvalgte krigere eft- 
erhånden har antaget karakteren af en virkelig offentlig 
myndighet. Om enkelte af de norske småkonger, der omtales 
ved den historiske tids begyndelse, er det åbenbart, at de
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fremdeles kun har været rige og høit ansete privatmænd, der 
førte kongetitel uden at have noget rige at råde over, og 
om de øvrige, der var konger, ikke blot i det fylke, hvori 
de var bosatte, men ovzn. det, gjælder det dog, at deres re- 
gjeringsmyndighed væsentlig var indskrænket til overanførel- 
sen i krig, medens der ikke synes at have tilkommet dem nog- 
en bestemt andel i ledelsen af den offentlige retspleie og 
gudstjeneste.
Men, netop ved således at stå udenfor stammeforfatningen, 
var kongedømmet i en vis forstand såmeget bedre skikket til 
at repræsentere den nationale enhedstanke, som ikke kunde 
gjennemføres uden ved et voldsomt brud med den bestående 
orden. Og dernæst: om det end ikke var udrustet med nogen 
stor magtfylde, så erkjendtes det dog for et høiere værdig- 
hedsnavn end noget andet, og deri lå krav begrundet, som 
under heldige omstændigheder kunde få betydning. Det stod i 
den øvrige germaniske verden i spidsen for store erobrings- 
monarkier og nationaliteter, og det havde været organ for en 
bevægelse, hvorved romersk-kristelige statsideer havde gjen- 
nemtrængt og omdannet den oprindelige germaniske samfunds- 
orden. Selve kongenavnet var derfor blevet en magt; det var, 
når det engang havde fået indgang, begyndelsen til en ny ud- 
vikling; der knyttede sig til det ideer og tendenser, som 
gik udover stammernes selvstyrelse, og som kunde blive far
lige for denne, hvor sterkt den end var befæstet, fordi de 
var i sammenhæng med almene europæiske bevægelser. Den norske 
fylkeskonge kunde ikke i samme grad som hersen følge sig 
bunden til den engere kreds, der havde samlet sig om et fæl- 
les thing og tempel som midtpunkt; hans magt var af en mere 
personlig natur, den hvilede væsentlig på den skare af hånd- 
gagne mænd, der omgav ham, og, når det havde lykkets ham ved 
disses hjælp at sikre sig et herredømme over det fylke, hvor 
han hørte hjemme, måtte der heri ligge en opfordring for ham 
til at gå videre; han eller hans æt måtte, når lykken var 
den god, af sig selv drives ind på erobringens bane, og når 
den først havde slået ind på denne vei, kunde det ikke vare 
længe, inden tanken opstod om at grunde et virkeligt mon
arki i europæisk stil, en nationalstat, svarende til dem, 
der havde dannet sig hos andre germaniske folk og navnlig 
i de skandinaviske nabolande....
Blandt navnene på de tre fylker, der ifølge Eg^LlA Saga var 
fælles om Gulathinget, nemlig Hørdafylke, Sygnafylke og 
Firdafylke, er det kun det førstnævnte, for hvilket et op- 
rindeligt stamme- eller folkenavn synes at ligge til grund, 
Sygnafylke og Firdafylke derimod er ikke stamme-, men kun 
landskabsnavne; her er det indbyggerne, som har fået navn 
efter landskabet, ikke omvendt. Når vi nu finder, at disse 
tre fylker var fælles om hovedthinget på Gulen i Hørdafylke, 
ledes vi til at antage, at de alle tre har været bebyggede 
af hørdernes stamme, at de oprindelig har udgjort ét fylke, 
men at dette ved en stigende befolkning har delt sig i fle
re, eller at Sogn og Fjordene har været udbygder fra Hørde- 
land, der efterhånden har opnået politisk selvstændighed,
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medens dog moderfylket har bevaret en fortrinlig anseelse og 
dets thing har vedblevet at være hovedthing for samtlige af 
hørderne bebyggede landskaber. Også thrøndernavnet synes, 
ligesom hørdenavnet, at være et oprindeligt stammenavn, der 
ikke er lånt fra landskabet, og deraf tør det måske sluttes, 
at de 8 thrønderske fylker engang har udgjort ét, eller ial- 
fald, at de "folk", der nedsatte sig omkring Throndhjems- 
fjorden, allerede forud for nedsættelsen har dannet en sær
skilt afdeling inden den nordgermaniske stamme og allerede 
forud var sammenknyttede ved et religiøst og retsligt fæl- 
lesskab, der siden vedblev at holde sig.
Man vil således neppe have ret til at betragte de ved den 
sikre histories begyndelse tilværende foreninger af flere 
fylker om en fælles lov og et fælles hovedthing som vidnes- 
byrd om en bevægelse, der førte imod national enhed, og hvor
ved alle norske stammer lidt efter lidt og på en jevn måde 
vilde være blevne samlede under en fælles styrelse...
De thrønderske fylker havde en mere afsides beliggenhed. 
Forholdene i Throndhjem synes i det hele at have havt megen 
lighed med forholdene i Svealand. En række små fylker eller 
folklande lå nær forbundne omkring kysterne af en dyb fjord; 
de udgjorde som en verden for sig, så at der endog er spor 
til, at de, ligesom Mælar-egnene, i ide ældste tider slet og 
ret kaldtes Mannheim, d.e. menneskenes hjem, og de har vist- 
nok i langt ringere grad end det øvrige land taget deel i 
vikingtidens krigerske bevægelse, hvorpå det også tyder, at 
kongedømmet efter al sandsynlighet var ukjendt i de thrønd
erske fylker før Harald Hårfagres tid eller at det iall- 
fald her har spillet en mindre fremtrædende rolle end hos 
de andre norske stammer...
Samlingen af det danske og svenske rige ligger forud for al 
historie. Om tiden, når den fandt sted, og måden, hvorpå den 
fandt sted, om det skete ved erobring eller fredelig sammen
slutning: er intet sikkert bekjendt. Alene Norges samling er 
en historisk begivenhed.
Om denne veed vi nu, at den fra først til sidst har en vold
som karakteer. Hcuiald HaAfiagAe appellerede ikke til nogen 
hos de norske stammer levende følelse af national samhørig- 
hed, idet han iverksatte sin plan at forene dem under sin 
myndighed. "Han ryddede riget for sig", "brød sig til riget" 
(Auddl Alklt fiyAlA A&A, bAauzt til Alklb) er de i sagaerne 
sedvanlig brugte udtryk om samlingen, og i dem er ialfald 
dens ydre væsen betegnet. Det var Blut- und Eisenpolitik, 
alene forskjellig fra den moderne derved, at den fremtrådte 
ganske utilsløret og ikke søgte at forstikke sig under nog
en fremmed forklædning. Man ser vel, at en og anden ærgjer
rig stormand frivillig sluttede sig til ham i haab om at få 
deel i byttet. Men folket i det hele synes at have stået 
fast ved den gamle tingenes orden og måtte tages med magt.
Da Harald over Dovrefjeld kom ned i Opdal, begyndte han 
med at dræbe mænd og brænde bygderne, og således for han 
frem, til han havde lagt landet under sig. Han optrådte som 
erobrer og synes efter sagaernes beretning at have gjort
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erobringens ret gjeldende så skånselløst, i en så vid ud- 
strekning, at det endog i hin tidsalder er uden stidestykke. 
"Han satte den ret allevegne, hvor han lagde landet under 
sig", fortæller Snofifie,, "at han tilegnede sig al Odel og lod 
alle bønder, store og små, give sig landskyld". "Alle bønder 
skulde være hans lejglændinger", heder det i Egils Saga. Og 
denne brandskatning, denne inddragning af den frie jordejen- 
dom synes han ikke blot at have utstrakt til de fylker, som 
han havde underlagt sig med våben i hånd, men også til sine 
arvelande i det søndenfjeldske Norge. Både odelens ophævelse 
og dens tilbagegivelse ved Håkon kd<Lt£> taJLnb {otn<i omtales 
nemlig som forandstaltninger, der gjaldt det hele rige. Da 
det rygtedes på Oplandene, heder det, at thrønderne havde 
taget sig en konge, som lignede Harald Hårfagre i alt uden 
deri, at Harald havde trælket folket, medens Håkon vilde 
hver mand godt og bød at give bønderne deres odel tilbage, 
blev alle glade, og denne tidende fløj som ild i tørt græs 
helt øst til landsenden.
Hvor voldsom omvæltningen var, og hvor dyb og almindelig 
uvilje den vakte: derom vidner også noksom de talrige ud- 
flytninger, som fandt sted fra Norge i tiden nærmest efter 
Hafrsfjordslaget, navnlig til Island. Mange af de gjæveste 
og højbyrdigste mænd tog det parti at forlade landet, at 
bytte bort frugtbare og veldyrkede ættejorder for en øde 
strand under Polarcirkelen, og kilderne fremhæver, idet de 
omtaler disse udflytninger, i de sterkeste udtryk Haralds 
ofatiZki., hans hårde og trykkende styrelse, der tvang dem til 
at gjøre et så dårligt bytte. "I Harald Hårfagres dage", 
heder det således etsteds, "blev Island bygget; thi mænd 
tålte ikke den tvang og trældom, han lod gå over folket, 
nevnlig ikke de, som var af stor æt og stort sind og havde 
magt og rigdom; dem tyktes det bedre at fly sine ejendele 
end at finde sig i uretferdighed enten af kongen eller nogen 
anden mand". - Skildringen i Egils Saga af Haralds forhold 
til Thoxolh viser os hans karakter i et alt and
et end gunstigt lys, og hans stilling ligeoverfor folket som 
en alt andet end landsfaderlig tryg og indfredet; man fris
tes næsten til at sige, at han fremstiller sig som en mis- 
tænkelig og grusom despot, hvis øre er åbent for alskens 
bagvaskelse, og som frygter enhver fremragende mand, fordi 
han ved, hvor forhadt han er. Nu er det vel så, at denne 
skildring, der er bygget på traditioner inden Thorolfs egen 
æt, ikke kan ansees for ganske upartisk. Og det gjelder vel 
også om de øvrige rent-islandske kildeskrifter, at de frem
stiller Haralds ofantki og den ved ham frembragte omvæltning 
i et ensidigt og overdrevent lys. De til Island udvandrede 
høvdinger og storbønder var jo netop de skarpeste opposi- 
tionsmænd, hvem omvæltningen rammede på det føleligste; de 
og den fra dem stammende tradition har følgelig måttet se 
denne fra dens mørkeste side. For Islands historie var sam
lingen af de norske fylker det faste udgangspunct;...
... Harald forstod at omgive sig med megen ydre glands, og 

han førte et efter tidens lejlighed glimrende hof. Dette 
må have bidraget til at forsone med hans strenge regimente.
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Hofferne vare hin tids skoler, hvor unge mænd af høj byrd 
tilegnede sig verdenserfaring og slebne sæder; selve den 
blotte ydre pragt var dengang langt mere end nu et opdrag- 
elses- og udviklingsmiddel. Allerede Tacitus omtaler, at 
hos de germaniske folk fyrstens magt og anseelse i en væs- 
entlig grad beroede på hans hird eller følge af håndgangne 
mænd. "Fyrsterne kappes om, heder det, hvem der kan samle 
om sig de fleste og håndbangne mænd; dette er i fredstid en 
hæder og i krigen et værn" (In pace decuA , in bello pfiæAi- 
dtum). Om Harald fortælles det nu, at hans hird var talrig 
og på det bedste sammensat. Han var sejrsæl og gavmild; en 
stor mængde jordejendomme og andet gods må ved erobringen 
være faldet i hans hånd, så han var istand til at lønne 
godt. Derfor kappedes også ærgjærrige unge mænd rundt om
krig fra landet om at træde i hans tjeneste; men kun sådanne 
optoges i hirden, der var udmærkede ved mod og våbenfærdig- 
hed eller i andre henseender. I eventyret om Norna-Gest, 
der blev trehun^rede år gammel og havde opholdt sig hos 
mange berømte konger eller sagnhelte, tillægges der denne 
den ytring, at Harald Hårfagre vast vandaAtfi at kt^d^tdum 
attfia fiy/ui nefandtia konunga. Et sikkrere vidnesbyrd om Har
alds ktndptiydt, - et øjenvidnes skildring af hans gavmild- 
hed og pragtfulde hofholdning, - besidder vi i de i Fagr- 
skinna optagne brudstykker af et digt, der tillægges skalden 
Thotibjøtin Høsinklo fie.. ..
Digtetomtaler fremdeles bersærkerne eller ulfhednerne som 
hørende til Haralds omgivelser, og desuden gjøglere og hof- 
narre, hvis opgave det var at more kongen ved alskens løjer. 
Heri gjenkjendes indflydelsen af udenlandske hofskikke...
Harald har åbenbart hverken savnet vilje eller evne til at 
drage konsekvenserne af sit eget verk. Men hans nye system 
for landets forfatning og styrelse må dog indtil en vis 
grad have været betinget og begrænset af de i tidsalderen 
almindelig gjældende ideer. Han kan ikke have tilegnet sig 
nogen virkelig eiendomsret over al landets jord: vi måtte 
slutte så, endog om kilderne ikke indeholdt udtrykkelige 
vidnesbyrd herimod, alene fordi tanken om en så voldsom for
holdsregel dog neppe kunde opstå eller lade sig gjennemføre, 
uden under forudsætning af, at den havde støtte i gjængse 
forestillinger om erobringens ret eller i en faktisk eksi
sterende mønsterform. Og hverken det ene eller det andet var 
tilfældet. Når det altså heder, at han gjorde alle bønder til 
sine leiglændinger, da kan dette ikke gjælde som udtryk for 
det virkelige retsforhold, der intrådte ved Haralds foran
staltninger; derimod vel som et korrekt udtryk for den op- 
fatning, der gjorde sig gjældende af dette forhold, så at 
det dog beholder en realtiv sandhed og kildernes almindelige 
troværdighed hævdes. Om vi nemlig antager, at Harald ikke 
har gjort påstand på noget videregående herrevælde ligeover- 
for sine undersåtter end det, KahZ den Atosie eller Ecgbesikt 
var i besiddelse af ligeoverfor sine, at det forfatningsmæs- 
sige grundlag, han gav det nye norske enekongedømme, i sine 
hoveddrag har svaret til, hvad der var bleven gjældende ret 
eller vedtægt i de store germaniske mønsterstater, det fran-
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kiske og det angelsachsiske rige: vil det alligevel erkjen- 
des, at forandringen har været så voldsom, - at det forhold, 
hvorij de norske haulder og herser blev stillede til ene
kongen, har været så stridende mod de ved odelsforfatningen 
udviklede begreber om eiendom og frihed, at kildernes måde 
at fremstille sagen på ikke kan synes andet end naturlig og 
rimelig.
Istedetfor fylkeskongernes æresforrang og deres til enkelte 
bestemte tilfælde indskrænkede førerrolle har han krævet en 
virkelig regjeringsmyndighed, en virkelig suverænitet. Iste
detfor en "auctoritas suadendi" har han tilegnet sig en 
"potestas jubendi". alle rigets mænd er blevne stillede i 
et virkeligt undersåtligt forhold til ham; de skulde alle 
være ham "lydskylldirM, tjenstbundne, forpligtede til at 
vise ham en lignende troskab og lydighed, som om de havde 
været hans håndgangne mænd; hvad der før havde beroet på et 
frivilligt valg, blev nu en tvungen sag, som ingen kunde 
unddrage sig. Den myndighed, han tilegnede sig, har som de 
frankiske kongers indbefattet både "Heerbann" og "Gerichts- 
bann". Han, og hans jarler på hans vegne, skulde "dømme lov 
og landsret", og som øverste dommer har han tilholdt sig ret 
til at inddrage odel og eie for dem, der forbrød sig mod 
den skyldige undersåtlige troskab og lydighed, og - hvad 
kilderne viser - ofte nok gjort brug af denne ret. Han har 
villet råde for krig og fred; bøndernes militære tjeneste- 
pligt er blevet en ubetinget og har ikke længer været ind- 
skrænket til en bestemt tid eller til bestemte tilfælde, 
medens det forøvrigt var overladt til deres godtykke, om de 
vilge give kongen følge eller ikke. Han har krævet arbeide 
af dem til sine gårde,1 - og disse pålæg har han ikke levnet 
noget skin af frivillighed på bøndernes Side, de er ikke 
tilblevne ved en overenskomst, men er fremtrådte som ytring 
af en i formen vilkårlig myndighed, der måtte forudsættes 
at kunne udvide eller forhøie dem efter behag. Istedetfor 
fylkestidens familieforbund har han grundet en virkelig 
stat i moderne-romersk forstand, og i egenskab af statens 
repræsentant har han tilegnet sig eiendomsret og udelukken- 
de rådighed over alle de strækninger af landet, der svarede 
til det engelske folkland, - almenningerne, som indtil da 
havde været betragtede som fælleseiendom for bønderne i det 
fylke, hvori de var beliggende. Det sigter hertil, når 
Egils saga fremhæver, at de, som ryddede i skogerne, salt- 
brænderne og veidemændene, både på sø og land, blev alle 
Haralds tjenstbundne. Vistnok har han ligeså lidt forsømt 
at hævde sig de øvrige "jura regalia", der vare anerkjendte 
i de staters forfatninger, efter hvilke han dannede sin eg
en, således retten til at lægge told på fartøier, retten til 
alt herreløst eller jordfundet gods og til vrag, som drev 
ind på kysterne. Man finder også dette mere eller mindre 
bestemt antydet. Det heder, at han tilegnede sig "søen og 
våndene", hvilket må sigte til afgifter, der er blevne lagte 
på skibsfart og fiskeribedrift; ifølge Gulathingsloven og 
den nyere Landslov skulde vrag, som drev ind på land, til
høre kongen; udtrykkene i Gulathingsloven synes imidlertid 
at vise, at grundeieren oprindelig har havt ret til det vrag,
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som drev op på hans grund, hvilket også stemmer bedst med 
den oprindelige odelsforfatnings hele karakter, så at hin 
bestemmelse rimeligvis først er indbragt ved det af Harald 
Hårfagre grundlagte nye system. - Han tålte ikke nogen uaf- 
hængig, af sig selv beroende høvdingemagt ved siden af sig, 
som den, hersernes havde været ved siden av fylkeskongerne. 
Selvstyrelsen i folkets mindre kredse er bleven brudt; al 
offentlig myndighed er bleven sammentrængt hos kongedømmet 
og skulde herefter, middelbart eller umiddelbart, udgå fra 
det. "Han lagde", heder det, "når han havde underlagt sig 
et fylke, nøie merke til herserne, de mægtige bønder og 
alle dem, af hvem han kunde vente sig mogen modstand, og 
gav enhver af dem valget mellem at blive hand tjenestemænd 
eller at fare bort af landet, eller også lide hård medfart, 
ja endog lade livet." Herserne gik over til at blive len- 
dermænd; de beholdt en fremragende stilling over det øvrige 
folk, forsåvidt som de vilde finde sig i at gå kongen til 
hånde og modtage land i forlening af ham; men deres magt 
var nu af en afhængig: de var blevne kongelige embedsmænd, 
og Harald har udentvivl forbeholdt sig ret til at ind- og 
afsætte dem efter eget behag, på samme måde som Karl den 
store og hans nærmeste etterfølgere ind- og afsatte sine 
grever og vicegrever.
Idet vi således antager, at den nye norske stats forfatning 
er bleven indrettet i overensstemmelse med det frankiske 

„ og det angelsachsiske riges, behøver vi ikke at tænke på 
pnogen ligefrem efterligning. Vi behøver kun at forudsætte, 
at sympathien, sammenhængen inden den europæiske folkever- 
den da som altid har været så stor, at de politiske syns- 
måder eller grundsætninger, der var blevne rådende i de 
store kulturlande, også har meddelt sig til og øvet indfly- 
deise på de andre. Nordmændene var dengang mindre end kan- 
ske nogen anden europæisk nation et folk af hjemfødninger. 
Deres vikingtog og handelsreiser (handel og viking var, som 
man ved, på det nøieste forenet) bredte sig udover største
delen af den da bekjendte verdens have, og de havde på Har
ald Hårfagres tid allerede længe stået i livlig samfærdsel 
med landene i Vesten, England og Frankrige. Det regnedes 
for at høre med til den høibårne norske ynglings opdragel- 
se, at han i nogen tid færdedes i fremmede lande og lærte 
udenlandske høvdingers skik at kjende, og blandt Harald 
Hårfagres følge af krigere og skalder har der vistnok været 
mange, der kunde give besked om de frankiske og angelsach
siske herskere, navnlig om Karl den store, tidsalderens 
mønster for alle fyrster, og måden, hvorpå han havde styret 
sit rige. Vi ser, som før bemerket, af hvad der fortælles 
om denpragt,hvormed Harald omgav sig, at han har lagt an på 
at være en konge i europæisk stil. Vi ser fremdeles, at han 
indrettede administrationen af det norske rige på en måde, 
der ganske stemmer med, hvad der fandt sted i det frankiske. 
Han satte en jarl i hvert fylke, heder det, som skulde døm
me lov og landsret og oppeberge alle kongelige indtægter 
mod at nyde tredieparten deraf til sin underholdning; en
hver jarl skule have under sig 4 herser eller flere, som 
hver skulde ha've 20 mark veitsle og til gjengjæld underholde
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på egen bekostning 20 hærmænd til kongens tjeneste, medens 
jarlen skulde underholde 60. Dette må ikke opfattes som nog- 
en formelig udstykning af suveræniteten (morsellement de 
la souveraineté) i lighed med, hvad der blev sedvanligt i 
Mellemeuropa i den følgende tid. Jarlerne var ikke, som 
MuncA udtrykker det, kronvassaller og herserne undervassal- 
ler i det fuldt udviklede feudalsystems ånd, hvem altså 
hele distrikter af riget skulde være blevne overdragne med 
alle en suveræn herskers rettigheder mod en bestemt afgift 
eller krigstjeneste. De var, som de frankiske grever og de 
dem underordnede forstandere for retspleien og forvaltningen 
i rigets forskjellige provinser, kongelige embedsmænd, der 
håndlede på kongens vegne og oppebar de offentlige indtægt- 
er i hans navn. De aflønnedes som disse, dels ved at mod- 
tage krongods i forlening, - hvorved de indtrådte i det 
samme engere troskabs- og forpligtelsesforhold til kongen, 
som krigerfølgets håndgangne mænd, - dels således, at der 
tilstodes dem en vis andel af de kongelige indtægter. Og 
når det heder, at jarlen efter Harald Hårfagres anordning 
skulde have tredieparten af sakøren og landskylden i det 
fylke, over hvilket han var sat, da svarer det hertil, at 
der i regelen var tillagt den frankiske greve en trediedel 
af de kongelige indtægter, som han oppebar af sit grevskab.
- Denne overensstemmelse gjør det såmeget rimeligere, at 
Haralds system i det hele, hans ordning af forholdet mellem 
konge og undersåtter, hans bestemmelse af kongedømmets magt- 
område og rettigheder må føres tilbage til den samme kilde, 
har havt en direkte eller indirekte sammenhæng med det sam
me mønster.
Men har dette været tilfælde, da kan det ikke synes under
lig, at forandringen er bleven opfattet således, som kild- 
erne udtrykker den, når de siger, at han tilegnede sig al 
odel og gjorde alle bønder til sine leiglændinger. - Hauld- 
erne og herserne er stegne ned fra at være suveræne herrer 
til at blive undersåtter. Eiendomsretten i almindelig pri- 
vatretlig forstand er ikke bleven dem fratagen: deres gårde 
gik i arv som før efter odelsarvegangens bestemmelser? men 
den med odelen forbundne suverænitet er bleven ophævet. Der 
er bleven pålagt dem byrder, som ikke har karakteren af fri
villige, til deres eget forsvar indgåede forpligtelser, men 
som udgik fra en magt, der var deres egen ubetinget over
ordnet og selv bestemte, hvad der skyldtes den. De måtte 
gjøre krigstjeneste, ikke blot hvor det gjaldt at værge 
deres egen frihed, men når og sålænge det faldt kongen for 
godt at bestemme. De måtte finde sig i, at kongen tilegnede 
sig visse herligheder på deres egen grund, der før havde 
været som et rige, hvorover de rådede med uindskrænket myn- 
dighed. Der blev endelig pålagt dem skat. Men at give skat 
var uforeneligt med det gammel-germanske begreb af person
lig frihed og uafhængig eiendom. Den hos germanerne og navn
lig hos nordmænderne rådende privatretlige opfatning af alle 
offentlige forholde medførte, at udredsler til staten 
gjaldt som afgifter til den mand, i hvem staten var repræ- 
senteret? enhver forpligtelse måtte derfor have karakteren af 
gjensidighed og frivillig overenskomst for ikke at nedsætte
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den fulde personlige frihed. At yde gaver til kongen, hvor
ved idetmindste et ydre skin af frivillighed overholdtes, 
var fra gammel tid skik og brug hos germanerne; deri lå 
intet fornedrende, ingen erkjendelse af personlig afhængig- 
hed eller hørighed ligeoverfor kongen; men overalt, hvor de 
germaniske konger søgte efter romersk eksempel, at indføre 
en regelmæssig beskatning, stødte de på den voldsomste mod- 
stand hos sine folk, som det først langt om længe lykkedes 
dem at overvinde. At give skat var et ufrihedens merke, der 
påtryktes undertvungne stammer og gjaldt som et vidnesbyrd 
om ikke-germanisk herkomst. Denne privatretlige opfatning 
af offentlige byrder er noget, som må haves for øie ved de 
førnævnte udtryk i vore kilder, og det vil da vise sig, at 
de kan have sin sandhed, om de end ikke forståes efter ord
et.

1) RETTELSE:
Setningen "Han har krævet..., skal være:
Han har krævet andre ydelser af sine undersåtter, - det 
er udtrykkelig fortalt, at han pålagde dem skat, måske 
har han også krævet arbeide af dem til sine gårde, - 
og disse pålæg har han...
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WILFRIED
GOTTSCHALCH:

Forandringer 
i parlamentarismen

PARLAMENTARISK DEMOKRATI SOM BORGERSKAPETS KAMPPAROLE
Opprinnelig var kravet om parlamentarisk demokrati en av 
borgerskapets kampparoler. Allerede under eneveldet hadde 
enkelte opplyste monarker innrømmet borgerne en viss statlig 
frihet, men under utviklingen av konkurransekapitalismen så 
borgerskapet seg ikke lenger fornøyd med dette. De ville 
ikke bare beskyttes av staten, de ville også ha statsmakten 
for bedre å kunne virkeliggjøre sine økonomiske interesser. 
Derfor forlangte de maktdeling og parlamentarisk regjering. 
Mer eller mindre gjennomførte de disse kravene i de vest
europeiske landene. Etter den mislykte 1848-revolusjonen i 
Tyskland, reduserte riktignok borgerskapet der sine politis
ke krav til det beskjedne mål å virkeliggjøre rettsstaten.
Innholdet av de tre begrepene: maktfordeling, parlamentarisk 
regjering og rettsstat blir først klart når de blir satt i 
sammenheng med de økonomiske og politiske forandringene fra 
konkurranse-kapitalisme til den organiserte kapitalisme der 
de enkelte bedriftsherrer ikke lenger konkurrerer åpent med 
hverandre, men der store kapitalorganisasjoner forsøker å 
erobre markedet idet de begrenser kappløpet mellom seg med 
kartellavtaler,eller de driver i all stillhet kappløpet vid
ere gjennom kampen etter finansiell støtte eller annen stat
lig hjelp.
Borgerskapets politiske tenkere erkjente at det gjaldt å lage 
en forfatning der den frie ervervsvirksomhet ble sikret. Å 
skape harmoni mellom makt (regjering) og rett (frihet) ble 
det viktigste problemet for den borgerlige teori slik dette 
fremfor alt fikk sitt uttrykk i Lockes og Montesquieus lære 
om maktfordelingsprinsippet. Den sosiale betydningen til 
disse ideene er her av større interesse enn deres rettsfilo
sofiske spissfindigheter. Viktigere enn skillet mellom den 
lovgivende, utøvende og dømmende myndighet og fordelingen av 
disse funksjonene på forskjellige statsorgan var nemlig 
kjensgjeringen at makten ikke bare ble delt organisatorisk,
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men også sosialt.
I konstitusjonalismens barndom var lovgivningsmyndigheten 
delt mellom konge, adel og borgerskap. Den utøvende myndig
het var i hendene på kongen i den grad han ikke delegerte 
den til adelen. Den dømmende myndighet tilhørte i hovedsak
en borgerskapet. Fra deres rekker kom som regel dommerne.
Den egentlige meningen med maktfordelingsprinsippet var alt
så å skape en politisk likevekt mellom de sosiale kreftene 
som noenlunde tilsvarte den økonomiske likevekten de libe- 
ral-økonomiske teoriene ventet at frikonkurransens usynlige 
hånd skulle frembringe.l Jo sterkere borgerskapet ble, des
to mer omfattende ble dets politiske krav. Det ville ikke 
lenger overlate regjeringsmakten til kongen alene og for
langte innføringen av et parlamentarisk regjeringssystem med 
regjeringens ansvar overfor parlamentet som viktigste kjen
nemerke. Adelens motstand mot liberale reformer ble mindre.
I den grad det lyktes den å tilpasse seg de økonomiske for
andringene, forsøkte adelen å nytte de nye politiske insti
tusjonene til å forfølge egne interesser. Der adelen var 
for svak til dette, anstrengte den seg for å skaffe seg re
servater innen militærvesenet og enkelte grener av departe- 
mentsbyråkratiene - fremfor alt utenriksministeriet. Vi kan 
med sikkerhet si atidet minste i de vesteuropeiske landene 
ble det parlamentariske regjeringssystemet tvunget fram av 
borgerskapets politisk bevisste krefter.2
Formelt sett forblir maktfordelingen opprettholdt under par
lamentarismen. Regjeringen beholder den utøvende myndighet 
og parlamentet den lovgivende; og begge kontrollerer hver
andre gjensidig. Dessuten har man den "uavhengige" domsmakt 
en. Men maktfordelingen har tapt sitt sosiale motstykke. I 
det velfungerende parlamentariske systemet er parlamentet 
og regjeringen de politiske utvalgene til borgerskapet som 
har integrert adelen (i den grad denne er økonomisk leve
dyktig) , og tatt makten fra kongen. Betegnende nok fungerte 
denne regjeringsformen bare så lenge arbeiderne ikke hadde 
stemmerett. Dengang var det sosiale grunnlaget til den fung
erende parlamentarismen mindretallet av formuende og dannede 
borgere, og deres sosiale interesse hadde langt på vei homo
gen karakter. Nettopp et minstemål av sosial homogenitet er 
en forutsetning for at de viktigste politiske spørsmål kan 
bli diskutert og løst innen parlamentarismen. Her begynner 
da også den sosialistiske kritikken. For Karl Marx og Frie
drich Engels var det moderne statsapparatet "bare et utvalg 
som forvalter bursjoaklassens felles forretninger".3 Ikke 
bare de to grunnleggerne av den vitenskapelige sosialismen, 
men også Ferdinand Lasalle erkjente klart parlamentets klas
sekarakter. Riktiknok var han en lidenskapelig forkjemper 
for alminnelig og lik valgrett, men hans mål var snarere et 
plebisitært demokrati (for ikke å si et plebisitært dikta
tur) , enn et parlamentarisk demokrati. Han var åpenbart meg
et skeptisk når det gjaldt muligheten for å gjennomføre et 
folkeparlament. Hvordan kunne han ellers ha spurt: "Holder 
man virkelig et kammer av folkevalgte for å være en slags
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samling av magikere, som kan forene det motstridende, som 
kan gjøre det umulige mulig? Holder man virkelig ordet "fol- 
keparlament" for å være en trylleformel som man vilkårlig 
kan gjøre svart til kvitt med?"4 Den glemte arbeiderfilosof- 
en Joseph Dietzgen som var svært realistisk når det gjaldt 
maktspørsmål, mente at en arbeiderkongress måtte kjeppjage 
de borgerlige parlamentarikere og besette plassene deres 
hvis framtidens problem skulle bli løst i samsvar jned ar
beiderklassens interesser.5
I Tyskland fikk imidlertid ikke parlamentarismen utvikle 
seg. Etter den tapte revolusjonen i 1848/49 ble det tyske 
borgerskapet motløst. Som økonomisk oppstigende, men poli
tisk stagnerende klasse nøyet det tyske bursjoasiet seg 
med opprettelsen av rettsstaten. "Det er tilfreds med juri
disk beskyttelse av sine økonomiske frihetsretter og har 
resignert når det gjelder den politiske makten i staten."6 
Besittelsesborgerne i "den forsinkede nasjonen" (Helmuth 
Plessner) kunne gi avkall på umiddelbar politisk makt, men 
de kunne ikke gi avkall på å gjøre statsinngrepene kalkuler- 
bare. Derfor la de stor vekt på at staten skulle kunne gjøre 
inngrep i deres frihet og eiendom bare på grunnlag av almen- 
ne rasjonelle regler, alminnelige lover. Bruken av disse lov
ene måtte dessuten være kontrollerbar og unndratt forvalt
ningens vilkårligheter. Heller ikke i 1919 og i 1949 kom det 
til en innføring av det klassiske parlamentariske systemet. 
Artikkel 48 i Weimar-forfatningen ga rikspresidenten rett 
til å utstede nødsforordninger, noe som til enhver tid gjor
de det mulig for ham å opprette et slags plebisitært dikta
tur. Bonn-grunnloven konstituerte på sin side et "demoauto- 
ritært" system der "regjeringen riktignok inntar sin plass 
på demokratisk måte..., men deretter utøver den politiske 
ledelsen autoritært og nesten uten noen begrensning av par
lamentet eller velgerne."7

PARLAMENTARISMEN I VEN ORGANISERTE KAPITALISMENS TJENESTE

Arbeiderklassens voksende styrke truet den økonomiske og po
litiske stillingen til bedriftsherrene i de kapitalistiske 
statene. I stadig flere land kjempet arbeiderpartiene igjen
nom alminnelig valgrett. Hvordan kunne den politiske leder
gruppen til borgerskapet likevel forsvare sin posisjon mot 
angrepene fra arbeiderbevegelsen, ja, endatil utbygge den? 
Ved slutten av det 19.århundre søkte man i England, Frank
rike og USA utvegen i det imperialistiske demokratiet. Her 
ble statsmakten satt inn i ekspansjonspolitikken til kapita- 
listklassen. På denne måten lyktes det kapitalistene å ut
vide egne ervervsområder, erobre store avsetningsmarkeder og 
høyne profitten så meget at de også kunne tilfredsstille re
lativt bra de matrielle behovene til arbeiderne. Også i 
Tyskland fantes det talsmenn for det imperialistiske demo
krati. Gustav Schindler fremsatte tesen: "Uten makt ingen 
store stater, og: ingen økonomisk, handelspolitisk og kolo
nial utvikling... det legitime maktkravet er innen handels
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politikken tillatt, ja, nødvendig, sunt og oppdragende for 
nasjonen og dens rettmessige målsetting.Ernst Francke, 
Friedrich Naumann, Max Weber og andre talsmenn for det im
perialistiske demokratiet sluttet seg til denne tesen idet 
de før 1. verdenskrig reklamerte for samarbeid mellom stats
makt, arbeidsherrer og arbeidere. Men denne konsepsjonen 
strandet på det halvt eneveldige Hohenzollermonarkiet som 
dessuten kom for sent med i kappløpet om erobringen av ikke- 
kapitalistiske områder.
I mellomtiden hadde de etablerte imperialistiske demokrati
ene nådd grensene for sine ekspansjonsmuligheter. I alle 
koloniene våknet nasjonale frigjøringsbevegelser med mål å 
kaste av seg det fremmede utbyttingsåket. Oktoberrevolusjon
en og dens konsekvenser virket som katalysator for disse 
frigjøringsbevegelsene, men rev ikke i tilstrekkelig grad 
med seg arbeiderklassen i de kapitalistiske statene. Andre 
stabilisatorer i kapitalismen kompenserte nå for den minsk
ende muligheten i politikken til de imperialistiske demo
kratiene for å skape en interesseutjevning mellom kapitalist- 
klassen og arbeiderklassen.
Først og fremst hadde de vest- og mellomeuropeiske arbeider
partiene vent seg til å nøye seg med realiseringen av det 
formelle demokratiet. Nettopp fordi de måtte kjempe så hardt 
for alminnelig og lik valgrett, var de tilbøyelige til å 
overvurdere dens betydning for arbeiderklassen. Først og 
fremst var eksempelet til det tyske sosialdemokratiet som 
hadde det ubestritte lederskapet i den 2.internasjonale, 
skjebnesvangert. Man henga seg til håpet om å nå sosialismen 
ved hjelp av stemmeseddelen. Lorenz von Stein hadde alt på
pekt at den alminnelige stemmerett ikke er noe egnet middel 
til å bringe et "sosialt parti" til makten eller holde det 
ved makten; for proletariatet, skrev han, er dette"mulig 
bare ved den ytre, rent materielle vold."9
Sålenge arbeiderklassen slår seg til ro med det formelle de
mokrati, kan den ikke true kapitalismen. Ifølge Joseph A. 
Schumpeter - en fortolker av det formelle demokratibegrep - 
består rollen til folket nettopp i "å frambringe en regjer
ing eller et mellomliggende organ som så på sin side fram
bringer et nasjonalt eksekutiv eller en regjering"; følge
lig er "den demokratiske metode.,, den ordning av de poli
tiske beslutningsorganene der den enkelte oppnår beslut
ningsmyndighet gjennom en konkurransekamp om folkets stem
mer. "1° Her blir det sett helt bort fra en nærmere innholds
bestemmelse av dette demokratibegrepet. En annen tilhenger 
av denne fortolkning av demokratiet, Hans Kelsen, uttrykker 
dette meget tydelig. Demokratiet er først og fremst "et rent 
formelt organisasjonsprinsipp som i og for seg ikke kan kreve 
å ha en almenngyldig og ubetinget verdi for ethvert organi
sasjonsformål. " Han fortsetter helt logisk: man kan derfor 
ikke "bruke som en alvorlig innvending mot den borgerlige 
staten at den ikke er et virkelig demokrati fordi den helt 
utelukker arbeiderne fra ledelsen av produksjonsprosessen. "H
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Hvilke politiske konsekvenser denne forståelsen av demokra- 
tiebegrepet fører til, avdekkes i en samtale i 1919 mellom 
sosiologen Max Weber og general Ludendorff. Ludendorff 
spurte Weber hva han forsto med demokrati. Max Weber svarte: 
"I demokratiet velger folket sin fører som har dets tillit. 
Så sier den valgte: Nå hold kjeft og adlydl Folk og parti 
tillates ikke lenger å ha innflytelse." Til dette svarte 
Ludendorff: "Et slikt demokrati kan jeg like."12
I dag forsøker man å rettferdiggjøre det formelle demokrati 
ved hjelp av den pluralistiske samfunnslære. Ifølge denne 
lære dannes statsviljen som en resultant av interessene til 
alle enkeltpersonene henholdsvis alle sosiale grupper som 
danner et likevektssystem.
Samsvarer denne tesen med den samfunnspolitiske virkelighet? 
Visst dannes statsmakten i det parlamentariske system som 
en resultant av interessene til hver enkelt. Imidlertid er 
det et annet spørsmål om den enkelte har like muligheter til 
å sette igjennom sine egne interesser. Forutsetningen for 
dette måtte være at samfunnsordenen i den sosiale virkelig
het stemmer overens med statens rettsnormer. Men dette er 
ikke tilfelle i dagens klassesamfunn i den grad disse har 
en demokratisk forfatning. Til en viss grad gir riktignok 
den borgerlig-demokratiske forfatningen lønnsarbeiderne en 
"politisk" makt, men nærmest ingen "samfunnsmessig" makt. 
Derimot har innehaverne av de økonomiske kommandoposisjonene 
samfunnsmessig makt, men forfatningen i seg selv garanterer 
ikke opprettholdelsen av makten deres. Det er framfor alt 
denne interessemotsetningen som lammer det parlamentariske 
regjeringssystemet. Den fører i siste instans til at de po
litisk bevisste kreftene til arbeiderklassen tenderer mot å 
utvide demokratiet fra staten til næringslivet. Derimot tar 
politikken til den dirigerende klassen sikte på å utvide 
disposisjonsmakten over produksjonsmidlene til også å gjelde 
statsapparatet.
Den pluralistiske samfunnslæren underslår at i Vest-Tyskland 
og andre store industristater er mer enn 3/4 av statsborger
ne utelukket fra enhver disposisjonsrett over produksjons
midlene. Uten tvil har disse langt mindre muligheter for å 
konkurrere om politisk makt enn det lille mindretallet som 
i monopolenes og oligopolenes tidsalder sitter med de øko
nomiske kommandoposisjonene. Dessuten må man ikke glemme en 
omstendighet som Friedrich Lenz og Gottfried Eisermann har 
gjort oppmerksom på:
Den sosiale bevissthet og vår offentlige mening "nærmer seg 
i mangt en konformisme som blir betinget av disposisjons
makten over alle massemedia." Både den sosiale bevissthet og 
den offentlige mening blir i "vår tids senborgerlige samfunn" 
dannet i første rekke av "anonyme sosial krefter."pet er 
innlysende at "det lille mindretallet" som innehar "de øko
nomiske kommandoposisjonene", har bedre muligheter enn det 
flertallet som arbeiderklassen tilhører, "å strebe etter di
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rekte eller indirekte kontroll over informasjonsmedia og 
bærerne av den offentlige meningsdannelsen."14 Den indirekte 
kontrollen er ikke ubetinget mindre effektiv enn den direkte. 
Derav følger en videre forringelse av de politiske innflytel- 
sesmulighetene for den arbeidende klassen som på grunn av en 
ensrettet bevissthet har vanskelig for overhodet å erkjenne 
sine virkelige interesser. Men ikke bare disposisjonsretten 
over kommunikasjonsmedia virker som herredømmemiddel - det 
gjør også det sosialpsykologisk virksomme forbildet som ut
går fra den sosiale prestige til den herskende klassen. Om 
dette skriver Gottfried Eisermann: "Bortsett fra at over
ensstemmelse med den herskende oppfatning og anskuelse ivare
tar tilfredsstillelsen av å kunne identifisere seg med over
klassen, avleder den dessuten effektivt utviklingen av et 
verdensbilde som samsvarer med egne interesser, og en viljes- 
dannelse som er tjenlig for disse interessene."15
Selv om man ser bort fra dette, kan ikke den påståtte like
vekten mellom sosiale grupper oppstå fordi ingen sterk kon- 
sumentorganisasjon kan stilles opp mot produsentorganisa
sjonen. Som Kirchheimer sier: "Konsumentorganisasjonene blir 
heller sammenslutninger av sekundær sosial betydning selv om 
de synes å være forutbestemte til å omfatte i det vesentlige 
identiske interesser innenfor et vidt felt (område, spekter). 
I virkeligheten er en organisasjon for konsumentenes sam
funnsmessige suverenitet helt ut urealistisk innenfor det 
eksisterende samfunnet. En slik organisasjons manglende evne 
til å nå utover en viss innflytelse når det gjelder konsu- 
mentbeskyttelse skyldes at statusen til et samfunnsmedlem 
blir bestemt av dets stilling i produksjonsprosessen. En 
seier for konsumentene kan føre til noen prissenkninge , 
forbedre og standardisere en rekke konsumvarer - den kan 
innenfor visse vel avgrensa områder bidra til å oppnå en 
tilfredsstillende familieinntekt, men den kan ikke endre den 
sosiale status til et individ eller en familie."16
Til nød kan nok fagforeningene virke som en motkraft. Men deres gjennomslagskraft er mindre enn arbeidsgiverorganisa
sjonenes. For det første er deres organisasjonsgrad lav for
di det ikke har lykkes dem å nå et relativt fullstendig ar- 
beidsmonopol som ikke arbeidsherrene effektivt kan demme opp 
for. Dernest blir fagforeningene hindret av at ved alle der
es tiltak er noe offentlig eller blir offentliggjort, "noe 
som står i motsetning til konferanse rommene s behagelige av
sondring og avtaleavslutningenes private karakter" som be
gunstiger kapitalistenes aksjoner. Men den avgjørende fak
tor som hindrer fagforeningenes sosiale kamp "er den fart 
hvormed kampen om lønn og arbeidstid gjøres til et anliggen
de for statlig politikk."17 om ikke for annet, så i alle 
fall av den grunn kan staten ikke opprettholde sin angive
lige nøytralitet i arbeidskonflikter fordi den idag er den 
største arbeidsgiver.
Alle disse kjensgjerninger stabiliserer kapitalismen og 
dens herskersystem. Utover dette har kapitalistene lært å
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øke samfunnets og statens demonstrative og destruktive for
bruk, slik at den kapitalistiske motsetning mellom produk
sjon og konsum - i det minste i perioder - blir dempet.
Adolf Konzlik betegnet treffende denne videreutviklingen av 
den kapitalistiske produksjonsmåten som "sløserikapitalis- 
me".18
Således kan den organiserte kapitalismen bruke det parlamen
tariske regjeringssysternet til å tjene sine økonomiske og 
politiske interesser så lenge det ikke eksisterer en sterk 
arbeiderbevegelse som gjennomskuer og angriper den rent for- 
maldemokratiske karakteren til denne politiske organisasjons
formen. Men der denne forutsetningen ikke er sikret lenger, 
som f.eks. i Wiemar-republikken, forkaster kapitalismen og
så det formelle demokrati og søker tilflukt i "fascismens 
hestekur" (Otto Ruhle). At den organiserte kapitalismen i 
det minste periodevis kunne ha framgang, er ikke minst å 
takke de sosialdemokratene som ikke gjennomskuet den endr
ede karakteren til parlamentarismen, og som henga seg til 
illusjonen om å komme fredelig oq legalt fra den organiser
te kapitalismen til sosialisme.^

PARLAMENTARISMENS FORFALL TIL VEMOAUTORITÆRT SYSTEM
Også der hvor den herskende klassen opprettholder parlamen
tarismen i formen, trenger det seg fram tendenser som for
andrer dens vesen fra grunnen av og uthuler rettsstaten og 
maktdelingen. I den organiserte kapitalismens tidsalder blir 
det umulig å løse vesentlige politiske problemer i parla
mentet, gjennom drøfting og flertallsvedtak som forplikter 
alle. Men ikke bare det: lovbegrepet blir også omdannet og 
får en ny funksjon som gjør at det mister sin rasjonelle ka
rakter. Franz Neumann har vist dette med Weimar-forfatning- 
en som eksempel.20 Weimar-republikkens historie beviser at i 
et samfunn hvor de økonomiske maktposisjonenes eiendom og 
rådemakt er konsentrert på noen få hender, der vil det libe
rale prinsippet om likhet for loven og samme lov for alle 
kunne misbrukes. For de økonomiske konkurrentene er ikke 
like sterke,og maktmonopoler ville egentlig bare kunne regu
leres ved egne lover for hvert enkelt av dem. I tillegg kom
mer at retten i rasjonell forstand mer og mer blir fortrengt 
av slike greier som "sann og tro", "gode seder", "økonomien 
som helhet", "det almenne vel", osv. Slik beholdt de uav- 
settelige dommerne makten til å erklære forfatningsstridige 
lover som kom i motsetning til dommernes reaksjonære opp
fatning av forfatningen. De kunne hindre den utøvende makt
ens virksomhet når det gjaldt innblanding i det frie initia
tiv og eiendomsretten. Sammen med byråkratiet, som parla
mentet ikke lenger kunne kontrollere effektivt, vant doms
makten overvekt i forhold til Riksdagen, der påvirkningen 
fra arbeiderbevegelsen gjorde seg gjeldende. På denne måten 
sto forfatningsformen i motsetning til forfatningsvirkelig- 
heten. Det viste seg at demokratiet på privateiendommens
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grunnlag i denne tiden var avhengig av en jevnvekt mellom 
klassekreftene, og den varte bare så lenge næringslivets 
menn var i stand til å gjøre økonomiske og sosialpolitiske 
innrømmelser overfor arbeiderne. Da krisa kom og de ikke 
kunne klare dette lenger, ble demokratiet avløst av dikta
tur.
Etter 1945 tok de demokratiske organisasjonene erfaringene 
fra Weimar-republikkens tid lite i betraktning. Like liten 
lærdom tok de av den teoretiske bearbeidelsen av disse er
faringene, utført av vitenskapsmenn som Hermann Heller,
Otto Kirchheimer, Franz Neumann, Arthur Rosenberg og andre.
I psykoanalysen er gjentakstvangen et velkjent fenomen. Når 
pasienter har opplevd en alvorlig konflikt som trauma, gjen
tar de i drømmer de opplevelsene som har skremt dem. Men de 
ligger under for gjentakstvangen ikke bare i drømmene sine, 
men i livet også. Gang på gang oppsøker de og steller til 
de situasjonene hvor det har gått ille med dem. Men de strev
er aldri etter nye måter å løse konflikten på. Med slående 
stivnakkethet gjentar de her også nøyaktig den metoden som 
en gang førte dem til skipbrudd. "Han løper rundt for å få 
ørefiker", sier et tysk ordtak om den slags oppførsel. Når 
man betrakter demokratiets historie i Tyskland ligger den 
antagelsen nær at ikke bare individer men kollektiver også 
kan ligge under for denne gjentakstvangen. I hvert fall er 
Bonn-grunnloven igjen en "forfatning uten noen avgjørelse", 
den gir på nytt arbeidsfolket politiske rettigheter uten sam
funnsmessig garanti, og kapitalistklassen samfunnsmessig 
makt uten politisk garanti. Igjen lå og ligger mange sosia
lister under for den illusjonen at formelt demokrati alt er 
reelt demokrati og at den parlamentariske veien kan føre til 
det sosialistiske målet. På nytt står vi overfor problemet 
at "enten må demokratiet presse mot kapitalismen til dens 
siste fase er slutt, eller så vil kapitalismen fortrenge 
demokratiet inntil denne unge, sårbare og eksperimentelle 
styreformen blir slått til marken."21
Dessverre mangler mange demokrater den bevisstheten om pro
blemet som må til for å erkjenne klart demokratiets krise og 
den demokratiske bevegelsens oppgaver i Forbundsrepublikken.
I mellomtiden er hindringene for et konkret demokrati blitt 
flere, selv om kapitalistklassens organisasjoner ikke lenger 
tør å gå åpent inn for fascismen, slik de gjorde i årene et
ter 1929 .
Her må man først og fremst være klar over hvordan parlamen
tarismen blir omdannet til å få en ny funksjon. Leibholz 
mener at det liberale parlamentariske demokratiet vil komme 
til å vike plass for demokrati gjennom partiene. Man må 
spørre om partiene i dag virkelig har bevart denne sterke 
stillingen. Så lenge partiene var parlamentariske represen
tanter for klassekreftene, var de sikkert nok ennå bærerne 
av den politiske viljedannelsen. I dag blir partienes be
tydning stadig mer trengt i bakgrunnen av de store organisa
sjonene som har utviklet egne politiske programmer, mer kon
krete og omfattende enn partiprogrammene. Store organisa
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sjoner slik som Det Forbundstyske Industriforbundet, For
bunds sammenslutningen av de tyske arbeidsgiverforeninger, 
eller Den Forbundstyske Landsorganisasjonen, kan bare sam
menfatte de ulike partsinteressene blant sine medlemmer ved 
å utvikle omfattende program både når det gjelder innenriks
politikken og med hensyn til ordningen av menneskenes liv 
i det hele tatt.23 Dermed oppstår det vansker i forholdet 
mellom de større organisasjonene og partiene. Desto mer de 
store organisasjonene utvikler egne programmer og vender seg 
direkte til "regjeringen" og "departementalbyråkratiet", 
desto mindre blir partienes politiske betydning. Nå er par
tiene i mindre grad politiske talsmenn for folkeviljen enn 
organisasjonene er. Carl Schmitt kalte parlamentet det sted 
der folk med oppdrag og ordrer fra partiene møttes for å la 
registrere de avgjørelsene som alt var fattet. I dag er par
lamentet den koblingstavlen som organisasjonene bruker for 
å koble seg til ledelsen for den statlige makten. Videre 
gjør parlamentet det mulig for partiene å sette en faktisk 
maktens enhet i stedet for den maktdeling som forfatningen 
fastlegger. Dette foregår ved at politisk ledende stilling
er i regjeringen, administrasjonen og rettsvesenet blir for
delt ut fra partipolitiske hensyn.24
Slik har partiene sluttet å være talerør for "det myndige 
folk", hvem man nå måtte regne inn under dette begrepet. "Å 
identifisere viljen til den partigruppen som i øyeblikket 
har flertall i regjering og parlament med folkeviljen, via 
folkeavstemnings-demokratiet, er i virkeligheten ren og 
skjær innbildning. Denne viljes-enheten er i det vesentlige 
avhengig av hvem som rår over tvangs- og oppdragelsesmidlene 
og kan utforme folkeviljen gjennom manipulasjon eller demon
strasjon. Partiene er redskaper til å fatte avgjørelser, men 
avgjørelsene ligger ikke i hendene på folket - de ligger i 
hendene på dem som behersker partiapparatet."25 Denne nye 
rollen til partiene svekket ytterligere parlamentets stilling, 
enda dette på forhånd knapt var i stand til å samordne og 
sammenfatte den antagonistiske mangfoldighet av politiske 
grupperinger i samfunnet til statlig enhet. "Flertallet kan 
fatte forpliktende avgjørelser bare når det er et flertall 
innen en helhet."25 Men denne helheten er blitt bøyd og 
skrøpelig i løpet av de sosiale kampene. Når man ser bort 
fra utenrikspolitiske nødssituasjoner, blir den ikke aner
kjent lenger.
Det ser ut til at partiene fremmer parlamentets tiltakende 
avmakt også ved at de slutter å være "klassepartier", bundet 
til bestemte interesser, og orienterer seg i retning av det 
almenne vel - som ofte slett ikke kan defineres - og blir 
"folkepartier". Gustav Radbruch kalte snakket om "det almen
ne vel" for "øvrighetsstatens livsløgn". Man må anta at 
"klassepartier" er bedre i stand til å sammenfatte særinter
esser og meninger enn hva "folkepartier" er. Mangelen på 
"klassepartier" skulle da være en av årsakene til at de store 
organisasjonene i stadig større grad føler nødvendigheten av 
selv å ivareta disse samordningsoppgavene, og utvikle egne
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samfunnspolitiske oppfatninger.
Vi behøver derfor ikke undre oss over at Forbundsdagens be
tydning synker. Forholdet kan best illustreres ved hjelp av 
noen tall som Wolfgang Abendroth har skaffet fram. I den 
tredje Forbundsdagen stammet bare 74 lover fra parlamentets 
initiativ, mens forslagene til 348 lover kom fra regjeringen. 
"Samtidig økte antall rettsforordninger fra 877 i løpet av 
den første Forbundsdagens periode til 1093 i den tredje For
bundsdagen. Ut fra dette er det heller ikke overraskende 
at en statistikk fra det Forbundstyske Industriforbundet 
viser at dette i løpet av 1958/59 addresserte 82.8 % av sine 
søknader og henvendelser til departementene, derimot bare 
8 % til Forbundsdagen og Forbundsrådet (resten til sentral- 
bankrådet og statsbanene)."27
Forvaltning og rettsvesen spiller i dag større folle i 
forfatningsvirkeligheten enn hva Forbundsdagen gjør. Alt 
grunnloven setter rettspleien foran lovgivningen og iverk
settelsen av lovene: Den tillater ingen annen måte å løse en 
rettsstrid på enn gjennom en domstol, men likevel muliggjør 
den både lovdannelse og forvaltning (de andre to funksjonene 
i maktens tredeling, o.a.) gjennom domstoler. (To parter kan 
frivillig skyte en sak inn under retten, selv om den ellers 
ville ligge utenfor domstolens jurisdiksjon, videre er det 
strafferettslig ansvar i forbindelse med forvaltningsmessige 
regler til bedring og sikring av diverse forhold, og til 
voldgiftsavgjørelser.) Her kan også vises til at det er høve 
til å prøve forhold for domstolene ut fra forfatningen selv. 
Avgjørelser av dette slag kan omfatte gyldigheten av lover 
eller folkerettsregler innen statens område, og har delvis 
lovs kraft. Forvaltningsakter av største viktighet og rek
kevidde finner sted gjennom domssigelser,slik rettsverket 
selv utøver regjeringsmakt, i stedet for bare å prøve re
gjeringens akter med hensyn på lovmessighet.
På tilsvarende vis har forvaltningen fått overvekt i for
hold til Forbundsdagen. I sosialstaten kan forvaltningen ikke 
lenger forstås som blott og bar fullbyrdelse av lovene.
"Den har måttet overta oppgaver som ikke lenger angår bare 
enkeltpersoners retter, og i den borgerlige staten er det 
utelukkende slike inngrep i frihet og eiendom som behøver å 
være strengt bundet til lovsetninger. Der hvor forvaltningen 
selv driver med til eksempel trafikktiltak, kraft- og annen 
slags forsyning og sykehus, følger den til vanlig ikke lov- 
bundne bestemmelser, men handler stort sett ut fra eget ini
tiativ. Forvaltningens "utformende avgjørelser" gir den et 
vidt spillerom, hvor den selv blir opphavsmann, mellommann 
og den som i siste ledd deler ut resultatet."2o Dette fører 
blant annet til at avhengighetsforholdet mellom parlamentet 
og forvaltningen rent ut er blitt snudd på hodet. Parlament
et kan ikke en gang konkurrere med byråkratiet som en for
samling sakkyndige lenger. Det må be byråkratiet om støtte. 
Hvordan skal det da kunne oppfylle sin kontrollfunksjon i 
forhold til byråkratiet og forvaltningen?
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Alt dette fører til at parlamentsvalgene har mistet sin opp
rinnelige betydning. Borgerne avgjør ikke lenger vesentlige 
politiske spørsmål ved hjelp av stemmeseddelen. De bestemmer 
bare hvem de vil motta politiske tjenesteytelser fra fram 
til neste valg. Friheten deres er dermed innskrenket til den 
frihet å velge mellom konsumvarer. Utfra det faktiske for
hold at partiene hvert fjerde år byr fram for velgerne at 
de skal få sine konsument-ønsker oppfylt, og sin levestand
ard hevet, kan man også kalle dem service-partier.
Når nå partiene har sikret seg mot at dannelse av nye parti
er kan ha noe hell med seg (gjennom bestemmelsen om at det 
kreves minst 5 % av stemmene ved et valg for å vinne noen 
representasjon) trenger de heller ikke ta noe hensyn til 
opposisjonen innen partiene lenger. Dette fremmer av-demokra- 
tiseringsprosessen innen partiene: på møtene deres går det 
raskt nok å skarpt innskrenke enhver utfoldelse av parti- 
demokratiet. På samme måte er den planlagte valgreformen 
ikke bare rettet mot FDP, men også mot mulige nye parti
dannelser. Den statlige partifinansieringen virker også anti
demokratisk, for med den trenger partiledelsen knapt å ta 
hensyn til medlemmene i det hele tatt. Om de går inn i eller 
ut av partiet betyr ingen risiko for den ledelsen som til en
hver tid har makten; for støndadsbeløpet fra staten er jo av
hengig av antall stemmer partiet henter og ikke av hvor man
ge medlemmer det har.
I tillegg gjør partifinansieringen det mulig å velte kost
nadene med å drive partiene fra næringslivet og dets organi
sasjoner over på skattebetalerne. I de siste årene hadde 
næringslivet alt skåret betraktelig ned på sine utbetalinger 
til partiene. De var blitt klar over at senteret for poli
tiske avgjørelser ikke lenger er forankret i parlamentet, 
men i det utøvende maktorganet. Men det er billigere å virke 
inn på dette enn på parlamentet og dets partier. Rett nok 
vil man ikke gi helt avkall på innflytelse der. For partiene 
er fortsatt uunnværlige som propagandaagenturer for de styr
ende kretser i økonomi, samfunn og stat.
Men hva kommer det av at massene til nå har godtatt det par
lamentariske demokratiets forfall til "autoritært fullmakts- 
demokrati", til demoautoritært system? Dette kan ikke for
klares bare med at de er blitt ført bakt lyset av de som rår 
over kommunikasjonsmidlene og behersker kartellene og kon
sernene innen økonomien. For i det lange løp lykkes det bare 
å manipulere folk som er disponert for å bli manipulert, når 
manipulasjonen samsvarer med visee behov hos massene. Dette 
er uten tvil tilfelle i Tyskland for tiden.
Forsøket i 1919 på å bruke revolusjonære midler for å opp
rette i det minste et borgerlig demokrati, mislyktes. Det 
samme gjaldt fascismens imperialistiske kraftprestasjon. Et
ter nederlaget i 1945 ble alle dsmokratiske forsøk på løsning
er hindret eller i det minste frarådd. Sosialisering av stor
industrien ble hindret av de vestlige allierte, og likedan 
den planlagte jordreformen. I førstningen ledet SPD kampanjen
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mot gjenopprustning, men lot den så i stikken. På samme måte 
gikk det med kampanjen mot atomvæpning og når det gjaldt 
unntakslovene. Man kunne nesten tro at disse tingene ble 
gjort med hensikt, men man vil sikkert gjøre dette gamle, 
trege og egentlig konservative partiet urett ved en slik an
tagelse. (Det har nå også måttet ta imot mange kjeppslag 
med feil adresse.) I politikken kommer det heller slett ikke 
an på hva for hensikt man har, men hva det man gjør, fører 
til. I hvert fall ble og blir den tyske befolkning snarere 
forført i retning resignasjon enn til demokratisk aksjon for 
å fremme objektive interesser, og til nå har den likt ganske 
godt å bli forført. Gjennom forlokkende konsumtilbud er jo 
folks oppmerksomhet blitt systematisk avledet fra de egent
lige politiske problemene i nåtiden: Folkemord, atomrust- 
ning, frigjøringskamper i den tredje verden, overflod av 
undertrykkelse overalt, alvorlig mangel på utdannelse osv. 
Hva vil skje når folket forstår i hvilken grad disse pro
blemene truer velstand og sikkerhet i vårt eget land? Hva 
skjer når en dag massenes økonomiske interesser ikke lenger 
kan tilfredsstilles i stor nok grad? Vi vet ikke om de da 
på nytt vil forfalle til det fascistiske eller noe lignende 
barbari, eller om de endelig vil ta skjebnen i sine egne 
hender og kjempe igjennom en anstendig menneskeverdig til
værelse for alle.

Oversatt av Olav Fagerlid og
Bernt Michael Førre
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OTTO ROHLE:

Parlament og partier

I sin karakter, sitt innhold og sitt resultat retter lovgiv- 
inga seg alltid etter interessene til vedkommende tidsepokes 
næringsliv, og da rettnok etter den herskende klassens tone- 
givende næringsinteresser. I den borgerlige epoken er denne 
klassen borgerskapet. Følgelig fikk parlamentet i oppgave å 
revidere gamle lover etter borgerskapets behov, eller å set
te dem ut av kraft for å yte tidens oppgaver rettferdighet 
gjennom nye lover. Også i den føydale epokes siste fase var 
det allerede et slags parlament: stenderforsamlinga... Vir
kelige parlamenter i full lovgivende kraft, utgått fra off
entlige valg, var overalt først den borgerlige revolusjons 
tilkjempede resultat.
I sin statspolitiske ideologi hevdet den borgerlige klassen, 
som vi vet, liberalismens prinsipp. I sin statspolitiske or
ganisasjon hevdet den demokratiets prinsipp. Denne klassen 
var altså for frihet og likhet, men bare for den friheten 
den selv strevet etter, nemlig frihet for så vidt den tok 
hensyn til behovene i dens profittvirksomhet, og bare for 
den likheten som lot seg uttrykke gjennom paragrafer på pap
iret, uten å være stadfestet og realisert gjennom likhet i 
de sosiale forhold. Å respektere og å stadfeste friheten og 
likheten overfor proletariatet, falt den ikke inn i drømme. 
Overfor proletariatet lot den enda mindre brorskapets grunn
setning gjelde.
Dermed er det borgerlige samfunn på ingen måte en enhetlig 
klasse. Det inneholder snarere en mengde sjikt, grupper og 
yrkeskategorier og ifølge dette, en mengde forskjellige øko
nomiske interesser. Storhandleren har andre interesser enn 
småhandleren, huseieren andre enn leieren, kjøpmannen andre 
enn bonden, kjøperen andre enn selgeren. Men i lovgivinga 
vil og skal det bli tatt hensyn til alle de forskjellige 
gruppene og kategoriene. Jo større tallet på representanter 
for deres interesser i parlamentet er, desto større utsikt 
har de til å bli tatt hensyn til. Derfor søkte hvert sjikt 
eller hver gruppe å samle flest mulig velgerstemmer til sine
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kandidater ved parlamentsvalg. De slo seg sammen til valg- 
foreninger for å gi sin agitasjon vekt og varighet. Parti
ene utgikk fra disse med fastere organisasjoner og målbe
visste programmer.
Hva disse partiene enn kalte seg, hvor høye og hellige god
er de enn kjempet for, hvilke programmer de enn satte opp, 
hvilke skjønne fraser og slagord de enn benyttet: alltid 
gjalt deres kamp - idet den strevet etter politisk innflyt
else - helt bestemte økonomiske interesser. Det konserva
tive parti, som søkte å bevare (dvs. konservere) den gamle 
hevdvundne statsform, maktfordeling og ideologi, dannet så
ledes den føydale storgodseierklasses samlepunkt. De stor- 
industrielle, som var interessert i nasjonalstaten, de som 
hyllet den kapitalistiske æras liberalisme, dannet nasjonal- 
liberalernes parti. Småborgerne, for hvem meningsfrihet og 
rettslikhet syntes å være tilstrebelses- og tankeverdige 
vinninger, fant hverandre i de demokratiske og frisinnede 
partiene.
Arbeiderne hadde foreløpig ikke noe eget parti, for de had
de ennå ikke forstått at de utgjorde en egen klasse med 
egne interesser og egne politiske mål. Følgelig lot de seg 
fange inn av de liberale demokrater, ja til og med av de 
konservative, og dannet trofast stemmekveget til de borger
lige partiene. Men i den grad arbeidernes klassebevissthet 
ble vekket og styrket, gikk de over til å danne egne partier 
og å sende egne talsmenn til parlamentet. Disses oppdrag var 
å sikre arbeiderklassen flest mulige og størst mulige for
deler ved den borgerlige stats opp- og utbygging. Ved siden 
av den store revolusjonære målsetting i det sosialdemokrat
iske partis Erfurt-program, er bevegelsens mange praktiske 
fordringer satt fram. Denne bevegelsen levde livet ut i 
parlamentet og den var innstilt på den daværende tidsepoke. 
Disse kravene hadde ingen ting å gjøre med sosialisme. Deri
mot stammet de for det meste fra borgerlige programmer? de 
var bare ikke blitt gjennomført av borgerlige partier, ja de 
var ikke engang alvorlig ønsket. Det kan ikke skjules at 
sosialdemokratiets representanter i parlamentet har ønsket 
å yte et flittig og redelig arbeid. Men deres virksomhet, 
som deres resultater, forble begrenset. For parlamentet er 
et redskap for borgerlig politikk, bundet til den borgerlige 
metoden å drive politikk på, og det er også borgerlig i sin 
virkning. Parlamentarismens endelige og egentlige vinst til
faller borgerskapet.
Den borgerlige, dvs. den parlamentariske metoden, å drive 
politikk på, henger nært sammen med den borgerlige metoden 
å drive økonomi på. Denne metoden er: handle og forhandle.
På samme måte som borgerskapet handler og forhandler varer 
og vareverdier, på marked og i messe, i liv og i bank, på 
børs og kontor, slik handler og forhandler det også i par
lamentet om de lovgivende sanksjoner og rettsmidler for de 
ervervede penge- og tingverdier. Ethvert partis represen
tanter søker i parlamentet å vri mest mulig ut av lovgiv-
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inga for sine oppdragsgivere, sine interessegrupper, sitt 
"firma". De står også i stadig føling med sine industrifor
bund, arbeidsgiverforeninger, karteller,standsorganisasjon
er eller fagforeninger for å motta direktiv, informasjon, 
forholdsregler eller oppdrag fra dem. De delegerte er for
handlerne, og forretningen blir utført gjennom taler, prut- 
ing, sjakktrekk, forhandlinger, overlisting, avstemnings- 
manøvere, kompromisser. Det parlamentariske hovedarbeidet 
blir heller ikke ytt i de store parlamentsforhandlingene 
disse er bare et slags skuebrød - men i kommisjonene som 
møter under utestengning av offentligheten og uten den kon
vensjonelle løgnens maske.
Om parlamentet hadde sin berettigelse for arbeiderklassen 
i den førrevolusjonære tida, idet det utgjorde midlet for å 
sikre klassen dens politiske og økonomiske fordeler, alt 
etter styrkeforholdene som gjorde seg gjeldende, så var den
ne berettigelse null og ingen ting i det øyeblikk proletari
atet hevet seg opp som revolusjonær klasse og meldte sitt 
krav på overtakelse av hele stats- og produksjonsmakta. Nå 
fantes det ikke mer forhandling, ingen forrettshaver med 
større eller mindre fordeler, ingen kompromisser - nå gjalt 
det helheten. Proletariatets første revolusjonære ytelse 
måtte følgelig bli å rydde vekk parlamentet. Men det kunne 
ikke fullføre denne oppgava så lenge det sjøl var organisert 
i representasjonspartier, altså var bundet i organisasjoner 
som i grunnen er av borgerlig karakter og følgelig ute av 
stand til å overvinne det borgerlige vesen, dvs. borgerlig 
politikk, økonomi, statsordning og ideologi. Et parti (som 
skal representere) trenger parlamentet og parlamentarismen, 
liksom parlamentet trenger partiene. Det ene betinger det 
andre, de støtter og opprettholder hverandre gjensidig. Opp- 
rettholdelsen av representasjonspartiet betyr opprettholdel- 
sen av parlamentet og dermed opprettholdelsen av borgerlig 
makt.
Etter den borgerlige statens og dens institusjoners forbilde 
er også partiet organisert autoritært-sentralistisk. I det 
går all bevegelse i form av kommando fra ledelsen av sentral
styret til den breie basisen av medlemmer; nederst er med
lemsmassene, over dem trinnene av ansatte på stedet, i om
rådet, i landet, i riket. Partisekretærene er underoffiser
ene, de deputerte er offiserene. De deler ut kommandoene, 
gir ut parolene, driver politikk; de er de høye ærverdige. 
Partiapparatet, i form av kontorer, aviser, kasser og man
dater, gir dem makt til å herske over massen av medlemmer, 
en makt som ingen kan unndra seg. Sentralens funksjonærer er 
så å si partiministre, de sender ut forordninger og forføy
ninger, tolker og forklarer beslutningene fra landsmøter og 
konferanser, bestemmer anvendelsen av pengene, fordeler 
stillinger og oppdrag etter personalpolitikkens mønster. 
Rettnok skal landsmøtet være den høyeste instans, men dets 
sammensetning, forhandlinger, fatninger av vedtak og tolk
ningen av vedtaka er tvert igjennom lagt i hendene på de 
øverste partimakthaverne. Sentralismens typiske kadaverlydig-
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het, som her heter partidisiplin,sørger for underordningens 
nødvendige resonans.
Et representasjonsparti med revolusjonær karakter i prole- 
tarisk forstand er en uting. Det kan bare ha revolusjonær 
karakter i borgerlig forstand og da bare ved overgangen fra 
føydalisme til kapitalisme - altså i borgerskapets interes
se. I omveltinga fra kapitalisme til sosialisme må det 
svikte, dette jo mer, desto mer revolusjonært det har fram
stilt seg i teorien og fraseologien. Da verdenskrigen brøt 
ut i 1914, dvs. da borgerskapet erklærte kamp mot hele ver
den, skulle det sosialdemokratiske partiet svart med prole
tariatets revolusjon over hele verden. Men det sviket, kast
et av seg ordrevolusjonarismens maske og førte borgerlig 
politikk over hele linja....
Den borgerlige organisasjons betalte yrkesledere fortjener 
mistro og må avvises som et borgerlig forvaltningsapparats 
organer. Deres borgerlige gjøre skaper borgerlige levevaner 
og borgerlige tenke- og følelsesformer hos dem. I dem kom
mer uunngåelig det typiske parti- og fagforeningspampevel- 
dets førerideologi i stand. Den sikre ansettelse, den opp- 
høyede sosiale stilling, den punktlig betalte lønn, det 
lune og varme kontoret og den snart tilvendte rutinen i å 
avgjøre formelle forvaltningsforretninger skaper en mentali
tet som ikke på noe punkt skiller arbeiderfunksjonæren fra 
små post-, skatte-, kommune- og statsfunksjonærer, både i 
tjenesten og i deres hjemlige miljø. Funksjonæren er for 
korrekt forretningsførsel, pinlig orden, glatt utføring av 
pliktene; han hater forstyrrelser, gnissinger og konflikter. 
Ikke noe byr ham så mye imot som kaoset; derfor stritter han 
imot enhver uorden, bekjemper massenes egenmektighet og 
sjølstendighet og frykter revolusjonen.
Men revolusjonen kommer. Plutselig er den der og hever seg 
opp. Alt blir rystet; alt underst omsnudd til øverst. Ar
beiderne står på gata og trykker på i retning aksjon. De tar 
fatt på å kaste ned borgerskapet, å knuse staten og å gjøre 
seg til herrer over produksjonen. Da blir funksjonæren grep
et av en uhyre angst. For Guds skyld, skal ordenen bli for
vandlet til uorden, roa til uro, den korrekte forretnings
førsel til kaos ? Det kan ikke skje*. Slik advarte "Vorwårts" 
ennå den 8.november 1918 mot "samvittighetsløs hets fra revo
lusjonære fantaster", slik bekjempet fagforeningenes avis de 
"uansvarlige eventyrerne" og "kuppmakerne", slik sendte riks- 
forsvarsfraksjonen endatil i siste time Scheidemann inn i det 
Wilhelminske kabinett, for at "den største ulykke" - revolu
sjonen - skulle unngås. Og der arbeidere stadig i løpet av 
revolusjonen ville gå over til aksjon, sprang parti** og fag- 
foreningsfunksjonærer imot dem med ropet: "Ikke så påtreng
ende'. Ingen blodsutgydelser'. Vær fornuftige'. La oss forhand
le!"
Idet man gikk over til å forhandle, istedet for å gripe mot
standeren og kaste ham overende, da var borgerskapet reddet.
Å forhandle, det er jo deres metode å drive politikk på, og
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på sin kamparena kjemper de tryggest. Å ville drive prole- 
tarisk politikk i borgerskapets hus og med borgerskapets 
midler, det vil si å sette seg ved kapitalistenes bord, 
spise og drikke med dem og forråde proletariatets interes
ser. Forræderiet mot massene - fra SPD til det ytterste KPD 
behøver ikke å skrive seg fra skarvelig sinnelag, det er 
enkelt og greitt konsekvensen til enhver parti- og fagorgani
sasjons borgerlige vesen. Lederne til dette partiet og den
ne fagforeningen er nettopp ånd av ånden til den borgerlige 
klassen, kjød av det borgerlige samfunnets kjød.
Men det borgerlige samfunn går tilgrunne... I en slik tid 
kan heller ikke partiet fortsette å bestå lenger; som ledd 
i det borgerlige samfunn, går det tilgrunne med det. Det 
ville være kvakksalveri å verne handa mot døden når kroppen 
ligger døende. Derav kommer den ustanselige kjede av parti
splittelse, - ødeleggelse og -oppløsning som ikke noe lands
møte, hverken en andre eller en tredje internasjonale, ingen 
Kautsky og ingen Lenin mer kan stanse. Partienes time er 
kommet, som det borgerlige samfunnets time er kommet. De vil 
fremdeles opprettholdes, liksom laug og broderskap er opp
rettholdt fra middelalderen: som overlevde institusjoner 
uten historieskapende kraft. Et parti som SPD, som på ny 
uten kamp prisga alle november-opprørets resultater, ja del
vis med vilje spilte i hendene på den kontrarevolusjonen som 
de er forbundet med og som de sitter i regjering med, et 
slikt parti har mistet enhver eksistensberettigelse. Og et 
parti som KPD, som bare er en vesteuropeisk filial av Turke
stan, og som ikke engang kan klare seg et par uker ved egen 
kraft, uten Moskvas rike tilskudd; et slikt parti har aldri 
hatt denne eksistensberettigelsen. Proletariatet vil gå hen 
- over begge - uten bekymring for partidisiplin og pampe- 
skrik, resolusjoner og kongressbeslutninger.
Tyskland i 1924.

Oversatt av Einar Jetne
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EINAR JETNE:

Statsmakt og 
klassesamfunn i Norge

1. INNLEIING
Eg vil i denne artikkelen søke røtene til ein del av dei 
formene for undertrykking, utbyting og umenneskeleggjering 
som det norske samfunnet i dag inneheld. Institusjonar og 
forhold i dag har historisk opphav. Vi kan finne opphav og 
utvikling fram til i dag. Vi kjenner og frå historia vår og 
frå antropologien samfunnsformer som ikkje eksisterer leng
er hos oss.
Eg leiter ikkje etter nokon opphavleg naturtilstand - men 
heller etter forståing av historiske prosessar. I staden 
for å søkje tilbake etter eit meir humant samfunn, vil eg 
nytte innsikt i historiske og sosiale prosessar til saman 
med andre å skape eit betre samfunn; et samfunn utan under
trykking og utbyting, eit kommunistisk eller kollektivis- 
tisk samfunn.
Det norske samfunnet har gått gjennom fleire store og djupt- 
gripande revolusjonar: omfattande strukturelle endringar.
Eg ønskjer å ta del i ein ny revolusjon - ein sosialistisk 
revolusjon.
Ein revolusjon er ikkje gjort med å tenke han. Det er ikkje 
nok med ei generell målsetting. Ingen andre har før oss 
løyst den oppgåva som vi har sett oss. Mange har forsøkt - 
men ingen hadde det utgangspunktet som vi har - og få synes 
å ha sjanse til å lukkast. I Norge må vi sjølve skape vår 
eigen strategi og taktikk. Vi må lære av alle dei som tid- 
legare - her og i andre land - har arbeidd mot det same 
målet, men strategien og taktikken vår må vere grunna i 
våre eigne føresetnader - i vår eiga historie.
Det er ofte vanskeleg å sjå dei formene for undertrykking 
som ein sjølv er offer for. Spesielt er dette vanskeleg når 
undertrykkinga gjennom hundrevis av år er internalisert i 
kulturen - er blitt til "menneskeleg natur". Når vi studer
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er historia, kan vi oppdage samfunnstilstandar utan fenomen 
som i dag er "naturlege". Vi kan avdekke at forminga av råd
ande tilstandar har funne stad gjennom langvarige og blo
dige kampar. Vi må finne ut kvifor. Vi må finne ut kven som 
kjempa for kva og kva dei nådde.
I dét følgjande vil eg søkje å vise gangen i dei revolusjo
nære endringane som har funne stad i Norge gjennom den del
en av historia som vi har kunnskaper om.
Eg vil søkje å finne røtene til kulturfenomen og til fys
iske maktinstitusjonar. I hovudtrekka til eg følgje utvik
linga til staten og til kapitalismen i Norge fram til i dag 
- dette for å avdekke forhold i samfunnet av i dag. Eg gjer 
ikkje forsøk på å skrive "objektiv" historie. Eg søkjer 
ikkje fordelar og ulemper ved dei ymse historiske institu- 
sjonane. Eg søkjer heller å avdekke den historiske maktdia- 
lektikken. Historiske data blir brukte til å kaste lys over 
dei revolusjonære prosessane. For meg er historiske insti- 
tusjonar og personår interessante som ledd i revolusjonære 
prosessar. Den lesaren som søkjer dei "gode" sidene til 
maktinstitusjonar og personår med makt, vil leite fåfengt.
I historisk samanheng synes desse sidene meg uinteressante. 
Eg vil søkje å vere objektiv i den forstand at dei data eg 
gjev og dei samanhengane eg viser, dei skal - så langt eg 
makter - vere korrekte.

2. STATSDANINGA
a) Ættesamfunnet
I primitive samfunn i andre verdsdelar og i europeisk og 
vår eiga tidlegaste historie kjenner i samfunnsformer utan 
stat. Den høgste sosiale eininga i dette samfunnet var ætta, 
fylket eller stammen. Grensene til samfunnet var ikkje de
finert geografisk, men ut frå blodsslektskap. (1)
I ættesamfunnet var folk og hær eitt. Militære og andre 
gjeremål var ikkje skilde organisasjonsmessig - bortsett 
frå eit kjønsskille. Menminga fylke tyder folk eller ætt.
Ho viser attende til slektskap. I militær kamp fylka hæren 
seg. Kvart folk kjempa som eiga avdeling. Nemninga herad 
tyder truleg og folk eller undergruppe i eit folk. Herad 
og hær - armé - har same rota.
Ættesamfunnet hadde ei juridisk og religiøs leiing og ei 
militær. Opphavleg vart både sivile og militære leiarar val- 
de av folket på tinga. På tinget vart ætta samla til val - 
hylling - og til å ta rettsavgjerder. Seinare vart truleg
1} Foa AtudyLum av amfi unn e £, Ajå Fn,£ddA£ck Engdl*: VER
URSPRUNG VER FAMILIE, VES PRJVATE1GENTUMS UMV VES STAATS; 
Einati 0 lg ain** on: FRA ÆTTESAMFUNN TIL KLASSESTAT og J.E. 
S<VU: UVS1GT OVER VEN NORSKE HISTORIE. Sjå da££a kd{£d£ av 
vaAdøgdA, 4. 37 og 4.77.
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valet av hovding og konge bunde til å finne stad mellom med- 
lemene av ei ættegrein. Siste fasen av ættesamfunnet har i 
så måte aristokratiske trekk. Korkje hovdingen eller kongen 
synes £ vår forstand å ha makt over ætta - over folket. Hov
dingen var ordstyrar på tinget og leiar for religiøse sere- 
moniar. Kongen var militær leiar. I fredstider låg truleg 
kongsfunksjonen nede. Dersom andre folk gjekk til åtak på 
ætta, var kongen sjølvskriven militær leiar - og alle våpen
føre menn hadde plikt til å følgje kongen i forsvarskampen. 
Dersom kongen ønskte å dra på herjingsferd til andre folk, 
hadde andre medlemer av ætta inga plikt til å følgje han. 
Røvarhæren var ein hær av friviljuge som hadde samla seg 
kring ein militær leiar, ein konge.
Siste fasen av ættesamfunnet synes alle stader å vere merkt 
av harde kampar. Slik var det på Peloponnes før den atenske 
staten vart grunna - likeeins hos dei mellomeuropeiske ger
manske folka og hos oss i vikingetida. Sluttfasen til ætte- 
samfunnet hos oss synes å ta til då dei store folkevandring- 
ane - ætter på flyttefot - nådde Norge. Dei norske ættene 
vart dregne inn i ein stadig kamp mot inntrengjande ætter.
I ættesamfunnet vart truleg kongsfunksjonen permanent. Det 
vart stadig nye lokale krigar - og kampen forma menneska. 
Kongsfunksjonen vart lausare knytt til ætta og til for
svaret. Kongen med hæren sin skaffa seg rikdom ved rov 
og heider gjennom siger. Vikingetida var det siste store 
krampetaket. Ættesamfunnet sine - relativt til seinare 
tider - frie menn var ville og harde krigarar. Mot hærar 
frå statssamfunna i sørlegare delar av Europa var dei 
overlegne. Vikingetida var ei røvartid. Kongen sin funk
sjon vart endra frå å vere folket sin leiar i forsvar til 
å bli leiar for røvarar til lands og til sjøs.
Innetter måtte ættesamfunnet så smått gå i oppløysing. Den 
kollektive eigedomen, ætteeigedomen eller odelen vart ikkje 
lenger det alt avgjerande. På røvartokt skaffa røvarkongar 
og soldatane deira seg privat eigedom - privat rikdom.
Sluttfasen til ættesamfunnet hadde sin eigen ideologi, sin 
eigen religion: åsatrua.2 Før Vikingetida kunne denne reli
gionen knapt ha eksistert. Det stabile ættesamfunnet tidleg- 
are hadde truleg ein annan religion - med gudar for grøde, 
gode år, god fangst osb. Åsatrua var ein krigar- og røvar- 
religion, ein kongsreligion med patriarkalsk fedredyrking 
innan kongsætta. Kanskje for første gong fekk vi ein reli
gion med eit hinsidige delt i to. Det viste attende til ei 
deling i det verkelege samfunnet, enno ikkje i klassar - men 
i funksjonar: røvar og jorddyrkar. Dei som slo seg saman 
med røvarkongane, drog på hærferder og fall i kamp, kom til 
Valhall - til himmelen. Dei som dyrka jorda og døydde på 
sotteseng, kom til Hel eller dauden. Bot og synd var ikkje 
enno noko element i religionen. Religionen hadde ingen sterke 
krav til lydnad - men lokka til kamp, til rov og hærtaking. 
Religionen søkte ikkje å rettferdiggjere eller stabilisere

Sjå SNORRES KONGESAGAER, yngling 2.A aga og Snosisiz StuAlaAon: 
VEN VNGRE EVVA.
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eit samfunn, men å lokke til kamp utetter - det var ein rø- 
varetikk.
Nokre av dei merkbart repressive trekka ved samfunnet idag 
skriv seg frå ættesamfunnet: nasjonalismen, rasismen og den 
etniske inngruppeholdninga. Ættesamfunnet var ikkje berre 
organisatorisk grunna i ætta, men og kulturelt: berre dei som 
høyrde ætta til, var menneske - hadde menneskeverd. Å drepe 
ein ættefrende var teikn på sinnsjukdom. Drap av folk frå 
andre ætter var drap av mindreverdige - umenneske. Drap uta- 
nifrå av ættefrender kravde ættehevn - blodhevn.
Slave- eller trælehald nådde truleg først i siste fasen til 
ættesamfunnet noko nemneverdig omfang. Trælar var byte i 
krigs- eller røvarferd. Trælen høyrde til ei anna ætt. Han 
eller ho var ikkje fullverdig menneske. Sluttfasen til ætte
samf unnet skapte likevel ikkje noko permanent slavesamfunn. 
Trælen vart ført inn i samfunnet utanifrå, men etter ei fast
sett tid - ofte fleire generasjonar - vart trælen tatt opp i 
ætta.

b) Første delen av den etatistiske revolusjonen - eller hær- 
takinga av Norge.

Den etatistiske revolusjonen var kanskje den mest omfattande 
og djuptgripande av alle revolusjonar hittil. Alle seinare 
revolusjonar har funne stad innan vinningane til denne revo
lusjonen - innan staten. Utgangspunktet for den etatistiske 
revolusjonen var kongsfunksjonen i ættesamfunnet og røvar- 
hæren. Staten vart ikkje - som sosial institusjon - bygd 
opp innan ætta. Staten var instrumentet til ei ætt - eller 
helst ein kongeleg hær - for å okkupere andre ætter eller 
folk (fylke). Slaget i Hafrsfjord er tidfest til siste halv
del av det 9. hundreåret.3 Slaget på Stiklestad sto i 1030.
I tida mellom desse slaga var det samanhengande krig i landet. 
Ein langvarig og blodig revolusjon fann stad. Denne revolu
sjonen tok ikkje til i Hafrsfjord - først då vart han lands- 
omfattande: han galdt heile det området som i dag er Norge 
og meir til.
Utan å overdrive, kan vi seie at første delen av den eta
tistiske revolusjonen strekte seg over to hundre år - eller 
seks til sju generasjonar.
Alt før Harald Hårfagre må det ha blitt skapt meir eller 
mindre varige statar på Sørlandet 4, søndre delen av Aust
landet og kanskje og i Hålogaland.
3i Sjå RIKSSAM LING OG KR1STENV0M, Nosukt hl*tonikiKi l ut- 
vaZg 1, \Jtd Andsi2,cu> HolmAzn og JclkZz SZrmnA&n. 6.88-117.

4)jbld. i. 244-257.
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Snorre førte Hårfagreætta attende til Odin. Det vart rett nok 
eit brot i ættesamanhengen like etter Odin - men seinare vart 
han følgt som ættetavlene i Bibelen. Ifølgje Snorre var Odin 
foikevandringskonge og røvar. Han og folka hans kom frå eit 
land aust om Don - der låg Åsgård. Odin krossa Don, gjekk 
inn i Midt-Europa og drog nordetter til Danmark. Hæren hans 
slo seg seinare ned ved Uppsala i Sverige. Skal ein tru 
Snorre sine ættetavler - noko mange historikarar meiner at 
ein ikkje bør - heldt Ynglingeætta seg der i hundrevis av år. 
Om lag hundre år før Harald Hårfagre vart denne kongsætta 
driven bort frå Uppsala av ei anna kongsætt. Ynglingane drog 
over Solør og Opplanda ned til Vestfold. Dei skapte eller tok 
over ein stat der. Dei utvida denne staten gjennom hærtaking 
til dess han strekte seg over heile Norge.
I det området som Harald Hårfagre la under seg, budde det 
fleire folk, stammer eller ætter. Ikkje noko ved dei norske 
folka batt desse nærare til kvarandre enn til folka i Sve
rige, Danmark og kanskje også andre germanske område. Innan 
det som vart staten Norge, budde det minst fem folkegrupper. 
Av desse synes i det minste det trønderske folket å ha levd 
i eit nærpå reint ættesamfunn då hæren til Harald Hårfagre 
okkuperte landet.5
Før denne okkupasjonen var ikkje Norge noka sosial eining. 
Gjennom ei imperialistisk hærtaking gjorde Harald seg til 
herskar over folka i landet? Harald gjorde Norge til ei po
litisk eining: Han skapte ein primitiv stat. All historie 
etter denne militære akta er mellom anna fylt med forsøk 
ovanifrå på å skape Norge til ei djupare sosial eining. Først 
i den borgarlege epoken synes desse forsøka å ha blitt krona 
med hell.
Staten var ein logisk konsekvens av ættesamfunnet sin siste 
fase. Kongane og røvarflokkane deira fann at staten var eit 
meir tenleg instrument for rov enn strandhogg og overfall 
utanifrå. I staden for å hærta eit folk, rane det som kunne 
nyttast og reise heim att, slo kongane seg ned blant og over 
dei hærtekne. I staden for usikre ransferder, skapte dei 
sikre skatteinnkrevjingssystem. Dei hærtekne folka vart lova 
vern mot andre røvarkongar - for motytingar til kongen, den 
personifiserte staten. Dette vernet klarte staten enno på 
lenge ikkje å gje.
Grensa for ættesamfunnet var sett av folket. Staten sine 
grenser vart geografiske okkupasjonsgrenser. Dei tok mindre 
omsyn til kvar folka budde. Koloniseringa av Afrika viser 
kva resultat skaping av slike sosiale einingar får.
Snorre seier at Harald Hårfagre tok odelen frå bøndene og 
gjorde dei til leiglendingar. For bøndene i ættesamfunnet 
måtte plikta til å betale skatt bli sett på som tvang og u- 
fridom. Ættejorda skulle leigast ut av kongen - av staten. 
Harald gjorde heile landet til privateigedomen sin og let
^Sjå av vandøQøn, 4. 81.
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folket leige det av han.
Såleis kan vi seie at staten og privateigedomen har same opp
havet: kongshæren. Begge delane var rov frå ættesamfunnet, 
frå eit kollektiv - samstundes er kongshæren eit ekte barn 
av ættesamfunnet.
Med Harals Hårfagre var berre den første fasen i den etatis- 
tiske revolusjonen ført til ende. Den store konfrontasjonen 
mellom ættesamfunn og kongsimperium hadde enda med siger for 
kongen. I krig gjennom fleire generasjonar var strukturen og 
samhaldet i ættesamfunnet delvis brote. Alle stader måtte 
motsetnaden mellom ættesolidaritet og kongslojalitet, rikdom 
og ære knytt til kongsteneste, kome til syne og gradvis bryte 
ned ættesamfunnet.
Den staten Harald skapte, var på langt nær konsolidert - en- 
då mindre var samfunnet og kulturen etatistisk, dvs. tilpas
sa statsmakta over samfunnet. Harald skapte berre dei første 
statlege prinsippa: ei regulerande og spaltande makt ovzh. 
samfunnet, grunna i den militære makta til ein ståande kongs- 
hær, hird eller armé; spirene til eit administrasjonshierar- 
ki, bygd ovafrå av kongen. Dette hierarkiet av jarlar og 
hersar skulle tene som kongens skatteinnkrevjarar og lokal
administrasjon. I stor grad måtte kongen gjennom muting nyt
te det gamle ættearistokratiet - hovdingar og fylkeskongar - 
som statsbyråkrati. Dette aristokratiet var for svakt 6ver- 
for kongsmakta til å halde posisjonen sin med ætta som basis. 
På den andre sida var bindinga til ætta for sterk til å 
gjere det til sikre tenarar for ein sentralisert stat. Føre
bels hadde kongen lite val: sette han menn som ikkje høyrde 
ætta til som representantane sine over folka, kvitta ættene 
seg med dei lokale herskarane så snart kongshæren var reist 
frå området. Den som tok teneste i det første svake stats
apparatet, måtte rekne med ein brå daude. Korrupsjon vart 
eit nødvendig middel for å halde staten oppe: jarlane og 
hersane måtte få sin del av dei skattar og bøter som vart 
innkravde i kongens namn. Som i den opphavlege røvarflokken, 
var utsiktene til rikdom og personleg eigedom det som dreiv 
kongens menn til å tene han: eit prinsipp som framleis er 
herskande i eitkvart byråkrati, eitkvart apparat grunna på 
gjennomført lydnad.
Den herskande kulturen og spesielt religionen - Åsatrua - 
sto i skarp motsetnad til dei nye sosiale forholda. I kultur
en var det få - om noko - element som rettferdiggjorde lyd
nad mot høgre makter. Religionen hylla krigaren og røvaren. 
Han forakta den slitande og fredsæle bonden. Ein slik reli
gion tenderte mot å rettferdiggjere opprøret mot statsmakta. 
Samstundes forakta han den servile statstenaren. Den etatis- 
tiske revolusjonen måtte også bli ein kulturrevolusjon.
Etter at Harald var død, klarte ikkje sonen Eirik Blodøks å 
halde riket saman. Den første kongen som etter Harald delvis 
makta å reise kongsstaten att, var den yngre sonen Håkon.
Med Håkon byrja - rett nok i lite omfang - den etatistiske 
kulturrevolusjonen: kampen mot ættesamfunnet var no ein kamp 
både for statsmakt og kristendom. I den kristendomen som var
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herskande i sørlegare delar av Europa, fann kongane ein id
eologi som samsvarte med statsmakta sine behov: Kristendom- 
en lova - i motsetnad til Åsatrua - den lydige statsborgar- 
en eit betre liv etter dauden. Opprøraren, røvaren som set
te seg mot statsmakta sine påbod, vart lova eit evig liv i 
pinsle. Den monoteistiske kristendomen slo fast eineherskar- 
prinsippet og herskaren skulle visast absolutt lydnad. Kyr
kja, bygd på den monoteistiske religionen, er tvillingbror
en til den monolittiske kongsstaten.
Den revolusjonære kampen mellom ættesamfunn og stat fekk 
i stadig større grad karakter av religionskrig.
Kor hard og nådelaus denne kampen var, får vi eit lite inn
blikk i når vi registrerer at mellom Harald Hårfagre og 
Magnus den gode (omlag 100 år) vart så godt som alle norske 
kongar - minst ni i talet - drepne i kamp med nordmenn.6
Den siste store konfrontasjonen mellom ættesamfunn og stat - 
mellom den gamle religionen og kristendom - °to på Stikle
stad. Folkehæren sigra over kongshæren, men likevel vart 
dette den siste motstanden folket makta. Grunnen til at sig- 
eren vart det endelege nederlaget, må søkast i kulturkampen: 
Den organiserte kyrkja hadde klart å få eit krigstrøytt 
folk til å tvile. I resignasjonen mot overmakta ga kristen
domen trøyst.
Tilsynelatende måtte Håkon den gode ta eit steg attende i 
høve til faren sin: han ga odelen tilbake til bøndene, dvs. 
han let dei sleppe skatt. Berre tilsynelatande og mellombels 
var dette eit tilbakesteg: Under dekke av retretten vart eit 
nytt element lagt til staten: leidangen, plikta til ei slags 
militærteneste for kongen.
Då Olav digre hadde forlete dette livet, sto han opp att og 
levde vidare som Olav den heilage. Olav digre kjempa og 
døydde for eiga kongsmakt og for staten. Olav den heilage 
døydde martyrdauden for statsideologien, for den kristne 
kyrkja, for den allmektige gud. På få år etter 1030 var 
kongsætta og staten sikra eit høgare vern, ei høgare legiti
mering. I guds namn kom Olav Haraldssons ætt til å herske 
nesten utan motstand i hundre år frametter.
Denne fasen i den etatistiske revolusjonen byrja før året 
870 og var fullført i 1030. Folket og ættesumfunnet var 
knekt. Seinare kunne folket i kamp berre endre staten, men 
aldri sette frigjeringa frå statsherredømet på dagsordenen.
Dei historiske røtene til staten finn ein i kongsfunksjonen 
innan ættesamfunna. Den etatistiske revolusjonen fann ikkje 
stad Innan ættesamfunnet - han gjekk ut frå det. Den etatis-
^SNORRE nemnesi Eltilk Blodøk*, Håkon den Gode, Hasiald Gsiåfaell, 
Etillng Gunnhild* øn, Sigurd Sleva Gunnhild* on, Txygve Olav*- 
* on, Gudnød Bjøn,n**on, Olav Thygve**on og Olav Ha>iald**on.
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tiske revolusjonen var imperialistisk hærtaking. Det var 
slavebinding. Statsborgaren, det var trælen i ny form.
Kongs- og hærfunksjonen i ættesamfunnet skaffa dette samfun
net trælar. Den etatistiske revolusjonen gjorde alle til 
statens og kongens tenarar.
Gjennom heile den etatistiske revolusjonen heldt kongen oppe 
funksjonen sin som røvar. Vikingetokter i ungdomsåra var 
forskolen for dei fleste kongsemne i heile denne perioden. 
Det at kongane bytte religion frå åsatru til kristendom, 
endra berre lite på deira liv og framferd: Statsbygginga var 
sett på dagsordenen, men rov og plyndring utetter hadde 
framleis stor plass.
I kjølvatnet til røvartoktene gjekk handelsferder. Spirene 
til ein borgarfunksjon fans alt i ættesamfunnet. Rettnok 
kunne berre svært få livnære seg av handel. I store trekk 
var ættesamfunna sjølvforsynte. Berre svært lite av produk
sjonen kunne samfunna gi frå seg i byte med varer som dei 
sjølve ikkje produserte. Det fans lite av den akkumulasjon
en og arbeidsdelinga som er nødvendig for at handelen skal 
bløme.
Kongshæren var utgangspunktet for staten. Hæren var organi
sert ovafrå og ned - i motsetnad til ættesamfunnet. Hæren 
(og seinare kyrkja) vart mønsteret for organiseringa av 
statsbyråkratiet. Skatt til staten vart etablert som prin
sipp. Plikta til militærteneste for staten vart tvinga gjen
nom - likeeins plikt til lydnad mot høgare makter. Kongen - 
staten - tileigna seg gradvis utforminga av lover og doms
makta. Ein repressiv religion vart med vald påtvinga folket. 
Ei makt var etablert over folket.

c) Eigedomsrovet - eller forspelet til eit klassesamfunn
Odelen, ætteeigedomen - det var ættesamfunnets prinsipp. 
Spesielt galdt dette gorda. Siste fasen av ættesamfunnet ga 
rom for ein ny type eigedom - privateigedomen tileigna i 
kamp: trælar, våpen, smykke, alt kva ein hær kunne kome over 
av ting som var nyttige for han. Den statiske kongsmakta, 
staten, førte med seg jord som privateigedom for kongen. 
Kongen drap og dreiv vekk dei argaste motstandarane sine og 
røva til seg den ættejorda dei budde på. Etter to hundre års 
kamp måtte denne forma for eigedom få eit visst omfang. Den
ne jorda let kongen dei mest trufaste følgjarane sine bruke 
som takk for lydnad og hjelp: eit sikkert korrumpsjonsmiddel. 
Frå slaget på Stiklestad og fram til hundreårskrigen (1134) 
hadde vi ein lengre fredeleg akkumulasjonsperiode. Folket - 
dei frie bøndene - vart steg for steg trengt tilbake: gjort 
stadig meir ufrie. Det "fredelege" rovet vart delt mellom 
tre: kongen, kyrkja og kongen sine menn kringom i landet. 
Legitimeringa for rovet var av to slag: ulydnad mot kongen 
og synd mot gud. Ulydnad mot kongen vart straffa med avhend
ing av ættejord ( i tillegg til bøter og kroppsstraff). Lend
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mennene - statshierarkiet - var ofte dei direkte utøvarane. 
Statstenestemenn av lågare ætt, årmenn, fungerte som eit 
slags politi. Bytet vart delt mellom dei og kongen. Synd 
var truleg for nordmenn eit tidlegare ukjent fenomen. Mangt 
som tidlegare var naturleg, vart synd - og synd måtte bøt
ast med eigedom.
Eigedom gjev maktpotensial. Sjølve utøvinga av statsfunk- 
sjonane ga auka eigedom til to institusjonar og spirene til 
ein klasse? desse var kongsstaten, kyrkja og lendmannsari- 
stokratiet.7
Det store omslaget frå den første revolusjonsperioden til 
fredeleg akkumulasjon vart stadfest med at frå og med Magnus 
den gode vart ingen norsk konge drepen av nordmenn på hundre 
år. Kongen og staten si makt var førebels konsolidert. Men 
akkumulasjonen skapte nye maktsentra: kyrkja og spirene til 
ein lendmannsklasse. Denne "klassen" var rett nok ingen fullt 
utvikla klasse. Til det var banda til ættesamfunnet for 
sterke. Delar av det oppkomande lendmannsaristokratiet og kyr
kja såg etter kvart sams interesser overfor kongsstaten. Dei 
vart mektige og maktmedvitne nok til å mislike stillinga si 
under kongsstaten. Dei ønskte sjølve statsmakta.
Etter nokre generasjonar med relativ fred gjekk vi inn i ein 
ny borgarkrig, ein ny revolusjonær epoke. Denne epoken bar 
i seg to aspekt: (1) Kongsstaten sitt endelege oppgjer med 
ættesamfunnet, materialisert i ættearistokratiet som lend
menn. (2) Lendmannsaristokratiet si omvandling frå ætteari- 
stokrati til klasse.
Både lendmannsaristokratiet og kyrkja var staten sine eigne 
produkt. I det heile: staten er fødestaden til klassane. 
Einkvar stat vil produsere ein potensielt herskande økono
misk klasse: Staten sin eigen logikk krev eit hierarkisk 
system av materiell korrupsjon. Dette skaper uunngåeleg ein 
klasse av mektige og potensielt sjølvstendige maktutøvarar.

d) Borgarkrigstida, første fasen av ein føydal revolusjon - 
eller fullføringa av den etatistiske revolusjonen.
I den primitive kongsstaten levde mange av ættesamfunnet sine 
rettsnormer vid are: For kongsætta hadde åseteretten ikkje av
grensa odelsretten. Alle menn av ætta hadde lik rett til 
arven, ubunde av alder, dvs: alle kongssøner - ektefødte 
som frillesøner - hadde lik rett til arven etter faren. I 
dei første hundre åra etter slaget på Stiklestad førte dette 
berre i liten grad til open kamp om makta? i staden fekk ein 
samkongedøme av fleire ættlingar. Kvar konge sat oftast i 
sin del av riket.
Like før 1130, medan Sigurd Jorsalfar var einekonge, "opp- 
7Sjå t.d. And/Ltai Holm-ien: NORGES HISTORIE, 4. 189.
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daga" ein del av lendmennene ein son av Magnus Berrføtt: 
Harald Gille. Harald var - seier Holmsen - "en stor drik- 
kebror og kvinnejeger? forstand, viljekraft og karakter var 
det derimot litt smått med hos ham. Men han hadde en elsk
verdig framtreden og et føyelig vesen, som snart skaffet ham 
mange venner blant stormennene." ®

Kong Sigurd døydde i 1130. Den 15 år gamle sonen, Magnus , 
"hadde allerede en høy følelse av eget verd".8 Han stevna 
til ting i Oslo og let seg hylle som einekonge. Men samstund
es let Harald Gille - etter råd frå venene sine - seg hylle 
til konge i Tønsberg. Han tok hird og utnemnde lendmenn. 
Harald fekk så stor stønad at Magnus måtte bøye unna og til
by Harald samkongedøme. Samkongedømet var i dette høvet 
grunna i ein maktbalanse. For første gong på 100 år blussa 
det opp kampar om statsmakta i landet. Det første slaget - 
i 1134 - vann Magnus, men Harald greidde rørne til Danmark. 
Fleire lendmenn forlet Magnus og søkte til Harald. "Det 
fortelles at Sigurd Sigurdsson fra Kvitestein på Follo da 
den unge kongen (Magnus) det råd at han skulle fare hjem 
til de troløse lendmennene , drepe dem og gi deres gods og veitsler 
til menn av ringere ætt".9 Magnus handla ikkje. Derimot 
slutta både lendmenn, bønder og bymenn i Vika i stadig stør
re grad opp om Harald. Like over nyåret 1135 gjorde Harald 
overfall på Magnus i Bergen, tok han til fange? blinda og 
kastrerte han og sette han i Nidarholm kloster. Harald vart 
eingekonge - eller rettare: lendmennene i Vika og på Vest
landet hadde statsmakta i sine hender. Dette skulle berre 
vare vel eit år. Ein trøndersk son av Magnus Berrføtt, Sig
urd Slembe, gjorde krav på statsmakta. Hausten 1136 drap han 
kong Harald i Bergen og fekk bøndene i Nord-Hordaland og 
Sogn og Fjordane til å hylle seg som konge. Lendmennene til 
den drepne kong Harald gjekk til motaksjon. Som kongsemne 
stilte dei opp sønene til kong Harald: Inge og Sigurd. Bor- 
garkrigen var i fullt gjenge. I 1139 drap lendmannshæren 
både Magnus Blinde og Sigurd Slembe. Barnekongane Inge og 
Sigurd fekk sams hird og formyndarstyre. "Det førte til 
at de politisk aktive stormennene i Viken ble helt dominer
ende i landsstyret."1° Ein tredje og eldre son av Harald 
Gille, Øystein, ønskte og kongsmakt. Han allierte seg med 
trøndelagsbøndene og vart hylla til konge utan samråd med 
mennene til Inge og Sigurd.
Men: "det ble stadig tydeligere at den tallrike og aktive 
lendmannsflokken omrkring kong Inge ønsket å råde i landet. 
De fant et rettsgrunnlag for det i den ting at Inge var den 
eneste dronningfødte av brødrene. De legemlig vel utstyrte 
frillesønnene Sigurd og Øystein hevdet på sin side at krøp
lingen Inge ikke dugde til å være konge. Men bak Inge og 
hans rett stilte kafeen-* ledende menn seg. Det var første 
gang presteskapet i Norge trådte fram politisk."10 Dette var 
ikkje eit særnorsk fenomen. Hos oss tydde dette at "kirken
8 Ibid, i.193 10 Ibid, 4. 7 9 7
9 Ibid, 4.194
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ville ha makt - makt over samfunnet fra øverst til nederst.
I det kravet kunne det gregorianske presteskapet i Norge 
møtes med de vikske og vestlandske lendmennene. De ble na
turlige forbundsfeller - iallfall så lenge det måtte kjempes 
for maktkravet."11 For å styrke kyrkja i Norge vart landet i 
1150 eller 1151 gjort til eige erkebispedøme,12
I første fasen av krigen sigra lendmennene frå Vestlandet og 
Vika saman med kyrkja. Dei gjorde seg til herrar over stat 
og konge.
Kong Inge drap broren Sigurd. Kort tid etter kom det til 
strid mellom Inge og den tredje broren Øystein. Kyrkja og 
lendmennene sto på Inges side. Øystein makta ikkje skaffe 
seg stønad frå nokon stormenn.
"Han blir jagd gjennom landet med en ussel flokk og drept 
som en hund øst i Viken i august 1157. Men Øysteins folk sam
let seg igjen inne i Marker (strøket mellom Glåmas nedre løp 
og svenskegrensen) og skaffet seg uten videre formaliteter 
en ny konge ved på stedet å hylle Håkon, en uekte sønn til 
Sigurd Munn, som de hadde med seg. Hans mor var en tjeneste
jente fra Viken, og han var blitt oppfostret av den bonden 
hun tjente hos. Håkon Herdebrei - som han ble kalt - var i 
1157 knapt 10 år gammel: den virkelige lederen av flokken 
var Sigurd f sønn til Håvard Hauld fra Røyr i Ringsaker.
Ellers var det mest ætteløse og lovløse folk fra grensestrøk
ene - "markmenn" og "elvegrimer" - som fulgte den nye kong- 
en."13
Trøndarane hylla Håkon til konge mot Inges vilje. I 1159 kom 
det til open krig att. På Austlandet tapte Håkon. I dette 
slaget deltok den vestlandske lendmannen Erling Skakke. Det
te året kom det til sterk motsetnad mallom Inges vestlandske 
og austlandske lendmenn. Dette ga Håkon ein ny sjanse, og no 
sigra han. Inge fall i kamp. Lendmennene på Vestlandet og i 
Vika var dermed utan konge. På eit års tid klarte dei vest
landske og vikske lendmennene likevel å samle seg med Erling 
Skakke som leiar. Erling var gift med dotter til Sigurd Jor
salfar. Den fem år gamle son deira, Magnus, let dei hylle til 
konge i Bergen. Dei søkte stønad i Danmark mot kong Håkon.
Dei skal ha lova danskekongen Norge som hans len til takk for 
hjelp i kampen mot Håkon. Det kom til ny kamp og kong Håkon 
fall. Erling Skakke fekk no Magnus hylla til konge for heile 
landet.1^
Håkons "markmenn og elvegrimer" søkte seg ein ny leiar i Sig
urd - ein kongsson. Dei fekk noko stønad i Trøndelag, men på 
Vestlandet tapte dei. Sigurd vart tatt til fange og avretta.
12Sjd SAMFUNNSMAKTENE BRYTES. No Ai kz hlitoAÅkzAe. I utvalg II 

\)td Kndmab Holm&an oq Jcvild SimQ.n62,n. 4. 17-23.
13 11DHoZmAzn... 4. 204 HoZmAtn... 6.198.
Ulbld, i. 206
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Lendmennene på Vestlandet og i Vika hadde på ny makta i lan
det, og dei fekk hjelp frå kyrkja. Som takk lova dei kyrkja 
både større organisatorisk og økonomisk autonomi. Kyrkja 
kvitterte med å arrangere - med paveleg utsending tilstades - 
salving og kroning av Magnus som konge, "og ga ham rett fra 
Gud til kongedømmet i Norge. Den kronede kongen sverget at 
han skulle være tro og lydig mot krikens herre, paven, øve 
rettferd etter landets lover, la kirken få ha den rettslige 
myndighet som tilkom den etter kirkens lov, og ikke stille 
krav til den som sto i motstrid med kanonisk rett."!^ Kongen 
kalla seg seinare "Magnus med Guds miskunn Norges konge". 
Dette var den første kongekroning i Norden. Kyrkja gjorde no 
kamp mot "Herrens salvede" til "helligbrøde".
"I samband med kongekroningen ble det fastsatt en tronfølge- 
ordning. Også den innebar mye nytt: ...'Den skal være konge 
i Norge som er ektefødt (eldste) sønn av Norges konge, der
som ikke ondskap eller vettløyse tar makt over ham. Men driv
er disse ting den eldste fra riket, da skal den av de sam- 
fedre brødrene hans være konge som finnes best skikket til 
det av erkebispen og lydbispene og de tolv viseste menn fra 
hvert bispedømme, som de nevner opp med seg'... 'Lar noen 
seg ta til konge på annen måte, da har han og alle som følg
er ham i det, forbrutt gods og fred og skal være i bann for 
Gud og alle hellige menn, for paven, erkebispen og alle lyd- 
biskopene.'Frå dette tidsromet skriv også dei første 
kongsoppnemnde embetsdommarane seg. Dei vart kalla lagmenn.
Borgarkrigstida gjorde leidangen -;verjeplikta - lite tenleg 
for kongane. Militært måtte dei heller stø seg på hirda si 
og på dei private hærane til lendmennene. Leidangen gjekk 
over frå å vere militær tenesteplikt til å bli statsskatt. 
Dette skilde kongsmakta enno meir markant frå folket enn 
før. Lendmannsaristokratiet vart statsmakta sitt sosiale 
grunnlag.
Med skiftande hell søkte dei fattige opprørsflokkane å skaf
fe seg kongelege leiarar i kampen om statsmakta. Kring kongs- 
ættlingen Øystein Møyla samla det seg ein flokk fattigfolk 
frå Marker og Telemark: birkebeinarane. I 1176 hylla trønd- 
erane Øystein til konge. Men året etter vart Øystein drepen 
i slag mot lendmannshæren - i slaget på Re. Birkebeinarflok
ken kom på vandring att. Ein annan var og på vånding: Den 
prestelærte Sverre søkte ein hær til å hjelpe seg til stats
makta. I 1177 møttes Sverre og birkebeinarane. Dei mangla 
herførar og vaiet av Sverre til konge og leiar var eit hel
dig val: Sverre var eit militært geni. Han utvikla ein ny 
krigstaktikk, nærpå ein taktikk for geriljakrig. Med birke- 
beinarhæren gjekk han no laus på kong Magnus og lendmanns
hæren. Motstandarane hadde ei mangedobbel overmakt i menn og 
våpen, men Sverre vann slag etter slag. Etter to års krig 
mot overmakta, var mange leiande motstandarar felte. Det 
nordafjeldske var trygt i hendene hans. Sverre ga mennene
15 Ibld, 4. 210 16 Ibld, 4. 211-212.
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sine løn: "Den som vitnefast feller en lendmann, han skal 
bli lendmann, og den som dreper en hirdmann, skal bli hird
mann? enhver skal bli en slik mann som han råder seg selv 
plass til."17

Etter sigeren på Kalvskinnet;sa Sverre: "Et stort tidsskifte 
er her skjedd, som I kan se? så underlig er det gått at en 
mann nå står for tre: for konge, for jarl og for erkebiskop 
- og jeg er den mann."18
Enno kom krigen til å vare i fem år. Kong Magnus beit seg 
fast sønnanfjells. Han var heile tida materielt den sterk- 
aste, men taktisk-militært måtte han stadig tåle nederlag.
I slaget ved Fimreite i 1184, etter sju års kamp, klarte og 
birkebeinarane å felle kong Magnus.
"Mannefallet hadde vært stort på Magnus Erlingssons side i 
nesten alle slagene i krigen, fra Kalvskinnet i 1179 til 
Bergen i 1183, og i den siste striden hadde mer enn to tus
en mann fulgt sin konge i døden. Det tallrike gamle lend- 
manns- og hirdmamsaristokratietvar nå for en svært stor del i 
bokstavelig mening utryddet, iallfall på Vestlandet - og 
birkebeiner kunne rykke inn i de falnes sted."19 Etter Fim
reite sa Sverre: "Godt er det nå å vite at de eiendommer og 
alt det gods de har eid, disse gullhalsene som ligger her 
på stranda, det skal nå I ha, og dermed de beste giftermål 
som fins i landet, og slike navnebøter som I selv liker."19
Holmsen held fram: "Og framfor alt var de" (birkebeinarane 
som overklasse) "fastere knyttet til sin konge enn deres for
gjengere hadde vært - den kongen som hadde gjort dem til det 
de var... Kongelige syslemenn i forvaltningen, kongelig ut
nevnte lagmenn i rettspleien, kongen og hans menn som lov
givere, leidangen som statsskatt - alt dette nye som hadde 
begynt å spire i Erling Skakkes tid, det nådde nå brått fram 
til modning. Og den voldsomme krigsperioden som nettopp var 
slutt, satte sitt preg på hele styringsverket? syslemennene, 
som nå holdt sitt inntog overalt i landet, hadde kongelige 
krigsfolk under seg, og av kongens overhendig tallrike hird 
fikk en hel del slå seg ned rundt om i bygdene, samtidig som 
visstnok også mange andre ansette bygdefolk ble knyttet til 
kongen som slike "ikke-bordfaste" hirdmenn. I de to viktig
ste byene ble det reist borger til vern om kongsgårdene:
Zion i Nidaros og Sverresborg i Bergen. Alt dette betyr at 
Sverre hadde større makt over sitt folk enn noen tidligere 
norsk konge. Men det vil på samme tid si at Norge i høyere 
grad enn noensinne før sto under godsherrevelde. Sverres 
statsbygning var en organisasjon av den jordeiende overklas
sen. "2o
Lendmennene var slegne, men det sosiale grunnlaget for bir
kebeinarane sitt opprør eksisterte vidare. Frå dei same bygd
ene som rekrutterte birkebeinarhæren, vart det reist nye opp- 
rørsflokkar - no mot Sverre og birkebeinarane. Striden mellom
17lbld,i.232 ; 1 SJbld,i.233 ; 19lbi.d,t,. 240 ; 20 Ibid,i.240-41
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Sverre og kyrkja vart stadig skarpare. Kyrkja gjekk i alli
anse med restane av det gamle aristokratiet på Austlandet: 
baglarane vart eit eige kampparti. Etter Sverres død i 1202, 
vart kyrkja langt meir forsonleg overfor det nye regimet. 
Etterkvart kom det til forlik og allianse mellom birkebei- 
narar og baglarar - mellom Sverres etterkomarar og kyrkja - 
mot dei stadige forsøka på å organisere fattigfolk mot stat 
og lendmannsklasse. Den siste kampen mellom opprørarar og 
herskande orden i denne perioden fann stad i 1228. Ein hund
re år lang revolusjon var ført til ende. Ein herskande sosi
al klasse var skapt. Staten var konsolidert, utbygd og støt
ta på denne klassen si makt.
Alt frå ættesamfunnet fanst det litt handel i landet. Pengar 
var i omlaup i liten målestokk. Kongsstaten og kyrkja kravde 
skattar og avgifter - helst i naturalia. I knipetak laut 
frie bønder ta lån for å klare matknipe, skatt eller bot. 
Desse låna vart det nesten uråd å betale attende. Garden vart 
sett som pant for lånet. Den tidelgare eigaren vart leig- 
lending.
Holmsen skriv: "Så sent som omkring år 1300 var det mest 
kirkelige institusjoner som skaffet seg leilendinger på den 
måten. I 12.århundre var det sikkert like mye velstående 
sambygdinger bøndene overlot gårdene sine til mot en øye
blikkelig håndsrekning. Annerledes kan en ikke forklare at 
lendmennene - bygdenes stormenn - gjorde seg så kraftig 
gjeldende i landet ut gjennom dette århundret... Gjennom 
borgerkrigene fant alle disse lokale makthaverne hverandre; 
de ble sveiset sammen til en mektig, landsomfattende sam
funnsklasse, som kjempet et nytt, et virkelig herskende 
kongedømme fram til seier... Økonomiske fellesinteresser 
bandt da det høye presteskapet til lendmennene og deres 
konge... Nå da de gamle, sjølbyrge odelsbøndene i stadig 
større tall ble forvandlet til økonomisk nedtyngde og av
hengige leilendinger - nå, og først nå, ble det en alminne
lig samfunnsmessig grobunn i Norge for kirkens lære om synd 
og nåde, om jordisk forgjengelighet og himmelsk herlighet. 
Kirken hjalp folk til å forsone seg med nød og ufrihet; den 
forkynte andre verdier enn de timelige goder. Og den preket 
ydmykhet og lydighet mot herrer og myndigheter. Det ga gods- 
herreveldet en åndelig trygd, ikke nettopp i alle enkeltil- 
felle, men i sin store alminnelighet...
...En bot ble svært ofte likefram betalt med jordegods, og 
både bøter, tidene og leidangsskatt svekket iallfall bønden
es økonomi ytterligere og påskyndte i høy grad overgangen 
fra selveie til leilendingsforhold. I samme retning virket 
det nye religiøse sinnelaget: for å sikre sin skjebne i det 
hinsidige begynte folk å gi gaver - og da først og fremst 
jordegods - til kirker og klostre, så prester og munker kun
ne synge sjelemesser for dem.
...Kongen hadde for sin del enda en måte å skaffe seg lei
lendinger på... Bøndenes nødvendige bruksrett" (i alminning- 
ane) "kunne kongen riktignok ikke legge bånd på, og før
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trelasthandelens tid hadde han heller ikke noen virkelig 
interesse av det; hans krav gikk ut på eiendomsrett til - 
og dermed landskyld av - de nye gårdene som ble ryddet i al- 
menningene. En slik eiendomsrett fikk også kongen lovfestet, 
visstnok i 2.halvdel av 12.århundre: Sin almenning skal 
hver mann ha, som han har hatt fra gammel tid av; men blir 
det gjort bygd i almenningen, da eier kongen den.* Således 
ble en mengde av de nye rydningsmennene leilendinger aller
ede i starten.
...De lovene som ble skriftfestet omkring år 1100, viste at 
bortsett fra Vestlandet var de fleste bøndene i Norge den 
gang selveiere; særlig utpreget var dette på Østlandet. I 
annen halvpart av 13.århundre får vi en ny, samlet lovredak- 
sjon, og da regnes det med at bøndene normalt var leilend
inger over hele landet."21
For Klosteret Munkeliv har ein ei jordebok frå ca. år 1175. 
"Den viser at Munkeliv da eide - helt eller delvis - meget 
nær 100 gårder, spredt omkring fra Sunnmøre i nord til Ryfylke i sør."22

"Et annet uttrykk for dette ("at leilendingsforholdet må
ha betydd uhyre mye i Norge allerede i 12.århundre".23) kan 
en se i framveksten av b £/ e ne • På et enkelt unntak nær hadde 
de gammelnorske byene sitt viktigste økonomiske grunnlag i 
landskyld fra distriktene rundt om. Det var jordegodseierne 
som skapte dem. I første rekke sto her de kirkelige sentral
institusjonene; dernest kom kongen og hans folk og andre 
verdslige stormenn. Alle disse jordeierne fikk det meste av 
sitt behov for jordbruksprodukter dekket gjennom landskylda; 
det var den som i det hele gjorde det mulig for dem å bo 
samlet i en by uten å drive tilstrekkelig jordbruk selv...
...Først når tilstrekkelig mange av bøndene i et distrikt 
gjennom leilendingsforhold var blitt tvunget til å gi fra 
seg en del av sin avling og avdrått som regelmessig avgift, 
først da kunne markedsplassen for det distriktet utvikle seg 
til en by. Bare en norsk by, Bergen, hadde sin opprinnelse 
i en handel som var uavhengig av landskyldinnkomster. Men 
det var også en handel av et særskilt slag. Bergen vokste 
fram og holdt seg i århundrer som Norges største by fordi 
den var det naturlige møtestedet mellom skreifiskerne fra 
Nord-Norge og tørrfiskkjøperne fra Vest-Europa. Skreifisket 
i Lofoten kom opp alt før år 1100, sikkert som følge av et 
økt behov for den slags matvarer i de vesteuropeiske byene. 
Men da Bergen først var blitt by, trakk den snart jorde- 
godseiere - kirkelige og verdslige - til seg og ble et like 
viktig samlingssted for landskyldvarer som f.eks. Trond- 
heimskaupangen og Oslo."24
Revolusjonære periodar i historia følgjer kvarandre berre 
sjeldan som perler på ei snor. Langt meir grip dei inn i og 
overlappar kvarandre. Til same tid kan motsetnadene ha både
Z^lbld, T. 220-24 ; 2Zlbld,i . 224 ;23lbid,A . 2 2 5 ; 24 Ibld ,4.2 2 5 - 26
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fiendsleg og komplementær karakter.
Kongsstaten var eit ektefødt barn av ættesamfunna. Indre 
motsetnader i ættesamfunna øydela dei. Som politisk apparat 
vart staten bygd over ættene. Men samfunnet under staten 
skulle og leve vidare. På viktige område vart ættesamfunnet 
amputert av den primitive staten. På dei fleste område ga 
kongsstaten ingen alternativ til ætteorganiseringa: Folka 
under staten måtte leve vidare - noko forkrøpla - på gamalt 
vis.: Det første maktrovet var langt på veg ein rein politisk 
revolusjon - berre i liten grad ei sosial omvelting.
Første delen av den etatistiske revolusjonen skapte knapt 
noko nytt sosialt element. Så godt som alle sosiale forhold 
i året 870 fanst og i 1030. Men alle forhold var vrengde, 
sette på hovudet. Den etatistiske revolusjonen var ei total 
omvelting: I staden for å vere leiar for ættene sitt mili
tære forsvar, var kongen vorten leiar for den militære okku
pasjonen- av ættene. I staden for ved hylling å bli valt til 
ættene sin fremste militære tillitsmann på fylkestinga, 
tvinga kongen ættetinga til å hylle seg som okkupasjonslei- 
ar. Frå å vere ætta sin ordstyrar og talsmann, vart hovding- 
en kongen sin talsmann overfor ætta. Religionen let dei som 
før fall ned i Helheimen no lyftast opp i Himmelen, medan 
dei som før kunne sjå fram til glade dagar i Valhall, no 
måtte sjå Helvete i møte. Ættesamfunnet sin høgste instans 
var ætta med hovdingen som det suverene folket sin fremste 
tillitsmann og kongen som ættehæren sin leiar. Både hovding
en og spesielt kongen var underlagt ætta. Kongsstaten sine 
underinstitusjonar var ætta, fylket, og over folket sto 
kongshæren som primitiv stat. Denne totale omveltinga ga 
vekstgrunnlaget for nye institusjonar. Kongshæren vart som 
første elementet i staten gradvis supplert med eit hittil 
ukjent fenomen: eit organisert presteskap, ei kyrkje. Dei 
tidlegare hovdingeættene - som kongstenarar - akkumulerte 
ættejord saman med konge og kyrkje.
Den etatistiske revolusjonen skapte ein stat med ståande 
hær skilt frå folket. Denne hæren tvinga det tidlegare ætte- 
aristokratiet (hovdingeættene) til å tene kongane. I ly av 
denne hæren vart kyrkja bygd opp for å tene kongsmakta.
Før 1150 fanst det ingen riksrepresentasjon - ingen organ 
eller organisasjon som batt riket saman, bortsett frå den 
omreis ande kongshæren. Det var inga riksforsamling som hylla 
og underkasta seg kongen. Kongen reiste til kvart fylke og 
let seg hylle som konge for kvar av ættene i riket. Det 
fanst ikkje noko lovverk for Norge, men lover for kvar fyl- 
kessamanslutning.
Då Norge rundt 1150 vart eige erkebispedøme, var den første 
landsomfattande organisasjonen skapt: den norske kyrkja - 
eit underbruk under paven i Roma. Den uferdige kongsstaten 
var ein føresetnad for kyrkja. Kyrkja kom til å bygge den 
første stabile organisasjonen som femde om heile riket. Rom-
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arkyrkja fungerte ei tid som avantgarde i statsorganiseringa.
Borgarkrigane var mellom anna ein kamp mellom konge og kyr* 
kje om makta i riket. Organisatorisk var kyrkja best rusta.
1 folketradisjonen frå ættesamfunnet var kongen sterkast 
legitimert.
Historikarane har vore usamde om kor vidt borgarkrigane var 
ættekamp25/ kamp mellom kyrkja og kongsmakt^ eller klasse
kamp25 * 27. Meg synest alle desse elementa å ha vore tilstades. 
Styrken til dei ulike elementa veksla over tid.
Den første etatistiske revolusjonen var ein krig mellom 
partar der den eine måtte vinne og den andre tape. Begge 
partar eksisterte etter krigen - berre forholdet mellom dei 
var endra. Suverenen (folket) og tenaren (kongen) hadde 
bytt plass. Rett nok var den opphavlege tenaren ein like
stilt part blant folket. Den nye herskaren sto ovzn. folket. 
Den første revolusjonen hadde karakter av kamp mellom ætte- 
samfunna og eit organ utgått frå eit ættesamfunn: røvarhær- 
en. Den sterkaste parten førte erobringskrig - den svakare 
forsvarskrig. Den sterkaste parten - kanskje begge - var 
ført av ein konge. Utgangen av krigsperioden var ei legiti
mert kongsmakt over folka. I siste fasen av krigen galdt 
kampen ofte ei sikring av ei fjernast muleg kongsmakt. Den 
fjerne kongen kunne skade ein mindre enn ein nær herskar.
Dei hundre åra med relativ fred (1030-1134) endra det siste 
forholdet. Ætteforbunda - stammene - (Trøndelagsfylka, Vest
landsfylka, Opplandsfylka og Vikafylka) fann at dei kunne 
kontrollere ein konge og dra nytte av han. Borgarkrigane 
tok til som krigar mellom ætteforbund.28 Kvart ætteforbund 
fylka seg kring sitt kongsemne og ønskte å gjere nett han 
til rikskonge. Grovt sett kom Trøndelag og Oppland til å 
stå saman mot Vestlandet og Vika. Desse større forbunda var 
lause, men dei dukka stadig på ny opp att.
Kyrkja var ute etter meir makt. I krigen kom ho naturleg 
til å stø den parten som ville gje henne dei største konse- 
sjonane. Likeeins kom den krigspartnaren som hadde størst 
bruk for kyrkjeleg legitimering til å søke denne. Då Inge 
Krokrygg fall (han hadde og gode kontakter med kyrkja) var 
Vestlands- og Vikapartiet utan legitimt kongsemne. Magnus 
Erlingssons kongedøme trong vederlag for manglande ættelegi- 
timering. Mot at kyrkja fekk avgjerande posisjonar i stats
styret, krona den nyutnemnte erkebiskopen han til konge. 
Makta og legitimeringa vart jevne frå gud - ikkje frå ætt 
eller folk. Kyrkja stilte til ein viss grad - for motyting - 
organisasjonen sin i statsmakta si teneste.
25SAMFUNNSMAKTENE BRyTES, Edv.Bull d.&., i.24-38.
2 6 Ibid, Alux. Buggz, 4. 17-24.
^ 1 Holm* en. . . 6. 1 92- 2 50 .
2 8 Edv.Bull d.z. kasi t>pd&i<llt påvist dztto,.
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Det vi i dag veit om leiglendingeforholda i borgarkrigstida, 
viser at krigen måtte vere ei avgjerande drivkraft i omvelt
inga av eigedomstilhøva. Krigen skapte om folket frå frie 
bønder til leiglendingar. Lendmenn og kyrkje vart jordherr- 
ar. Krigen skapte to nye sosiale klassar: jordeigarar og 
leiglendingar. Siste fasen av krigen fekk og eit element av 
klassekamp.29 Kjernen i birkebeinarhæren var eigedomslause 
folk frå Sør-Austlandet. Desse kjempa mot lendmennene i Vika. 
Under Sverre kom dei til å alliere seg med trøndarane mot 
Vestlandsfylka. Truleg er klassekampaspektet i denne krigen 
overdrive. Grunnen til dette synest vere at ein herskande 
jordeigande klasse først vart Skapt på Vestlandet og deret
ter i Vika. Dei frie bøndene rådde enno stort sett grunnen 
i Trøndelag og Oppland. Dei leiande i kampen innan Vest- 
lands- og Vikapartiet var jordeigande lendmenn. Men desse 
lendmennene var stort sett ikkje i kamp med sine eigne leig
lendingar. Langt nærare ligg det å tru at nett desse leig- 
lendingane og var soldatane deira. Kampen mot trøndarane 
galdt heller ikkje eigedomstilhøva i Trøndelag, men stats
makta .
I motsetnad til første delen av den etatistiske revolusjon
en, kom sluttfasen til å produsere nye sosiale organ, insti- 
tusjonar og klassar. I kampen vann ikkje den parten
over den andre: langt meir øydela dei kvarandre eller skapte 
kvarandre. Kampen mellom ættene braut sund ættesamfunna.
Kampen mellom kyrkje og kongsmakt styrkte og konsoliderte 
begge - eller bør vi seie skapte? - institusjonane. Klasse
kampen skapte klassane. Lendmannsættene med røter i ætte
samf unnet vart i stor grad utrydda. Nettopp likvideringa av 
jordeigarane skapte ein klasse av jordeigarar. Dei gamle 
jordeigande lendmannsættene var eit hinder for klassedaninga. 
Dei hadde sterkare band til ætta - til fylket - enn til klas
sen. Då Sverre let birkebeinarane ekspropriere lendmannsjorda, 
vart det skapt ein jordeigande klasse utan hindrande ætteband. 
Denne klassen hadde ingen kulturelle band til leiglendingane 
sine. Posisjonen og makta si hadde dei fått frå kongen. Dei 
kom til å bli ein kongetru riksoverklasse - bunden til riket, 
ikkje til fylket.
Kong Magnus søkte guds legitimering for si kongsmakt. Mot 
han stillte Sverre med ættelegitimering. Magnus let seg 
krone av kyrkja. Sverre let ættene hylle seg. Sverre var 
tradisjonsberaren. Men Sverre let seg og krone. Han suppler
te ættelegitimeringa med guds legitimering. Det Magnus had
de skapt, tok han over - men han batt det saman med kongs- 
ætt-tradisjonen. Det Magnus hadde tatt opp, førte Sverre 
vidare. Magnus hadde etablert ei riksrådsordning med stor 
plass for kyrkja. Sverre hadde bruk for rådet - men kyrkja 
ga han liten plass. Han nytta gjerne styrken som ei gudeleg 
legitimering ga, men hevda samstundes kongsmakta sitt pri
mat. Etter Sverre vart det slutt med kongshylling på fylkes
tinga. Som sosial organisasjon var ættesamfunnet gjort til
forhistorie. Statzn og kla6A^6amiunnzt vclk blitt UdOLlitdtOLK._

HolmAzn og til del* Kokt kclk ^Kamkava ddttz Av$>it At&sikt.
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Borgarkrigstida var dødskampen til eit gamalt samfunn. Smit
ten til sotten vart lagt i første delen av den etatistiske 
revolusjonen. Dei hundre mellomliggande fredsåra var inkuba
sjonstida.

3. NORSK SEINMELLOMALDER
Borgarkrigane og konsolideringa etter krigen skapte ei sterk 
norsk statsmakt - ein stat som organisatorisk var langt fast 
are bygd enn nokon annan stat i Norden. Dermed var og det 
organisatoriske grunnlaget lagt til rette for framveksten 
av eit føydalsamfunn. Nokon fullt utvikla føydalisme i euro
peisk forstand fekk vi aldri. Grunnane kan vere mange: 
folketettleik, næringsgrunnlag, topografi, kolonistatus.
Kvifor fall Norge så lett i hendene på framande makter: 
Sverige og Danmark ? 3° Svaret er kanskje å finne nett i den 
sterke norske staten, i den grunnfesta legitimeringa til 
Heilag Olavs ætt og i det svake økonomiske grunnlaget til 
den norske overklassen. Den norske verdslege overklassen 
var ein klasse av kongstenarar. Gjennom to lengre krigsepok- 
ar var folket innpoda med statleg disiplin: umyndiggjering 
- og med kristen moral. Overklassen hadde brote med ættesam- 
funnet. Som klasse vart han knapt nasjonal, men europeisk - 
i det minste nordisk. Då Hårfagreætta døydde ut på mannssida 
fall det naturleg for store sjikt av det norske folket å ak
septere ein svenske med norsk kongsblod i årene som overho- 
vud for den norske staten. Dei skandinaviske statane vart 
bundne saman som skilde statar under sams konge. At kongs- 
setet vart Danmark og ikkje Norge, var rimeleg. Danmark 
hadde ein rikare overklasse - i det heile var det meir liv 
der. Ein slik personalunion måtte gradvis føre Norge over i 
kolonistatus i høve til den danske kongen og adelen. Sosialt 
og politisk fann det ikkje stad noko sprang i norsk historie 
Det samfunnet som vart skapt i borgarkrigane, vart utbygd og 
konsolidert gjennom hundrevis av år.
Statleg var landet len under danskekongen - religiøst under 
paven i Roma. Men Roma var lenger borte enn Kobenhavn. Den 
mest norske av dei landsomfattande organisasjonane vart kyr- 
kja. Reformasjonen førte derfor med seg ei fullføring av 
Norge si underordning under den danske staten og adelen.

4. UTVIKLINGA TIL KAPITALISMEN
a) Frå ættesamfunnet til den borgarlege revolusjonen
Den første kimen til kapitalistiske funksjonar eksisterte
^^Vet ett ka*ta ly* ovett dette pttoblemet fatta mange *idett i 
MORGES MEDGANG. SEINMIDDELALDEREN. Slokke hi*to likene. . ., IV, 
ved Andnea* Holmsen og Janle Simen* en.
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alt i ættesamfunnet. Før statsdaninga fanst det marknads- 
plassar der folk frå kyst og innland til visse årstider 
møtte kvarandre for å byte varer. Desse marknadsplassane 
vart seinare ved hjelp av kongsstaten omgjorte til byar. 
Kongen skapte det økonomiske grunnlaget for byutviklinga 
ved å bygge borger, kyrkjer og tilhaldsstader for seg og 
hirda. Byane snylta på omlandet. Skattar, tiend, og leig- 
lendingsavgifter vart førte frå landsbygda til byane. Først 
etter statsdaninga fekk tilførsla av produkt til byane så 
stort omfang at det ga grunnlag for permanent handel. Han
del i ættesamfunnet vart truleg driven av dei aktive bønd
ene sjølve. Den statlege og kyrkjelege akkumulasjonen 
skapte føresetnader for handel som yrke. I første omgang 
fekk vi ingen fri handelsstand. Verdslege og geistlege stor
menn sto stort sett sjølve for handelen - gjerne ved hjelp 
av eigne tenestefolk.
Byhandel av omfang fekk vi berre i Bergen. Der møttest tid- 
leg utanlandske kjøparar og norske fiskarar. Lofotfisket 
veit vi fann stad alt i det 11.hundreåret. Det er likt til 
at fiskarane sjølve frakta fisken til Bergen.31 Det fanst 
ingen norsk handelsstand som kunne stå for vidare marknads
føring i Europa. Bergen vart ein stor marknadsplass der 
kjøparar frå Hansabyane møtte seljarar av norsk fisk. Gan
ske tidleg ga kongane Hansa-handelsmennene særrettar. Dei 
garanterte handelsmennenes liv og eigedom medan dei var i 
Norge. Ein kan rekne med at den norske overklassen tidleg 
vart bunden av leveringane frå dei tyske handelsmennene: 
smykker, klednader, vin, m.m. Seinare vart korn ei viktig 
vare i byte for fisken. Dette ga grunn for krav om stadige 
utvidingar av privilega til Hansakjøpmennene og andre han
delsfolk. Byborgarar fekk einerett til handel. Bøndene skul
le dyrke jorda - ikkje dra på kræmarferd. Hansakjøpmennene 
var opphavleg bundne til berre å vere i landet sommaren 
over, men dei tvinga gjennom retten til å bu fast i Bergen 
året rundt. Dei nekta å gjere ein del av dei pliktene som 
kongen hadde lagt på byborgarane. I striden med kongane om 
privileg vann Hansaen ofte. Dette ga utanlandske handelsmenn 
i Norge større fridom og større privileg enn eit eventuelt
norsk handelsborgarskap.32
Handelen vart overleten til utlendingar alt av dei gamle 
norske kongane. Unionstid og dansketid braut ikkje den ut
viklinga som hadde teke til alt på 1100-talet.
I dansketida var vi ein koloni med ein dansk adel i statsad
ministrasjonen og med eit tysk borgarskap i byane.
Den einaste hokolunde norske institusjonen var kyrkja - fram 
til reformasjonen og enno i nokre ti-år. Frå vel år 1600 
kravde den danske staten at prestane skulle ha universitets
eksamen. Dermed var vegen opna for ein dansk prestestand.
31 Sjå Holmi&n..., i. 226 og SAMFUNNSMAKTENE BRYTES... -6 . 389- 

461.
32NORGES NEVGANG, 6.282-303.
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Moderlandet Danmark var i mangt ikkje stort betre fare enn 
kolonien Norge. Landet var tvert igjennom føydalt. Staten 
var ein klassestat - den danske adelen sin stat. Kongen var 
deira marionett. Kongen var i praksis utan makt: utan hær 
og utan pengar. I 30-årskrigen - frå 1618 til 1648 - fekk 
kongen sanne at den danske staten eksisterte på andres - og 
helst Sveriges - nåde. I Kobenhavn fanst det eit lite bor- 
garskap, men den danske adelen var bunden av handel med 
Hansaen. I preioden før eineveldet (før 1660) synes den dan
ske kongen å ha meir tak på styret av Norge enn av Danmark. 
Heime rådde adelen - i Bergen rådde Hansaen. Desse to grup
pene kunne spelast ut mot kvarandre. I striden med kvarand- 
re trong dei begge kongen sin stønad.
Klassegrunnlaget - adel og borgarskap - for den eineveldige 
kongsmakta var tilstades, men førebels ikkje i same landet.
I seinmellomalderen var kongane bundne til pengeinntekter 
for å sikre seg makt, dvs. skaffe seg krigssoldatar. For 
Danmark var reformasjonen eit middel. Kongen sitt sal av ny- 
leg tileigna kyrkjegods ga inntekt, men denne kjelda rann 
fort ut.
Eineveldet, forspelet til den borgarlege revolusjonen, kom 
ikkje i Danmark søm følgje av indre bryting. Til det var ad
elen enno for sterk, borgarskap og konge for svake. Den dan
ske adelen vart slått utanifrå. I overmot lyste danskekongen 
krig mot Sverige. Den danske hæren var i hendene på adelen. 
Denne hæren vart utan nemnande vanskar valsa ned av den 
krigstrena svenske hæren. Etter ei tid sat kongen i eit om
ringa Kobenhavn og utan hær. Redninga til kongen vart by- 
borgarane som borgarmilits. Etter at danskekongen hadde ytt 
visse vederlag, kom det til fred med svenskane. Kongsmakta 
kom styrka ut av krigen. Svenskekongen hadde knekt den dan
ske adelen. Som takk for hjelpa, fekk borgarskapet i Koben
havn utvida privileg. Kongen sikra staten høgare pengeinn
tekter. Grunnen var lagt for eineveldet: kongsmakta frigjort 
frå adelen si dirigering.33
I denne fasen sette borgarskapet ikkje fram krav om makt 
over staten. Dei kravde heller ikkje fridom frå staten, men 
privileg, utvida handlerom under staten sitt vern.
Ein veksande borgarleg produksjon - trelasthandel, sagbruk 
og bergverk - fann stad i Norge som statleg priviligert pro
duksjon - ofte etter direkte initiativ frå staten. Spirene 
til kapitalistisk produksjon vart i Norge utvikla ved hjelp 
av dansk statsmakt og ofte med utanlandsk kapital.
Av klassane vart eit lite norsk proletariat skapt før vi 
fekk noko nemnande norsk borgarskap. Norske sjøfolk tok hyre 
på hollandske skip. Norske reiarar var i stor grad utlend-

Tott n$Ma^e studium av denne omveltinga, t>jå Halvdan Kokt:
KRISEÅR I NORSK HISTORIE. INN I EINl/ELVET 1657 - 166 1.
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ingar som slo seg ned i Norge. På land tok folk arbeid i 
verksemder bygde opp av framand kapital.
Rundt året 1800 var Norge i stor grad eit agrarsamfunn. 
Blant jorddyrkarane var eit mindretal sjølveigande bønder, 
andre var leiglendingar, eit fleirtal var husmenn, teneste- 
folk eller dagleigarar (folk på dag-"løn"). Mange av jorde- 
godsa var i hendene på proprietærar av utanlandsk opphav.

TABELL 1 : Gafidbfiukafiafi t 1814 zttdti ztgzdom6tZZkøva3^ .

60.000 odelsbønder 
30.000 leiglendingar 
45.000 husmenn

TABELL 2: I 1801 vafi fiotkzt d2.lt på dz66z nxfiZnganz: 
[kon2.fi og bofin zfi taZdz mzd)35

Jordbruk og skogsdrift 
Handverk,sagbruk,bergverk

710.000 80.3
industri 51.000 5.8
Sjøfart og fiske 46.500 5.3
Kyrkje,administrasjon,m.m. 23.000 2.6
Handel og transport 21.000 2.4
Rentenistar og pensjonistar 32.000 3.6

I alt 883.500 100

I 1815budde over 90 % av folket på bygdene. 77.600 menneske 
budde i små byar.

2 /
TABELL 3: I 1815 vafi oZkztaZzt l dzl 6tøfi6tz byanz:

Bergen 17.000
Oslo under 11.000
Trondheim under 10.000 
Kristiansand 7.000
Drammen 5.400

b) Første fasen av den politiske borgarlege revolusjonen
Den neste store omveltinga i Norge fann stad i 1814. 1814 
markerer første fasen av den politiske borgarlege revolu
sjonen. Dei ideologiske føresetnadene for denne fasen var 
importerte frå Frankrike og USA: fridom, dvs. borgarskapet
sin fridom frå staten - borgarskapet sin rett til utan inn- — — -

HaZvdan Kokt: UVE INNHOGG 0G UTSYN, 6.146.
35Afinz Bzfigtgåfid: NORSK HISTORIE 1 8 1 4- 1 830 , 6.48.

Ibtd, 6. 48.
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blanding å drive sine borgarlege sysler.37 Staten skulle 
sørgje for ro og orden blant folket og legge tilhøva til 
rette for næringslivet.
Borgarskapet i Norge var fåtallig og knapt norsk. Men i bes
te borgarlege forstand var det revolusjonært. Nasjonal fri- 
gjering var ikkje deira program. I historia er dette borgar
skapet sine representanter noko forakteleg blitt kalla uni- 
onspartiet på Eidsvoll.38 på Eidsvoll møtte ikkje berre re- 
presentantar for borgarskapet. Den danske føydalstaten sine 
koloniadministratorar var sterkt representerte.

3 9TABELL 4: EZdAvoZZA fionAamZZnga hadde denne 4 amanA etntnga:

3*4 militære:
15 offiserar 
11 underoffiserar 
8 korporalar og menige (innkalla)

14 geistlege
28 frå (koloni-)statsadministrasjonen 

23 i høgre embete 
5 lensmenn

4 i frie yrke (professor, dokter, bergmeister, 
skipper)

4 storborgarar (lensgreve, proprietær og 2 jarn- 
verkseigarar)

10 kjøpmenn
15 bønder
3 er utan oppført yrke eller tittel

Sum 112

Av 112 representantar var minst 71 i statsteneste for den 
danske kongen.
Bøndene og soldatane spela i forsamlinga stort sett rolla 
som gislar overfor folket og hæren. I historiebøkene sine 
diskusjonsreferat er ofte ingen av dei nemnde med namn. * 3
37Sjå WilbKlzd Gottichalck: PARLAMENT ARISMUS UNV RÅTEVEMO- 

KRAT1E, A.7-21. Sjå dette keitet av vandøgen, 4. 88.
3 8Sjå Bennt A.hltAAen: ÅRET 1814. Boka gjev mange nytttge 

data finå hendtngane t 1814, men faonfaattanen han ttZ oven- 
måZ dynga på med naAjonaZdemoknattAme. Han AktZ tdet hetZe 
Ikkje meZZom ovenkZaAA e, fioZk og nasjon.

3 9 Jbtd. Eg han Ikkje nytta faonfaattanen At 4yAtemattAentng av 
nepneAentantane, men AjøZv 4yAtemattA ent nepneAentantane 
etten det tttZane NtAAen pneA entenen det med t ZtAta At 
oven nepneAentantane på EtdAvoZZ. a.82-83.
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Embetsmennene var den danske einevaldskongen sine embets
menn. Deira posisjon, saman med heile situasjonen som skapte 
grunnlova, vart tvungen fram utanifrå. På same vis som et- 
terdønningane av 30-årskrigen rydda grunnen for det danske 
einevaldskongedømet, var det verknadene av den franske revo
lusjonen som tvinga fram brotet med Danmark. Ikkje norsk 
ønskje om fridom frå dansk velde, men den engelske flåten 
avgjorde brotet.
Ettertida har hylla sjølvstendepartiet på Eidsvoll som føre- 
gangsmenn for nasjonal fridom. Dette partiet var embetsman- 
nspartiet, fleirtalet på Eidsvoll. Deira mål var neppe fri
dom frå framandvelde, men å sikre kolonien for moderlandet 
Danmark. Deira merkesmann var då og den danske kronarvingen 
Christian Fredrik. Det dei frykta mest, var å kome under 
Sverige. Dei såg gjerne sine eigne posisjonar i embetsverk
et truga.
Eidsvollsmennene skapte Stortinget som politisk organ, som 
statsorgan. I diskusjonen om kva makt eit norsk Storting 
skulle få, gjekk unionspartiet, borgarskapet sitt parti, 
lengst. Dei var ute etter makt for seg sjølve, som represen- 
tantar for norske borgarlege interesser. Sjølvstendepartiet 
rundt embetsmennene ville gje kongen, den danske arveprinsen, 
langt større makt. Begge partane synes ha vore samde om 
Montesqieus maktdelingsprinsipp, tredelinga: i realiteten ei 
"to"-deling av makta mellom borgarskap og adel (hos oss em
betsmenn) . Men dei var ikkje samde om kvar skiljet skulle 
gå: unionistane kravde utvida makt for borgarskapet, følgje- 
leg for Stortinget. Sjølvstendepartiet såg heller ei sterk- 
are makt for kongen og regjeringa hans. Sjølvstendepartiet 
var i realiteten langt på veg den danske trona sitt parti. 
Unionspartiet var i røynda fridomspartiet. Dei såg dei makt
politiske realitetane klårt og godtok derfor unionen med 
Sverige som uunngåeleg.
På eit vis kom embetsmannspartiet til å fremje ei demokrati
sering. Dei skjøna at om dei skulle ha ein sjanse - noko dei 
ikkje hadde - til å unngå å kome under svensk regjerings
makt, måtte dei forsvare seg militært. Rolla som kanonfor 
for den herskande klassen i Norge kunne tildelast berre eitt 
sosialt sjikt: bøndene.
Vi kan rekne med at grunnen til at bønder og soldatar i det 
heile var representerte på Eidsvoll, er å finne i den bruk 
overklassen meinte å ha for kjempande soldatar. Likeeins må 
vi kunne tolke den relativt høge representasjonen bøndene 
vart gjevne høve til på Stortinget som ein gest for å sikre 
tilslutning frå soldatane.4° Referat av utsegner frå dei 
tonegivande på Eidsvoll, gjev liten grunn til å tru at det 
f anst eit idealistisk-demokratisk sinnelag bak.41
40Sjå Halvdan Kokt: NYE INNHOGG. . ., i.121-45.

41 Sjå t.d. NVE INNHOGG..., 6. 121-126.
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Den borgarlege revolusjonen er ein overklasse si tileig- 
ning av statsmakta frå andre overklassar. Det gjeld ein sos
ial struktur sitt gjennomslag i kamp mot ein gamal sosial 
struktur. Den gamle statsmakta - og då serleg eineveldet - 
ga dei kapitalistiske produksjonsforholda vekstvilkår. I det 
gamle samfunnet voks kimane til det nye fram. I Norge var 
den gamle sosiale og politiske strukturen svakt utbygd. I 
tillegg førte Napoleonskrigane til lamming av den tidlegare 
politiske makta. Dei kapitalistiske funksjonane var og svært 
svake. Motivasjonen som skulle bere fram kampen for det nye 
samfunnet - ein revolusjonær ideologi hos ein revolusjonær 
klasse - var importert frå Frankrike og USA.
Reaksjonen mot den borgarlege revolusjonen i Frankrike vart 
den maktfaktoren som braut dei gamle samfunnsbanda hos oss. 
For oss kom den engelske og russiske reaksjonen med makt til 
å utføre den jobben som vårt eige borgarskap var for svakt 
til å makte.
Før eineveldet hadde vi ein føydal klassestat. Adelen ut
gjorde overklassen og adelen hadde statsmakta og kongen i 
sine hender. Eineveldet var ein periode med sentralisert 
kongsstat- grunna på to klassar i strid med kvarandre og 
gjensidig bundne til kvarandre. Adelen trong borgarskapet 
sine handelstenester og borgarskapet trong adelen som leve- 
randørar og kundar. Den borgarlege revolusjonen sikta mot 
å bryte den høgt sentraliserte kongsstaten. I første omgang 
søkte borgarskapet som tonegivande overklasse å rive til 
seg den lovgjevande, løyvande og dømande makta. Den utøvan- 
de makta let det framleis kongen ha i sine hender. Oppgåva 
til den første fasen av den borgarlege revolusjonen var å 
skape ei riksforsamling, demokratisk valt av og blant dei 
herskande klassane. Røysteretten vart knytt til eigedom og 
posisjon i samfunnet.
Hos oss fanst det eit relativt breitt sjikt av frie bønder. 
Mellom anna av militærpolitiskgrunnar vart desse alt frå 
starten innvilga røysterett.
Siktemålet med den borgarlege revolusjonen var å reetablere 
staten som klassestat - men no med ein ny klassebasis. Tab
ell 5 indikerer storleiken til det sosiale sjiktet som her 
i landet vart gjeve del i statsmakta.

TABELL 5:
%

VzK6onaK rmd køy6to.KQ.tt t 
1815 - 1 882 -J2 %

pK06Q.nt av fiolko.talo.t
%

1815 6.5 1838 5.7 1862 4.8
1817 6.5 1841 5.6 1865 4.8
1820 6.4 1844 5.4 1868 4.7
1823 6.2 1847 5.3 1870 4.7
1826 5.9 1850 5.3 1873 4.6
1829 5.6 1853 5.1 1876 4.6
1832 5.7 1856 5.0 1879 4.6
1835 5.6
42HIST0R1SK.

1859
STATISTIKK 1968,

5.0
6.631 .

1882 5.2
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Frå 1814 til 1884 hadde berre embetsmenn, borgarar og bøn
der røysterett.43 Desse ugjorde den herskande klassen i by- 
ane og på landet. Embetsmennene var dei utøvande i statsad
ministrasjonen. Borgarane og bøndene hadde ofte leigde ten- 
estefolk i arbeid for seg. Vaia var "direkte": dei herskan
de klassane i det tidleg-borgarlege samfunnet valde som 
klassar valmennene sine direkte. Desse valde dei endelege 
Stortingsrepresentantane. Mellom klassane og den lovgjev- 
ande forsamlinga var det ingen formidlande organisasjon, 
ingen parti.

c) Fullføringa av den politiske borgarlege revolusjonen
Den borgarlege (klasse-)statsforma hos oss -mellom 1814 og 
1884 - fall saman med det frie borgarskapet (frikonkurran- 
sekapitalismen) si blømingstid. Dei herskande klassane had
de saman hand om produksjon og politikk. Statsadministra
sjonen var frå konge/regjering og nedetter utøvd av embets
mennene. Lovgjeving og pengeløyvingar til denne administra
sjonen var i hendene på overklassane gjennom Stortinget. 
Formelt og reelt var den utøvande og den lovgjevande makta 
skilde. Regjeringa var eitt med administrasjonen. Ho hadde 
sin posisjon frå kongen - ikkje frå "folket".
I det minste siste halvdelen av perioden 1814-1884 var fylt 
av motsetnader mellom Storting og Regjering. Statens opp- 
gåver og interessene til delar av overklassen kom meir og 
meir i strid med kvarandre. Klassemessig sto embetsmennene 
(adelen sine etterfølgjarar) i motsetnad til dei nye her
skande klassane: borgarane og bøndene.* 44
Utgangen av denne striden var gjennomføringa av parlamenta
rismen. Stortinget som utgangspunkt for og kontrollorgan 
over regjeringa. Gjennomslaget for parlamentarismen fall 
saman med auka posisjon for dei kapitalistiske eller borgar
lege funksjonane i samfunnet. Borgarskapet kjente seg sterkt 
nok til å krevje heile statsmakta for seg: både den lovgjev- 
adne, løyvande og utøvande. Gjennom universitetet (utdaning 
av juristar) kontrollerte klassen den dømande makta. Dei 
politiske partia er barn av striden for parlamentarismen.
Dei var organa for å fullføre den borgarlege revolusjonen.45

Gyldzndal* ktoKd konvo.su><u> jonAlzkAlkon, ".
44Sjd Jiru A-tup Slip: ET REGIME FORAN UNVERGANGEN og 

TANKE OG HANVLING I NORSK HISTORIE av tame. ioa&attaain.
4~’l tiltigg tit J.A.Slip, ET REGIME,,, ijå og At£ Kaaatvidt: 

KAMPEN MOT PARLAMENTARISME 1880 - 1 884, og Magnai Jiniin: 
NORGES HISTORIE, UN10NST1VEN 1814 - 1905.
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d) Partia, parlamentarismen og klassane
Det første politiske partiet, Venstre, vart grunlagt tidleg 
på året 1884. Partiet hadde berre ein programpost: Parla
mentarismen. Klassegrunnlaget for partiet var tosidig: det 
opplyste borgarskapet og småborgarskapet i byane (sakførar- 
partiet under Johan Sverdrup) og bøndene på landsbygda (Sør
en Jaabæks gruppe). I august same året vart Høgre stifta. 
Programmet var opposisjon mot Venstre: å hindre gjennomfør
inga av parlamentarismen. Frå starten av var Høgre embets
mennene sitt parti.
Den kampen partia vart stifta for å føre, vart avgjort same 
året med siger for Venstre. Frå no av måtte Regjeringa og 
serleg regjeringssjefen grunne si stilling på personleg til
lit i Stortinget. Formelt hadde dei herskande klassane i 
samfunnet heile statsmakta i hendene sine. Reelt kom gjen
nomslaget for parlamentarismen til å innleie starten på ein 
annan epoke: den herskande klassen sitt grep på både økono
mi og politikk lausna. Som så mange gonger tidlegare, skul
le den endelege sigeren innvarsle andre maktforhold enn dei 
sigerherrane kjempa for. På sitt høgste fann adelen seg 
brått underlagt eineveldet. Likeeins måtte borgarskapet et
ter kvart finne seg i å gje opp posisjonen som frie borgar- 
ar for å kunne profitere på eit kapitalistisk samfunnssys
tem. Monopoliseringa i produksjonen vart følgd av ei poli
tisk sentralisering eller autonomisering av statsmakta.
Dei indr^riiotsetnadene i det seinmellomalderske føydalsam
funnet gjorde det muleg eller kravde ei sentralisert, regu- 
lerande statsmakt: eineveldet. Eineveldet ga vekstvilkår for 
ein ny klasse: borgarskapet, og ei ny produksjonsform: kapi
talismen. Parlamentarismen ga vekstvilkår for ein ny klasse, 
ein klasse produsert av og i kapitalismen: proletariatet. 
Borgarskapet var ein konkurrerande klasse til adelen. Prole
tariatet er komplementært til borgarskapet. Proletariatet 
er i høve til borgarskapet det liveigne bønder var i høve 
til adelen.
Parlamentarismen innebar formelt ei demokratisering: større 
makt til "folket", dvs. borgarskapet. Makta skulle til og 
med utvidast til lågare klassar: saman med parlamentarismen 
fekk vi i 1884 ei ny vallov: klasse-bakgrunn vart ikkje 
lenger grunnlaget for røysterett. Frå no av skulle deltak
ing i den kapitalistiske produksjons- og sirkulasjonssfæren 
gi rett til å "påverke" statsmakta: Folk på bygdene som 
skatta av inntekt over 500 kroner og byfolk som skatta av 
minst 800 kroner i året, fekk røysterett (Dette galdt menn)46
Det vi her ser symptoma på, er eit stort og viktig historisk 
skifte - eit skifte som materialiserte seg over dei komande 
tiåra- eller kanskje betre: det komande sekelet. Den første 
delen av den kapitalistiske epoken var kjenneteikna av fri
konkurranse, eit fritt og opplyst borgarskap, eit politisk _

Gyldendal* . . , "&£mmd>i(L££".
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borgarleg demokrati. I neste epoke - det er også vår epoke: 
monopolisering av produksjonen nasjonalt og internasjonalt, 
eit fordumma borgarskap, eit skinndemokrati for folket, høgt 
sentralisert regulerande statsmakt, fascisme.
Det Sverdrup og Venstre kjempa for, tapte dei i sigeren. 
Fornedringa ved at Sverdrup sjølv kom til å personifisere 
staten og den politikken han hadde mislikt, vart så stor at 
Venstrefolk i dag helst berre vil huske partiet sin skapar 
frå tida før "sigeren" i 1884.
Røysterettsendringa i 1884 saman med endringa i 1898 (al- 
menn røysterett til alle menn over 25 år) førte til at ein 
større del av folket fekk formell del i statsmakta. Sjå 
tabell 6.

TABELL 6: Pz/iAonaSi rmd 
1885 - 1906*7

1885 6.3 
1888 6.5 
1891 6.9 
1894 9.0

1897
1900
1903
1906

av ^olkzt:

9.1
19.1
18.9
19.3

Kvinnene fekk delvis røysterett i 1909 og full røysterett i 
1913. Røysterettsalderen vart sett ned til 23 år i 1920 og 
til 21 år i 1946.

TABELL 7: ?2,K£>onaK m&d Køy4tdKztt i % av iolkøt: 
1909 - 19654&

1909 32.1 1924 51.8 1945 63.5
1912 34.1 1927 53.5 1949 66.8
1915 43.5 1930 55.2 1953 67.1
1918 46.0 1933 57.5 1957 65.8
1921 50.6 1936 60.0 1965 64.8

Partia vart skapte i kampen om parlamentarismen. Dei skulle 
og kome til å bli sentrale politiske institusjonar. Den par
lamentariske staten treng partia. I vårt parlamentariske de
mokrati spelar partia rolla som "folket". Opphavleg var dei 
og sosiale klassar sine instrument i kamp om innverknad på 
staten. Gradvis vart partia autonome institusjonar - så å 
seie meklarar - mellom klassane og staten. I dag er dei 
blitt statsinstitusjonar - finansierte av staten. Staten 
driv kommersielt "demokrati". Partia er blitt statsmakta 
sine betalte meklarar overfor folket.
Parlamentarismen er den politiske overbygningen til det 
sein-kapitalistiske samfunnet i Norge. Parlamentarisme inne-
TJinSTORlSK STATISTIKK J 968, 7.631.
46lbid, i.631.
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ber mekling, forhandling, tautrekking, interesseavveging, 
kompromiss, regulering, hestehandel. Innan parlamentarismen 
blir politikk drive på same vis som kjøp, salg og pruting 
blir drive mellom borgarar.
Det parlamentariske demokratiet, slik det har fungert i 
Norge, inneber laming av all folkemakt. I folket sitt namn 
blir folket styrt. Mot eikvar folkeleg rørsle løfter hersk- 
arane peikefingeren. Alle krav som strir mot interessene til 
eit fleirtal i Stortinget er pr. definisjon forsøk på å 
tvinge på folkefleirtalet eit mindretalsdiktatur. Parlamen
tarismen har sikra ein ideologi som snur ei rekke maktfor
hold på hovudet. 76 (eller kanskje 39 er nok) representant- 
ar på Stortinget - folk med sikring av regjeringsmakta for 
sitt eller sine parti som hovudoppgåve - spelar rolla som 
folket eller folkef leirtalet. Vzt v&sikzZ&gz fioZk&t må iføl- 
gje denne ideologien alltid kome i motsetnad til d&t oA£Z&Z- 
tZZa faoZkat, idet det kjem i konflikt med statsmakta. Staten 
blir definert som folket - eller meir vanleg: som samfunnet. 
I dag er språkbruken perfekt: når btatdn krev, skriv parti
avisene: "samfunnet krever".
Den primitive staten undertrykte folket i kongens namn. Kon
gen legitimerte si maktutøving ved å vise til ætt, odel el
ler arv. Den føydale staten undertrykte og folket i kongens 
namn, men no var kongens makt gjeven han av Gud. Den moder
ne kapitalistiske og parlamentariske staten undertrykker 
folket i folket sitt namn. Den parlamentariske staten inne
ber - som eineveldet - ei autonomisering av staten, ei av- 
kapsling av staten frå folket. Det er staten som maskin, 
som boa conAtsiZctosi (Marx) , som reint undertrykkingsapparat. 
Den statlege undertrykkinga er undertrykking meir i inter
essene til eit sosialt og økonomisk system enn i interessene 
til nokon klasse. Sjølvsagt blir borgarskapet den profiter- 
ande klassen, men også borgarskapet må gje opp noko av den 
tidlegare fridomen for å redde profitten. Den parlamentar
iske staten er kapitalismens mest effektive apparat for 
kriseadministrasjon. Statens valdsapparat med disposisjon 
over politi, armé og byråkrati, har som einaste funksjon å 
forsone uforsonlege motsetnader: kapitalismen sine indre 
motsetnader. Denne oppgåva klarer den parlamentariske stat
en hos oss betre enn nokon annan stat.
Oppgåva til statsapparatet er ikkje lenger å utøve makt på 
vegne av ein person eller ein liten overklasse. Den siste 
store politiske akta var å skape parlamentarismen. Frå 1884 
til i dag har statsapparatet gradvis omforma seg til ein 
maskin for rein systemadministrasjon. Politikken blir idag 
dregen opp av "objektive" ekspertar. Prognosane på grunnlag 
av systemtrendane er deira einaste politiske framtidsper
spektiv. Dette er ikkje lenger interessekamp, men ZntdKQ.^>6e- 
admZvistKa* jon.

Er klassane "oppheva", er klassekampen slutt? Nei! Men stat
en har vridd seg ut av den sfæren. For kvar dag som går,
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fjernar den parlamentariske staten seg meir og meir frå 
klassekamparenaen. Klassekampen går sin gang - under stat
en - administrert av staten. Borgarskapet som forretnings- 
drivande klasse kan ikkje på same måte som adelen forsvare 
posisjonen sin med politisk og militær makt. Borgarskapet 
sine interesser som businessklasse ville sprenge samfunnet 
om statsmakta kom i hendene på denne klassen åleine. Motset- 
nadene i det kapitalistiske samfunnet er for sterke. Borgar
skapet si redning er ikkje å gripe statsmakta, men å plass
ere seg under staten, verna og kontrollert av statsmakta. 
Paradoksalt nok er ein parlamentarisk stat med maktgrunn
laget sitt i det undertrykte proletariatet den mest stabile 
borgarlege staten! Systemet sine offer held oppe systemet.^9

Partiet Venstre kjempa fram parlamentarismen. Partiet har 
seinare vore konsekvent: Det har fram til det siste forsvart 
vinninga frå 1884. I agitasjonen sin har partiet konsekvent 
nekta å forsvare klasseinteresser ope. Det har vore - og er 
- det mes/t konsekvente kapitalistiske partiet: det kjempar 
framom alt for å halde oppe 4 yA ternet, økonomisk og politisk. 
Overfor det verkelege klassesamfunnet tapte partiet. Borgar
skapet såg sine interesser som klasseinteresser - ikkje som 
systeminteresser. Det var interessert i å forsvare sin po
sisjon som nasjonalt borgarskap - ikkje som medlem av eit 
system. Det rekonstruerte Høgre vart partiorganisasjonen til 
borgarskapet. Etter kvart som kapitalismen proletariserte 
folket, misste Venstre taket på den andre polen og: lønsar- 
beidarane. DNA vart deira klasseparti. Bøndene skapte seg 
sitt interesseparti. Det store Venstre fall etter kvart frå 
einannan i bitar som tilsvarte dei innebygde gruppeinteres
sene i det systemet dei kjempa for. Venstre såg for klårt - 
for tidleg. Deira systempolitikk undergrov den sosiale bas
isen for partiet. Men i dag er dette partiet sin politikk 
politikken til alle parti - frå DNA til Høgre.
DNA bygde seg opp - skaffa seg klassebasis - som revolu
sjonært sosialistisk parti, men partiet let seg lure frå 
starten av. Det aksepterte kapitalismen sine spelereglar i 
kampen mot han. Det er ingen grunn til å tvile på intensjon- 
ane til leiarane i DNA, men dei skjøna ikkje at Stortinget 
var eit organ for kapitalistisk politikk, for interessekamp 
innan systemet, for systemstyring.50 i staden for å avskaf
fe kapitalismen, redda DNA systemet. For kapitalismen fins 
det i dag hos oss berre to nokolunde stabile alternativ: 
sosialdemokrati eller fascisme. Då DNA kom til makta, hadde 
partiet igrunnen ikkje noko alternativ. Partiet fremja ar- 
beidarane - dvs. kapitalismens lønsarbeidarar - sine inter
esser. Men lønsarbeidaren er ein del av kapitalismen. Sys
temets funksjon er bunden til ei viss tilfredsstilling av 
proletariatet sine interesser. Den undertrykte klassen står 
T9----------------------------Sjd t.d.Henbent MancuA e: FRIGJØRING FRA Oi/ERF LOVSSAMFUN-

NET, vandøgen 1, 69, 4.30-31.
Innan VNA hevda Halvdan Kokt ein politikk Aom vlAen at kan
Adg kvan utviklinga bau, og han hylla denne utviklinga.
Koht van. tnuleg aldnl tonegjevande Ideolog l VNA.
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bak ein vesentleg del av kjøpekrafta innan systemet. Fell 
kjøpekrafta, fell og profitten. Systemet krev - for å fung
ere godt - fin regulering av presset frå arbeidarane. Ar- 
beidarane må haldast nede, men ikkje for langt nede. Bor- 
garlege parti vil ha ein tendens til å fremje borgarskapet 
sine klasseinteresser ut over det punktet der borgarskapet 
tener mest på systemtilstanden. Dessutan vil borgarlege par
ti lett provosere fram aksjonar frå proletariatet si side.
Den einaste demokratisk-parlamentariske og fredelege måten 
kapitalismen kan administrerast på, blir den sosialdemokra
tiske. Staten må byggje makta si på det proletariatet han 
undertrykkjer. Undertrykkinga må skje i "interessene" til 
det undertrykte folket: ikkje borgarskapet, men proletari
atet er den stabile klassebasisen for den kapitalistiske 
staten. Berre med ein slik klassebasis for staten kan det 
formelle demokratiet haldast oppe.
Parlamentarisk demokrati har ingen ting med folkestyre 
eller folkemakt å gjere. Dei fleste partiprogram er meinings- 
lause, fylte av frasen, inkjeseiande og like kvarandre. Dei 
allmenne vaia sikrar stabiliteten i systemet. Folket får 
herskarar som det sjølv har "peikt ut". På same vis som 
kongshyllinga, er vaia manifestering av underkasting.
Skulle motsetnadene mellom det undertrykte folket og her- 
skarane bli opne, vil ikkje parlamentarismen fungere lenger. 
Systemmotstandarar vil bli valde inn i Stortinget og folket 
vil kome i rørsle. I så fall må den kapitalistiske staten 
skifte karakter. Folket må haldast nede med open vald. Stat
en må skifte maktgrunnlag. Når proletariatet ikkje lenger 
kan tene som maktbasis, må arméen ope ta over. "Demokratiet" 
må vike plass for fascismen. Staten med alle sine maktorgan 
og funksjonar må bli verande som tidlegare, ein treng berre 
sløyfe vaia.
Den norske staten er idag fullt utbygd for å administrere 
kapitalismen. Dei aller fleste, om ikkje alle, funksjonar i 
statsapparatet er ubundne av personen som innehar dei - per- 
sonane er utskiftbare. Det fins ingen som i detalj har over
syn over heile statsapparatet. Staten regulerer samfunnet i 
det han stør seg til titusenvis av lovparagrafar.51 Kvar 
jurist har spesialisert seg på berre ein ørliten brøkdel av 
paragrafskogen. Denne manglande oversikten er ein styrke 
for systemet. Systemet kan vanskeleg øydeleggjast av kupp- 
makarar - berre administrerast vidare av dei.
Skulle kapitalakkumulasjonen kreve det, er fascismen legal 
hos oss. Så lenge den kapitalistiske undertrykkinga og ut- 
bytinga blir tolerert av folket, fungerer "demokratiet" - 
men ikkje lenger.
Denne statsmaskinen er bygd ut av velmeinande og "demokra- 
51 Sjå John Lyng: VEKSTEN I STATENS MAKT. 4.9.
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tiske"norske politikarar. Eg mistenkjer knapt nokon av dei 
for å ønskje fascisme. I så fall ville mange av dei rett og 
slett miste jobbane sine - kanskje hamne i fengsel. Politik- 
arane er sjølve både fangar av og profittørar på systemet. 
Politikarane har rett nok skift posisjon - frå å vere inter
essegrupper sine talsmenn overfor staten til å bli statens 
talsmenn overfor folket. Å vere politikar er blitt eit yrke 
mellom andre yrke. Parlamentarismen treng yrkespolitikaren 
- både sosialdemokraten og høgremannen - for å sikre sin 
eigen stabilitet.

e) Utviklinga til den parlamentariske staten i Norge
I 1884 vart Norge i praksis ein nasjonalstat. Dei sentrale 
statsfunksjonane vart alle kontrollerte av det norske Stor
tinget. Den formelle lausrivinga frå Sverige i 1905 var meir 
ei stadfesting av resultata frå 1884 enn noka omfattande po
litisk endring. Psykologisk hadde 1905 rettnok ein djupare 
verknad.
Frå 1884 til 1935 (eller kanskje 1945) gjekk den norske 
staten gjennom ein labil periode: stadig tilbakevendande 
regjeringskriser,52 økonomiske kriser, arbeidsløyse og kon- 
kursbølgjer. Samstundes fann det stad ein jamn økonomisk 
vekst: stadig nye lag av folket vart proletariserte. Ein

revolusjon - den kapitalistiske - fann stad. Den bor- 
garlege polZt,tAke. revolusjonen frå 1814 til 1884 hadde brøytt 
vegen for han. Den sosiale omveltinga kom til å stabilisere 
det politiske systemet - rettnok i andre former enn pioner- 
ane hadde tenkt seg.
Staten hadde vanskeleg for å finne eit stabilt parlamentar
isk grunnlag. I Stortinget var representantar for interess
ene til bøndene og ymse sjikt av borgarskapet og småborgar- 
skapet i fleirtal. Delvis sto dei fiendslege overfor ei vid- 
are kapitalistisk utvikling (bøndene), og delvis hevda dei 
ein statsøkonomisk ideologi frå tida før den borgarlege re
volusjonen (frikonkurranse). Borgarskapet såg ikkje sine 
eigne interesser i ein større sosial samanhang. Arbeidar- 
klassen var for liten til å danne velgjargrunnlag for eit 
DNA med fleirtal i Stortinget. Fram til omlag 1930 var DNA 
sosialistisk og revolusjonært i ideologien sin, men borgar- 
leg reformistisk i den politiske praksisen. Midt i 30-åra 
vart leiarane i DNA kjende med teoriane til Keynes.53 Dei 
tileigna seg ein teori for å administrere ein blømande ka
pitalisme. Arbeidarklassen hadde og vakse så mykje i omfang 
at han gjennom Stortinget kunne danne grunnlaget for stats- 
makta.______________________
52Eltt ekitmpel gjev Le.lv Mj&ldhelm: MINISTERIET KONOOl 1910

- 1912.
53Sjd R agna*. EtiUch: POLITIKK I PAKT MEV EREMTIVEN ,i .14-17. 
kaM. Jensen -.NORGES HISTORIE. ERA 1 905 TIL l/ARE VAGER,4. 15.
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Berre frå 1905 til 1913 steig talet på industriarbeidarar 
frå 86 500 til 144 000.54 55 * * * * * Tabell 8 gjev eit lite innblitt i 
den proletariseringsprosessen det norske samfunnet gjekk 
igjennom på ca. 100 år.

TABELL 8: Løn6an,be,ldan,ah, i be,tigve,tik, lndu6tn.1 og kxa^t^oK- 
6ynlng 6om % av yn,ke,6aktlve,.^^

1875 6.2
1900 8.6
1930 13.7
1946 18.3
1950 22.4
1965 26.4

I tillegg har det funne stad ei rask proletarisering i ser-
vice-yrka, slik at lønstakarane i 1965 utgjorde ca. 79 % av 
alle yrkesaktive (husmødre er haldne utafor norsk statistikk). ^ 6
På leit etter kvalitative endringar innan den parlamentaris
ke staten i Norge, kan vi i tillegg til endringane i den sos
iale strukturen sjå litt på finansieringa av og sysselsett
inga i staten.

TABELL 9: Skatta* og avgl^te^K til 6tate.n i % au BNP 
[bfiuttona6 jonalpn.odukte,t) 5 7

1865 3.35 1900 4.78 1935 8.46
1870 2.92 1905 4.80 1939 8.94
1875 2.88 1910 4.86 1946 16.6
1880 3.19 1915 5.52 1950 17.2
1885 3.88 1920 7.05 1955 16.6
1890 4.03 1925 5.88 1961 15.2
1895 4.33 1930 6.76 1965 15.7
I tillegg blir det kravd inn skattar og avgifter til kommun- 
ane og trygdeforvaltinga.

Magnus Je,n6e,n: NORGES HISTORIE. ERA 1905 TIL l/ARE VAGER. 
6.15.

55 Tabe,lle,n an, n,akna ut på gKunnlag av o £Al6le,ll non,6k 6ta- 
tl6tlkk: HISTORISK STATISTIKK 1968, NASJONALREGNSKAP 
1865-1960 og STATISTISK ÅRBOK 1969.

55 i \j(Vidøg<i>i 1 69, 6.108-29 gje,v Rune, Skan,6taln aln gnun-
dlgane, analy6e, av de,n økonoml6ke, utviklinga l Nonge, l
dal 6l6te, tlåna. Van namnda an,tlkkalan Innakald mykja
nyttig 6tatl6tl6k matanlala.

5 7 Taballan an n,akna ut vad kjalp av oppgaven, l HISTORISK 
STATISTIKK 1968. 6.448.
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TABELL 10: TaJLtt på dtmktt 4 y44 tl4 ttte. t o fientlcg admtnt- 
4tna4jon og fioK4vaK, og detKa pK04tntdtZ av 4amla 
fiolkttal.

Offentlig adm.. % Forsvar % Folketal
1900 6.829 0.3 6.053 0.3 2.240.032
1910 8.328 0.35 5.288 0.2 2.391.782
1920 15.874 0.6 3.470 0.1 2.649.775
1930 17.006 0.6 3.250 0.1 2.814.194
1946 32.460 1.0 12.183 0.4 3.156.950
1950 34.509 1.1 12.145 0.4 3.278.546
1955 34.500 1.0 22.400 0.7 3.444.093
1960 37.800 1.1 24.000 0.7 3.594.771
1965 41.700 1.1 26.700 0.7 3.737.696
1968 45.400 1.2 26.400 0.7 3.834.844

Under parlamentarismen har det kontinuerleg funne stad ei 
proletarisering av folket - stadig nye sjikt er dregne inn 
i den kapitalistiske produksjons- og distribusjonssfæren. 
Klasseforholda er kvalitativt endra frå 1884 til i dag. Løns- 
arbeidarane er no eit solid fleirtal blant dei yrkesaktive. 
Folk flest har viktige interesser å hevde innan kapitalis
men. Fram til midten av 30-åra var arbeidarklassen enno ik- 
kje talmessig sterk nok til å kunne utgjere ein parlamenta
risk basis. Serleg perioden frå 1905 til 1940 var prega av 
ineffektivitet i statsapparatet, ein veksande og periodevis 
revolusjonær arbeidarklasse59 - og press i fascistisk ret
ning frå overklassehald, frå Michelsen og Nansen60 til 
Quisling og Hjort. Til dels var det fascistiske straumdrag 

i alle politiske parti til høgre for kommunistane.61
Kampen mot fascismen redda oss på eit vis frå fascismen.
Først gjennom denne kampen framsto det ein solid basis for 
den kapitalistiske staten: eit nasjonalt proletariat. Prole
tariatet og delar av borgarskapet allierte seg på nasjonalt 
grunnlag i kampen mot fascismen. Men denne kampen gjorde og 
førebels ende på proletariatet som revolusjonære klasse.
Psykisk hadde den andre verdskrigen ein enorm verknad: den 
nazistiske undertrykkinga saman med frigjeringskampen forma 
krigsgenerasjonane - tilpassa dei monopolkapitalismen. I den 
grad det var kamp, sto han om nasjonal (-statleg) frigjering, 
5 8Tabtlltn tn Ktkna ut vtd kjtlp av oppgaven l HISTORISK 
STATISTIKK 1968,4.78 og ØKONOMISK UTSVN 1900-1950.

^^Eon 4tudtum av noK4k an.bttdaKK0n.4JLd, 4jd t.d. Edv .Bull: 
ARBEIDERKLASSEN I NORSK HISTORIE, og NORSK FAGBEVEGELSE 
og Knut Lang^eldt: VET DIREKTE DEMOKRATI.

60Sjå Joitzin Nnibøvik: ANTIPARLAMENTARISKE STRAUMVRAG I 
NOREG 1905-1914. EIN STUV1E I MOTVILJE.

61 Sjå Kontsia&t, FASCISMEN I NORGE 1 920 - 40.
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ikkje om klasseinteresser. I høve til staten, vart alle 
klasse- og gruppeinteresser svekka. I kampen vart proletari
atet nasjonalstatleg. I handel og forretningsdrift under 
nazismen vart delar av borgarskapet demoralisert - dei mis- 
ste andlet. Etter krigen vågde dei ikkje lenger i same grad 
som før å halde seg fram som representantane for nasjonen.
Det sigrande politiske partiet, DNA, gjorde det Venstre 
ikkje klarte: dei tok på seg å administrere klassesamfunnet 
ovanifrå - og takka vere sin solide sosiale basis, klarte 
dew jobben. Partiet ofra sosialismen for staten og stats
makta .
Etter krigen er sosialisme for DNA ikkje eit nytt sosialt 
system, men auka statsmakt: staten si regulering av kapita
lismen. DNA talar om blanda økonomi - om blanding av "sosia
lisme" og kapitalisme (med sosialisme meiner dei stat).
Dette er inga blanding, men innhald skilt frå form. Ein ka
pitalisme utan stat er utenkjeleg. Det samfunnet vi har, er 
kort og godt: ublanda - så å seie klinisk rein - kapitalis
me. Ein bonde ville aldri seie at han dreiv blanda husdyr
bruk fordi om han hadde 100 sauer og 2 gjetarbikkjer. Nett 
denne typen "blandingsøkonomi" driv idag både DNA og alle 
borgarlege parti.
Tabellen over skattar og avgifter til staten viser ein jamn 
auke og eit markert sprang: frå 1939 til 1946. Deretter blir 
nivået førebels stabilisert. Sysselsetting i offentleg admi
nistrasjon viser to sprang, ei prosentuell dobling i perio
den 1910 til 1920 og det same opp att frå 1930 til 1946. 
Sysselsettinga i forsvaret har to sprang: firedobling frå 
1930 til 1946 og dobling frå 1950 til 1955. Dei sprangvise 
endringane i det norske statsapparatet fell saman med før
ste verdskrigen (1914 - 1918), andre verdskrigen (1938 - 
1945) og "den kalde krigen" (1950 - 1956).
Den første verdskrigen medførde for oss - som refleks på 
ytre hendingar - ein krisesituasjon som gjorde det parla- 
mentarisk-politisk muleg å gje administrasjonen ei rekkje 
fullmaktslover .̂ Desse lovene vart stort sett tekne ut av 
bruk ute i 20-åraf men fullmaktene står stort sett framleis 
ved lag.
Andre verdskrigen førte med seg krig, okkupasjon og fascis
me. For den norske staten medførde krigen drastiske omleg- 
gingar - og omleggingane vart ofte varige. Terboven og 
Quisling rudde vegen for eit stabilt etterkrigsregime med 
full sysselsetting, militær opprusting og høg vekst i nasjo
nalproduktet. Det statsapparatet vi har i dag - staten som 
aktiv regulator av ein monopolisert kapitalisme - vart skapt 
på fascistisk maktgrunnlag: med militær makt. "Frigjeringa" 
og "gjenreisinga" ga den norske kapitalismen ein eineståande 
sjanse til å oppretthalde alle statsbyggjande vinningar av
62 Sjå John Lyng: VEKSTEN I STATENS MAKT, kap. IV.

140



krigen og samstundes skifte maktgrunnlaget til staten over 
frå tysk okkupasjonsarmé til norsk arbeidarklasse.63 vi kan 
kanskje takke Hitler for "demokratiet" vårt.
I tida frå 1905 til 1940 var Norge nær på ein "fri" - suve
ren - stat, ein ekspansjonistisk stat.64 vi tapte i den and
re verdskrigen. Dermed tapte også staten sin autonomi. Den 
norske staten vart lagt under den tyske. I kamp tok USA 
Norge frå Tyskland. USA kunne - med rette - stå fram som 
"frigjerar" frå det tyske terrorregimet. Men USA (og Sovjet) 
var sigerherrane, ikkje Norge. Utetter hadde den norske 
staten tapt fridomen sin.
Dei militære blokkene i Europa er ikkje uttrykk for frivil- 
juge alliansar, men for dei to sigrande stormaktene si or
ganisering av bytet. Alle europeiske statar som vart lagde 
til den amerikanske interessesfæren under Jaltaforhandling- 
ane, er i dag i Nato. Same høvet er det mellom Sovjetunionen 
og Warszawapakta.
Krigar er lokomotiva i den historiske utviklinga. Då andre 
verdskrigen tok til, var heile den kapitalistiske økonomien 
bankerott. Dei økonomiske reformene til Hitler (forholdet 
mellom stat og økonomi) vart dei sigrande. Den regulerande 
staten som berre ei fascistisk militærmakt kunne tvinge 
gjennom, vart etter krigen akseptert av dei fleste klassane 
i alle kapitalistiske land. Dei siste nødvendige endringane 
i statslegaliseringa - unntakslovene - vart hos oss innlem
ma i lovverket under trugsmåla til "den kalde krigen". Vi 
har i dag ein stat - tilpassa monopolkapitalismen - som 
(bortsett frå det formelle maktgrunnlaget) er identisk med 
den fascistiske staten. Den norske, den vest-tyske og den 
spanske staten fungerer stort sett likt. I motsetnad til 
Franco-regimet, kan den norske staten koste på seg ei "fri" 
presse og "demokratisk " legalisering av makta kvart 4. år.
Indre motsetnader i ættesamfunnet sprengde ættesamfunnet. 
Ættesamfunnet inneheldt kimen til den mest primitive stats
forma: kongsfunksjonen. Kongsstaten skapte sjølv sitt eige 
klassegrunnlag - ein nasjonal overklasse. Ættesamfunnet sin 
eigen dødskamp var motoren som fullførte skapinga av ein 
nasjonal og statleg overklasse. Konsolideringa av statsappa
ratet var bunden til denne nye klassen og til det organisa
sjonsprinsippet som den katolske kyrkja hadde introdusert 
her i landet. Det mellomalderske klassesamfunnet skapte gro
botn for ein ny klasse: borgarskapet. Kimane til den kapita
listiske produksjonen vaks fram innan føydalstaten. Den føy- 
dale overklassen trong dei borgarlege tenestene, men etter 
kvart trong ikkje borgarskapet føydalismen. Dei kapitalis
tiske produktivkreftene var innelåste i dei føydale produk- —

Vdt £ak££t>kd polit-iAkd bpdldt 6om fiøsidbudde ddttd Ak£££-
d£, vlAdM Thomas Cfut. Wylie.*.: FRIGJØRINGSP0L7TIKK. RE
GJERINGSSKIFTET SOMMEREN 1945.
NoslaIi ££ld£gn£ng av omfiådd £ Asik££A og Avi£an\i££i>, okkupa-4 jovu> fiotiAøkdt på Aua£-Gaønland.
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sjonsforholda. Det gamle samfunnet måtte sprengast, - og det 
vart sprengt.
Det seinkapitalistiske samfunnet inneheld til overmål kimane 
til si eiga øydelegging: ein ustyrleg akkumulasjon, ekspan
sjon og militær opprusting, uhorvelege produktivkrefter og 
indre fiendslege motsetnader. Men dette samfunnet inneheld 
ikkje dei materielle kimane til noko nytt kommunistisk sam
funn. Derimot har dei kapitalistiske produktivkreftene skapt 
innsikt og teoriar som betre enn nokon gong tidlegare gjer 
det muleg for menneska å skape si eiga historie, å forme 
sitt eige liv. Den intellektuelle antesipasjonen av eit kom
munistisk samfunn er til stades. Aldri før har menneska ut 
frå innsikt hatt så store sjansar som no til å ta historia 
i eigne hender. - Men aldri før har heller ikkje menneska 
vore låste fast i eitt sosialt system, mentalt og fysisk så 
sterkt som dei er idag. Den kapitalistiske staten disponer
er sterkare fysiske undertrykkingsmiddel enn nokon tidlegare 
stat. Han kontrollerer meiningane til menneska betre enn 
noka kyrkje. Den kapitalistiske staten og økonomien atomi
serer menneska - skil dei frå kvarandre og hindrar gruppe- 
daning - i større grad enn noko tidlegare politisk og sosi
alt system. Dette er utgangspunktet. Og vi må handle. Klar
er ikkje menneska gjere ende på staten og kapitalismen, vil 
det omvendte skje - og tida er truleg knapp.
Kapitalismen er i dag eit verdsomspennande imperialistisk 
system. Det fins snart berre ein "fri" kapitalistisk stat: 
USA. Alle andre kapitalistiske statar må finne seg i å leve 
i skuggen av USA-imperialismen og på USA sin nåde.
Dei indre motsetnadene i kapitalismen vil truleg destruere 
systemet, men ingen klasse ber i seg kimen til kommunismen.
Kommunismen, det frie samfunnet, der medvitne menneske sjølve 
skaper si historie, sitt liv og si framtid, må sjølv skapast 
av frie og medvitne menneske.
Den kommunistiske revolusjonen har to hovudoppgåver: å øyde- 
leggje den kapitalistiske staten og produksjonsstrukturen - 
og å skape kommunisme. Desse oppgåvene inneber ikkje berre 
praktisk-revolusjonære problem, men minst like mykje psyko
logiske. 65 Denne revolusjonen må bli meir omfattande enn 
nokon tidlegare revolusjon, og han må bli langvarig. Det er 
knapt gjort på ein eller to generasjonar å gjere ende på ka
pitalismen. Fordi kapitalismen er valdeleg og kvar dag blir 
reprodusert ved bruk av vald, må også den kommunistiske re
volusjonen bli valdeleg. Det er ein blind illusjon å tru at 
ein i Norge skal kunne gjennomføre ein sosialistisk eller 
kommunistisk revolusjon utan maktbruk og vald. Den kampen 
dei vietnamesiske bøndene fører, er og ein kamp for oss.
Deira fiende er alle folks fiende.
6 5 Sjå \)CLKdøQ<tn 69, 6.30-33.
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Eg forstår sosialismen som den revolusjonære fasen mellom 
kapitalisme og kommunisme. I denne fasen må det i samfunnet 
- til same tid - eksistere både kapitalisme (og dermed stat) 
og kommunisme. I heile den sosialistiske perioden vil den 
kommunistiske kimen måtte sjå seg i krig med det gamle sam
funnet. Oppgåvene for kommunistar i dag må bli:

1. Skape kommunistiske organisasjonsformer for produk
sjon, konsum, læring, politisk kamp og militær mot
stand.

2. Drive opplysnings- og propagandaarbeid som grunnlag 
for politisk massemobilisering.

3. Stø interessekampen til dei undertrykte klassane in- 
nan kapitalismen.

4. Føre fysisk kamp mot den kapitalistiske staten, mot 
USA, mot Nato, EEC, osb.
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BAH MAN NIRUMAND 
OG ECKHARD SIEPMANN:

Om revolusjonens 
fremtid

Langt fan. a d ville, omvzltz kzlz Aamfiunnzt 
fioA. dz A.zvolu6 j on$A.z pA.olztaA.znz, t>tA.zv- 
za, de. dzmokA.atl6kz MndboA.gzA.nz zttzA. zn 
zndA.lng av dz 6 06lalz tllAtandzA. 6om za. 
6llk at dzt bzAtdzndz Aamfiunn bllA. gjoA.t 
mz6t mullg tdlzllg og bzkvzmt fioA. dzm. 
?A.olztaA.latzt6 paKtl kan Alztt Ikkz nøyz 
6zg mzd dl6 6 z kA.avznz. . . Vzt za. vaA. In- 
tzA.z66Z og vaA. oppgavz d gjøA.z A.zvolu- 
Ajonzn pzA.manznt. . * Foa, 066 kan dzt Ikkz 
dxzlz 6zg om fioA.andA.lng av pA.lv at zlzndom- 
mzn, mzn baA.z om zn oppkzvlng av kla66 znz, 
Ikkz om fioA.bzdA.lng av dzt bzAtdzndz 6am- 
fiunn, mzn om gA.unnlzgg zl6 zn av zt nytt.

KaA.1 M aA.x, 185 0*

Samfiunnzt 6om 6kapzA. zn ny o A.g anl6 a6 j o n 
av pA.oduk6 jo nzn pd gKannlag av fiA.1 og 
zgalltdtA. a66 06la6 j on av pA.odu.6 zntznz, 
pla66 ZA.ZA. 6tat6ma6klnzA.lzt dzA. dzt da vll 
kØA.Z kjzmmz: l mu6zzt fioA. oldtld6gjzn- 
AtandzA., vzd 6ldzn av A.okkzn og bA.on6z- 
øk6a.

FA.lzdA.lch Engtli,18S42

1. V zA.dzn6A.zvolu.6 jonzn6 6tadlzA.. Rzvolu6 j on$A. alllan6z.
Uten å mystifisere kan en gjøre krav på å tale om verdensre
volusjonen i den utstrekning avantgarden ved de forskjellige 
frontene er seg bevisst at deres (enkelt-)kamp bare er det 
spesielle ved det almenne. Denne bevissthet blir i dag skapt 
fremfor alt gjennom den vietnamesiske revolusjon. Hver revo
lusjonær bevegelse blir knyttet konkret til alle andre gjen
nom denne revolusjonen som bindeledd. Internasjonalen uttryk
kes ikke med solidaritetserklæringer eller internasjonale bri
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gader, ikke med pengeinnsamlinger eller protesterklæringer, 
men ved at revolusjonære grupper i hele verden bekjemper 
imperialismen der de er konfrontert med den og med de mid
ler som står til rådighet i de enkelte situasjoner og som 
rammer kontrarevolusjonen hardest alt etter dens aktuelle 
struktur. Et attentat mot en regjeringssjef kan hjelpe en 
revolusjon i Latin-Amerika til gjennombrudd; i Europa ville 
det være en meningsløshet. Å knuse manipulasjonsapparatene 
er i de høyt industrialiserte landene en forutsetning for å 
bryte igjennom menneskenes falske identifikasjon med for- 
mynderstaten; i land der denne identifikasjonen er uteblitt 
på grunn av materiell elendighet, ville en slik taktikk være 
uten virkninger. .Likevel er det mening i å demonstrere iden
titeten mellom revolusjonære bevegelser. Amerikaneren som er 
systematisk oppdratt til ikke å se noen sammenhenger, blir 
urolig når en negerleder reiser til Cuba eller Nord-Vietnam, 
eller når det vises transparenter med bilde av Che Guevara 
på et Vietnam-møte. Denne amerikaneren skal måtte erkjenne 
at imperialismen har gjort størstedelen av menneskeheten til 
sin fiende, at en stadig større del av de mest bevisste 
menneskene i selve"den frie verden" hører til dens motstand
ere, og at enigheten og samarbeidet mellom den indre og den 
ytre opposisjonen vokser for hver dag.

Pe.Amane.nt A e.volu.A j on. Den unge Marx definerte den "revolu
sjonære sosialisme" som "revolusjonens pe.Amane.nA eAkl$Atng, 
proletariatets klassediktatur som nødvendig gjennomgangs- 
punkt til avskaffelse av klasseforskjeller overhodet, til 
avskaffelse av samtlige produksjonsforhold som klassefor
skjellene beror på, til avskaffelse av samtlige sosiale re
lasjoner som motsvarer disse produksjonsforhold, til omvelt
ning av samtlige ideer som har sitt utspring i disse sosiale 
relasjonene."3
I de østeuropeiske, sosialistiske landene er riktignok pro
duksjonsforholdene som klasseforskjellene beror på, blitt 
avskaffet. Men en objektiv analyse av disse landene kan ikke 
bekrefte at samtlige sosiale relasjoner og samtlige ideer 
som motsvarer de avskaffede produksjonsforholdene, er blitt 
avskaffet. Stalinisme og byråkratisme reverserte nok ikke 
avskaffelsen av klassene, men de forhindret nettopp den pro
sessen som er nødvendig for at omveltningen av basis skal 
føre til det befridde samfunn: Nemlig revolusjoneringen av 
bevisstheten.
Revolusjoner nedenfra vil bli svaret når en revolusjon stiv
ner til, når demokratiseringen av bevisstheten ikke følger 
demokratiseringen av økonomien, når staten på nytt avsondrer 
seg fra samfunnet og gjør menneskene føyelige gjennom admi
nistrasjon istedenfor å myndiggjøre dem gjennom oppdragelse, 
og fremfor alt når undertrykkingstiltakene kommer i en tid 
da den relative økonomiske stabiliteten ikke lenger gir noen 
grunn til ytterligere disiplinering. Så lenge prinsippet om 
den permanente revolusjon ikke. settes ut i livet, er det og
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så i et sosialistisk land nødvendig med en revolusjon mot 
staten som har avskåret seg fra massene.

Ove.A.gang t^UL d&n kommun^tl^k^ v ttid&Yi&tizpuibJLikk. Alt i dag 
melder den fasen i verdenspolitikken seg da den internasjo
nale konstellasjonen ikke lenger består av kapitalistiske 
land konfrontert med de sosialistiske, men blir kjennetegnet 
av motsetningen mellom en sosialistisk avantgarde og en re- 
visjonistisk sosialisme. Det må ikke utelukkes at de teknisk 
høyt utviklede statene etter omveltningen av produksjonsfor
holdene forfaller til en positivisme på grunnlag av de fullt 
utviklede produktivkreftene, en positivisme som nøyer seg 
med å tilfredsstille menneskene ut fra produksjonens kriteri
er og ofrer deres selvbestemmelse for en tilsynelatende ra
sjonell tilpasning til de rasjonelt organiserte produktiv- 
kreftene. En slik utvikling kan vi nå observere i Sovjetuni
onen, og den kommer til uttrykk hos de kreftene i Kina som 
kulturrevolusjonen vender seg mot. Først når imperialismen 
er knust over hele verden, når teknikken er fullt utviklet 
og menneskenes bevissthet er revolusjonert, begynner den 
kommunistiske verdensrepublikk med slutten på samfunnets år- 
tusengamle oppsplittelse og blindhet.

2. V&t be^-ccfde Aamfiunn. Folk som vurderer verdenssituasjon
en ut fra hvor godt forretningene deres blomstrer, og som 
grunner sin moral på apologi for og reproduksjon av alt som 
stabiliserer status quo, slike folk bruker å hale fram følg
ende som sin mest uimotsigelige innvending mot utkastet av 
et autonomt samfunn: Et slikt samfunn er riktignok ønskver
dig, men så sant det ikke er uoppnåelig på grunn av menneske
lige svakheter, så lar det seg i alle fall ikke organisere. 
Det er utopisk og derfor en umulighet. Argumentet blir pre
sentert med den livserfarnes resignerte holdning. Denne hold
ningen skal la en forstå at også den som avviser utopien, 
ønsker seg riktignok "en bedre verden", men han har erkjent 
og anerkjent at den menneskelige natur er uforanderlig og 
at alt strev og arbeid er ufullkomment. Slik blir den platte 
egoisme til dyp skeptisisme; spørsmålet "hvordan vil dere 
innrette et slikt samfunn?" skal avlede blikket fra den 
spørrendes dårlige samvittighet.
Tilfredsstillelsen over at et "tilfredsstillende" svar ute
blir, inneholder fascistiske element i den grad det nettopp 
er de fascistiske bevegelsenes tvilsomme fortrinn å varte 
opp med faste programmer for en maktovertakelse, programmer 
som så blir pisket igjennom mot all motstand.
Et fritt samfunn, derimot, kan organiseres bare gjennom de
mokratiske initiativer ved menneskenes skapende og selvsten
dige aktivitet. Det har vist aeg at det borgerlige samfunn 
ikke kunne innfri løftet fra den borgerlige revolusjon: I 
stedet for frihet brakte denne revolusjonen tiltakende og til
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slutt total manipulasjon? i stedet for likhet skjenket den 
et klassesamfunn der de priviligerte klassene reagerer like 
brutalt som slavehandlerne og føydalherrene når deres posi
sjon blir truet? og brorskap utbredte denne revolusjonen 
gjennom et økonomisk system som mennesket bare kan leve i 
når det bedrar og bekjemper sin bror.
Det borgerlige samfunn har lært oss at frihet, likhet og 
brorskap ikke kan virkeliggjøres i et klassesamfunn. Vi må 
altså enten oppgi disse målene eller avskaffe den statsfor
men som ikke kan virkeliggjøre dem. En tredje vei fins ikke.
En vanskelighet består i å forhindre at strukturene i det 
gamle samfunn sniker seg inn i det nye i forvandlet påkled
ning og derfor vanskelige å erkjenne: en snikende kontrare
volusjon, det være i form av byråkratisering eller i form av 
åpen terror. Dette syndromet som Europa og USA på grunn av 
sin individualistiske bevissthetsstruktur er sterkt dispo
nert for, betegner den avgjørende vansken ved organiseringen 
av et autonomt samfunn med høyt utviklede produktivkrefter.
Forutsetningene for innføring av reelt demokrati er avskaf
felse av klassene, en omfattende bevisstgjøringsprosess hos 
massene og et demokratisk kontrollsystem. Avskaffelsen av 
klassene er ennå ikke helt sikret ved opphevelsen av privat
eiendommen til produksjonsmidlene. En "klasse" definert i ny 
betydning kan dannes av et tilstivnet funksjonærapparat el
ler av en maktkonsentrasjon hos gruppen av høyt spesialiser
te teknikere og vitenskapsmenn? nettopp denne gruppens arbeid 
vil et fremtidig samfunn avhenge av i en i dag uoverskuelig 
grad.
Opphevelsen av klassene må derfor følges av at staten "dør 
hen" som en "spesiell represjonsmakt" (Engels). Når staten - 
i det borgerlige samfunn et instrument for den herskende 
klassen - etter den sosialistiske revolusjon forsvinner i en 
langsom prosess til fordel for en fri selvorganisering av 
samfunnet, forsvinner med den også institusjonene som den 
har utøvd sin makt gjennom, slik som militærvesen, politi, 
osv.4 Det vil altså ikke finnes noe maktinstrument for en 
klikk som ønsker å gjøre "statskupp". Når det dessuten ikke 
fins undertrykte sjikt og samfunnet er rasjonelt og rett
ferdig organisert, så byr det seg ikke noen potensiell masse- 
basis for demagoger og maktstrevere.
La oss innrømme at inntil i dag er modeller for en perfekt 
demokratisk kontroll blitt utilstrekkelig utviklet. De kan 
bare bli resultatet av langvarige praktiske eksperiment, 
eksperiment som begynte med Pariskommunen i 1871, og som fant 
sitt foreløpig siste stadium i den kinesiske kulturrevolusjon
en .

BzvsLA&tg j øfiZng gjennom AevoluA jo n$si psiakA^A . Vanskene som 
oppstår ved løsningen av motsetningen mellom revolusjon og 
byråkrati, kan imidlertid ikke skjule at - permanent - revo
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lusjon er den ufravikelige forutsetningen for ethvert for
søk på å beherske produktivkreftene som er blitt utviklet 
i annen halvpart av vårt århundre, på en måte som ikke gjør 
menneskene til en bevisstløs bestanddel av et teknokratisk 
apparat som er avkapslet fra all kontroll. Kommunisme betyr 
altså ikke et (mer eller mindre utprøvd) alternativ til ka
pitalismen (som, etter det folk tror, i det minste fungerer 
på et vis), men et alternativ til menneskets totale regre
sjon. At en fullkommen modell for mikrostrukturene i en fri 
selvorganisasjon ennå ikke er utviklet, ennå ikke kan være 
utviklet, taler ikke for de gjennom århundrer "velprøvde" 
institusjoner som alt kjemper sin dødskamp. Dette faktum 
taler derimot for at en slik modell snarest må utvikles 
fullstendig gjennom verdensomspennende praksis.
Likedan er revolusjonem en helt nødvendig forutsetning for 
å bringe videre den bevisstgjøringsprosessen som reelt de
mokrati ikke kan være foruten. I de høyt industrialiserte 
samfunnene blir denne prosessen lettet av forkortiningen av 
arbeidstiden basert på automatisering av produksjonen. Fri
gjøringen av produktivkreftene må følges av den "frigjøring 
av bevisstheten" som derved blir mulig. Opphevelsen av klas
sene må følges av opphevelsen av bevissthetsklassene. Den 
permanente bevissthetsrevolusjon må tilsvare den permanente 
samfunnsrevolusjon. Målet med denne frigjøringen kan ikke 
være at hver enkelt begriper de mest kompliserte tekniske 
prosesser- selv om det kunne være ønskelig -, men at han 
lærer å tenke dialektisk, ikke bare å oppleve, men å forstå 
betydningen av det nye samfunn overfor det gamle, og å over
vinne ettervirkningene fra det gamle samfunn. Det er ikke 
nødvendig at han forstår tekniske detaljer, men han må kjen
ne funksjonen til enhver detalj innen samfunnet som helhet.
"Først da vil verdenskommunismens epoke være nådd, når hele 
menneskeheten bevisst omdanner seg selv og verden", skrev 
Mao Tse-tung i 1937 i Yenan. Og denne omdannelsen omfatter 
ifølge Mao "omdannelsen av ens egen erkjennelsesevne": Er
kjennelse kan ikke være en isolert bevissthetsakt, men kan 
bare utgå fra enheten mellom viten og handling - revolusjo
nær praksis blir selv til erkjennelsesevne. "Oppdage sann
heten gjennom praksis og atter verifisere og videreutvikle 
sannheten gjennom praksis. Utgå fra sanselig erkjnnelse og 
utvikle den aktivt til rasjonell erkjennelse; deretter utgå 
fra rasjonell erkjennelse til aktiv ledelse av den revolu
sjonære praksis for å forandre både den subjektive og den 
objektive verden: Praksis - erkjennelse, atter praksis - og 
atter erkjennelse. Denne formen gjentar seg i uendelige syk
ler, og for hver syklus løftes innholdet i praksis og erkjen
nelse til et høyere nivå."5
Oppdragelse og utdannelse i det frie samfunn betyr altså ikke 
bare en kvantitativ utvidelse av menneskets viten, men en 
kvalitativ forandring av læreprosessen og erkjennelsesevnen. 
Fri oppdragelse og utdannelse betyr opphevelse av arbeidsdel
ingen i erkjennelsesprosessen og forvandlingen av verden, og
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speiler dermed avskaffelsen av menneskets splittelse i klas
sesamfunnene, avskaffelsen av oppspaltingen i ånd og legeme, 
følelse og forstand, arbeid og fritid, tanke og handling.

3. Vat nye. me.nna* ke,. Er mennesket totaliteten av de sosiale 
forhold, så vil den radikale forandringen av alle sosiale 
forhold frembringe et radikalt forandret menneske. Dette nye 
menneske vil ikke bare være ulik mennesket i den kapitalis
tiske epoken, men alle de trekk sDm klassesamfunnene har på
ført menneskene siden ursamfunnets oppløsning, vil forsvinne: 
trekk av arbeidsdeling, utbytting, filosofisk og religiøs 
fremmedgjøring. Europa vil ikke frembringe dette mennesket; 
det ble forbeholdt Europa å utvikle fullstendig og til sis
te konsekvens det splittede mennesket i et splittet samfunn:
I fascismen og i kolonialismen fant dette mennesket sin full- 
byrdelse og sin tilintetgjøring. Og bare i sin tilintetgjør- 
ing blir det europeiske menneske fødselshjelper for det nye 
menneske, den koloniserte, som frigjør seg med en vold som 
ikke bare dreper den fremmede undertrykkeren, men også den 
undertrykte i ham selv: Tilintetgjøringsakten er en frigjør- 
ingsakt. Ikke filosofene i den gamle verden, men de revolu
sjonære blant de undertrykte folkene taler i dag om Det nye 
menneske:
"La oss en gang for alle si adjø til et Europa som uavlate
lig hever mennesket til skyene, men myrder det hver gang 
det våger å vise seg, både i sine egne byer og overalt el
lers i verden... Jeg ser etter mennesket i europeernes stil 
og teknikk, men ser bare hvordan mennesket gang på gang er 
blitt fornektet og myrdet... For Europas skyld, for vår eg
en skyld og for menneskehetens skyld, kamerater, må vi skif
te ham, utarbeide nye tanker og gjøre vårt beste for å skape 
et nytt menneske... La oss prøve å skape det totale menneske 
som Europa ikke har vært i stand til å frembringe."6
I Latin-Amerika beskrev Che Guevara på lignende måte og sam
tidig som afrikaneren Fanon sammenhengen mellom frigjørings
kampen og det nye menneskets fødsel: "I løpet av denne pro
sessen, da sosialismen fantes bare som en mulighet, var men
nesket en grunnleggende faktor. En satte sin lit til den en
kelte, med navn og fornavn. Framgang eller tilbakeslag for 
kampen som var satt i gang, var avhengig av den enkeltes ak
sjonsevne... Holdningen til våre kjempere viste alt det frem
tidige menneske.. I denne perioden med sosialismens oppbygg
ing kan vi bli vitner til det mye menneskets fødsel."'
Hvorfor kan partisankampen bli en skole for det nye mennes
ket ? Det befridde samfunn vokser fram i skjødet til det 
gamle, og guerillabasen er så å si den embryonale foregrip- 
else av det nye samfunn, dets modell. I denne modellen er 
det samsvar mellom strukturene og permanensen til den revo
lusjonære prosessen og menneskets oppgaver og forvandlinger 
i den: Partisankampen krever vidtrekkende selvstendig hand
ling av de revolusjonære, ikke blind utførelse av ordrer.
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All militær rang er avskaffet, en foregripelse av opphevel
sen av det sosiale hierarkiet. Den enkeltes isolasjon bryt
es ned og det bygges opp tillit og gjensidig støtte mellom 
geriljakjemperne. Og til sist kanskje det aller viktigste: 
arbeidsdelingen oppheves, da hver enkelt samtidig må være 
soldat, teoretiker, jeger, lærer, osv. Partisanlivets nød
vendigheter foregriper på denne måten det som først opphev
elsen av de tradisjonelle tvangsmekanismene i det befridde 
samfunn skal muliggjøre: den allsidige utvikling av mennes
kets evner og muligheter.
Vil Europa, vil Nord-Amerika overhodet kunne følge de revo
lusjonære landene på denne veien ? Den revolusjonære kampen 
mot et voksende teknokratisk herredømme i høyt industriali
serte stater, kan ikke ha tilsvarende virkninger som frie 
gjøringskampen i et kolonisert land når det gjelder en total 
omstrukturering av mennesket. Fremmedgjøringsprosessen i de 
vestlige konsumsamfunnene har nemlig nådd et stadium som 
nødvendigvis gjør omskapingen til et "totalt menneske" til 
en langvarig og vanskelig prosess.
Mens vitale behov gjør omveltningen av samfunnet uomgjenge
lig i de revolusjonære landene, er det nettopp de falske be
hovene som lar det bestående systemet i de imperialistiske 
statene synes rasjonelt og tjenlig, og som dermed demmer opp 
for revolusjonen. Institutsjonene i de ærikapjtaliske samfunn 
påtvinger menneskene behov som ikke samsvarer med deres eg
ne interesser. Dette §kjer i en slik grad at menneskene blir 
disponert til å holde disse utenfrastyrte behov for å være 
sine egne: Samtidig reproduserer de falske behovene et sys
tem som ikke er i samsvar med menneskenes sanne interesser, 
og som de likevel holder for å være det mest fornuftige. Av 
dette resulterer status quo *s sterile onde sirkel: De falske 
behovene kan forsvinne først når samfunnet blir revolusjo
nert, og samfunnet kan bli revolusjonert først når de falske 
behovene er forsvunnet.
Dette innebærer nødvendigvis forskjeller i den anti-imperia- 
listiske kampen i de revolusjonære og de førrevolusjonære 
landene; disse forskjellene betyr imidlertid ikke forskjell
ige målsettinger, men gjelder ulike hindringer for det his
toriske fremskritt. Som Mao Tse-tung sier, kan "kvalitativt 
forskjellige motsetninger... løses bare med kvalitativt for
skjellige metoder."8 Strategien for den revolusjonære kampen 
må derfor rette seg etter betingelsene i klassekampens aktu
elle situasjon. I de revolusjonære landene i Afrika, Asia 
og Latin-Amerika hindrer de underutviklede produktivkreftene 
det sosiale fremskritt. Revolusjonen begynner derfor med om
veltningen av produksjonsforholdene, ved at herredømmet til 
en klasse (imperialismen) blir avløst av herredømmet til en 
annen klasse (el. folket). I metropolene derimot, der bevis- 
sthetsmanipulasjonen er blitt det viktigste herredømmeinstru- 
ment, gjelder frigjøringskampen aller først knusingen av ma- 
nipulasjonsapparatene, forandring av overbygningen. I Mao 
Tse-tungs skrift "Om motsetningen" heter det:
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"Når overbygningen (politikk,kultur, osv.) hindrer utvik
lingen av den økonomiske basis, blir politiske og kultur
elle omdannelser det hovedsakelige, det avgjørende. Er det 
i strid med materialismen å si dette ? Nei, vi anerkjenner 
nemlig at i historiens totale forløp blir det åndelige be
stemt av det materielle, blir den sosial bevissthet bestemt 
av den sosiale eksistens. Men samtidig må vi anerkjenne at 
det åndelige virker tilbake på det materielle, at overbyg
ningen virker tilbake på basis. Med dette kommer vi ikke i 
strid med materialismen. Tvert imot: vi avviser den meka- 
nistiske materialismen og forsvarer den dialektiske."9
Mao beskriver her betingelsene som idag faktisk bestemmer 
kampen i metropolene: Den kulturelle overbygningen forhind
rer utviklingen av den økonomiske basis. Det betyr at det 
ville være illusorisk i den nåværende situasjon i metropol
ene å begynne den revolusjonære geriljakampen umiddelbart. 
Revolusjonen i metropolene må forberedes gjennom en kultur
revolusjon: en ufravikelig forutsetning for revolusjonering 
av massene. Revolusjoneringen av massene er på sin side for
utsetningen for en sosialistisk revolusjon. "Den lange mar
sjen gjennom institusjonene", frigjøringen av menneskenes 
sanselighet og bevissthet er ikke noe forlegent alibi for en 
ekte revolusjon; under betingelsene i det seinkapitalistiske 
samfunn er de den enéste bestanddel i revolusjonens forbered- 
elsesfase som lar seg rettferdiggjøre taktisk. Idet den re
volusjonære klassekampen i de høyt utviklede landene ble en 
kamp mot overbygningen, ble studentene drivkraft for den re
volusjonære bevegelsen (unntak: USA hvor den sorte befolk
ningen samtidig fører kampen om den økonomiske basis). Der
for kjemper ikke ctnne avantgarden av studenter om f.eks. høy
ere lønninger i Forbundsrepublikken, men for ekspropriasjon 
av Springer-konsernet. Den stormer ikke industriforbundenes 
konferansesaler, men trenger inn i kirker og teatre; den 
kjemper ikke for tillatelse av KPD, men for at parlamenta
rismen skal bli avløst av et rådssystem. Det er ikke arbeid
ernes medbestemmelse i bedriftene som er denne avantgardens 
mål, men arbeidernes selvbestemmelse og skapende utfoldelse 
på alle områder av dagliglivet som kime til et nytt samfunn.

FKi,Q jøfling av £>avu>2,li.Qke,t&n . I sine Paris-manuskripter not
erte den 25 år gamle Marx: "På samme måte som pti>ivat&iZYidom- 
men bare er det sanselige uttrykk for at mennesket blir kon
kret og legemlig (gegenståndlich) for seg selv og samtidig 
langt mer blir en fremmed og umenneskelig gjenstand for seg 
selv, at menneskets livsytring er dets livsoppgivelse, dets 
virkeliggjøring er dets uvirkeliggjøring - er en gemmed 
virkelighet, så må den positive opphevelsen av privateien
dommen, dvs. den £avu>£l*,Q£ tilegnelsen av det menneskelige 
vesen og liv, av det konkrete og legemlige menneske, av de 
menneskelige ve/ikem for og av menneskene, ikke oppfattes 
bare i betydning av amldd<iZbaK, ensidig nytzlAZ, bare i be
tydningen av å eie, å ha. Mennesket tilegner seg sitt allsi
dige vesen på en allsidig måte, altså som et totalt mennes
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ke.ul° Klassesamfunnets historie er samtidig historien om 
utarmingen av alle sanser, reduksjonen og nivelleringen av 
dem til *an*an &osi d ala, faok a ha. Denne fikammadgjøking av 
alla fit/AlAka og dndallga *an*ak forhindrer den totale til
egnelse av den menneskelige virkelighet. Denne fremmedgjør
ingen ødelegger forholdet mellom menneskene og gjenstandene 
de selv har skapt, ved at disse gjenstander forekommer 
menneskene døde og fremmede. Og den ødelegger forholdene 
menneskene imellom, ved at den ikke lak dat annat manna* ha 
fcøla* * om at bahov, men gjør det til en konkurrent som eie- 
lysten defineres mot. "Det menneskelige vesen måtte reduser
es til denne absolutte armod for at det skulle kunne avføde 
sin indre rikdom. "H
I det befridde samfunn, der privateiendommen er opphevet, 
selvrealiserer mennesket seg i sin aktivitet. Menneskets 
gjenstander er nå mannaAkallg a gjanAtandak; og da mennesket 
har skapt dem som sosialt vesen, er de AoAlala gjanAtandak. 
Tilegnelsen av den således forandrede virkeligheten, for
andrer sansene som mennesket opptar virkeligheten gjennom og 
som det forandrer den ved hjelp av: Den tingliggjorte sansen 
blir menneskelig, den egoistiske sansen blir sosial. Det 
kika mannaAka trer i stedet for den naAjonaløkonomlAka klk- 
dom: "...først gjennom det menneskelige livets konkret og 
lemeglig utfoldede rikdom vil rikdommen til den subjektive 
manna*kallga sanselighet, vil et musikalsk øre, vil sansen 
for formenes skjønnhet, skapes og utvikles. Kort sagt: Først 
da vil sanser som er i stand til menneskelige nytelser, san
ser som manifesterer seg som manna* kallg a vesenskrefter, 
delvis bli opplært, delvis bli skapt. For ikke bare de fem 
sansene, men også de såkalte åndelige sanser (å ville, å 
elske, osv.), med ett ord: den menneskelige sans, sansenes 
menneskelighet, blir til først gjennom eksistensen av *ln 
gjenstand, gjennom eksistensen av den humaniserte natur."12
Marx1 oppfatning av det totale menneske overensstemmer med 
utkastene til et nytt menneske fra teoretikerne i de revolu
sjonære landene: Når Fanon krever "en ny menneskehetens 
historie" som skal tilbakelegge den "sykelige oppstykking av 
menneskets funksjoner og ødeleggelsen av dets enhet"13 f når 
Che Guevara sier om det fremtidige menneske at det vil be
gynne "å gjenkjenne sitt eget verk og fatte sin menneskelige 
storhet gjennom den skapte gjenstanden og det realiserte ar
beidet"-^, så blir tankens kontinuitet tydelig.

Oversatt av Rune Skarstein

NOTER
1. 1\EW, Bd. VII, Berlin 1960, s.247.
2. Friedrich Engels: DER URSPRUNG DER FAMILIE, DES PRIVAT- 

EIGENTUMS UND DES STAATS, Berlin 1964, s.195. Se også 
s. 73 i dette nr. av vardøger.

3. MSW, Bd. VII, Berlin 1960, s.89/90.
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4. Politiet kan reduseres i den grad de materielle og psy
kologiske forutsetningene for kriminalitet blir fjernet.

5. Mao Tse-tung: ON PRACTICE, Selected Works, Vol.l,
Peking 1965, p.308.

6. Frantz Fanon: JORDENS FORDØMTE, Pax Forlag 1967. Sitat
ene er fra s. 252, 253 og 256.

7. Ernesto Che Guevara: MENSCH UND SOZIALISMUS AUF CUBA, 
Koln und Munchen 1966, s. 40 og 48.

8. Mao Tse-tung: ON CONTRADICTION, Selected Works, Vol.l, 
Peking 1965, p. 321.

9. ibid, p. 336.
10. Karl Marx: DIE FRUHSCHRIFTEN, Hrsg. v. S. Landhut, 

Stuttgart 1964, s. 239.
11. ibid, s. 240.
12 . ibid,, s . 242 .
13. Frantz Fanon: JORDENS FORDØMTE, Pax, s. 255.
14. Ernesto Che Guevara: MENSCH UND SOZIALISMUS AUF CUBA, 

s. 51.
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HALFDAN WIIK:

Historiesyn
og revolusjonspraksis

Det fylgjande er eit bidrag til kritikk av kommunismen (marx 
ismen-leninismen) med omsyn til organisasjon og strategi. 
Likevel vil eg ikkje kome inn på konkrete organisatoriske 
og strategiske problem, men halde meg til dei teoretiske 
rammene som dei konkrete problema framstår innanfor.

I
Om ein har fylgt litt med i striden mellom kommunistar og 
"venstre-avvikarar", vil ein vite at usemja ikkje gjeld de
taljspørsmål, men at skiljelinene er prinsipielle, at det 
altså går om dei teoretiske pfLZmZ&Aam. - Når desse premis- 
sane vert omtala, framstiller ein det gjerne slik at ulik- 
skapen gjeld den revolusjonære måt6tttlnga.Det er utan tvil 
mykje i den oppfatninga. Sjølv om kommunistane har framtids- 
visjonar som stort sett fell saman med dei ein finn hos syn- 
dikalistar, rådskommunistar, osb., så skil dei lag når det 
gjeld synet på samfunnsforma den fyrste tida etter revolu
sjonen. Stalin seier: "Vi er for at staten skal visne vekk.. 
Å halde fram med å bygge ut statsmakta med det formålet å 
førebu vilkåra for at statjmakta skal visne vekk - det er 
den marxistiske formelen." Lik frosken i eventyret, skal 
staten blåse seg opp til han sprekk. - Venstreopposisjonen 
avviser denne tofase-teorien om det nye samfunnet. Han krev 
at fridomen skal verte røyndom med den fyrste handlinga til 
revolusjonen og ikkje skuvast ut i ei uviss framtid. Det er 
klårt at dette fører med seg prinsipielt ulike syn på den 
revolusjonære praksisen.
Det er likevel to viktige moment som talar mot å analysere 
saka på dette viset. Det fyrste skriv seg frå at eg ikkje 
er "uinteressert" tilskodar, men "interessert" deltakar i 
spørsmåla: Det vert nemlig lett slik at dei venstreopposi
sjonene står fram som reinhekla utopistar, medan kommunist
ane på si side er "realistar". Sant nok vil dei ikkje verke- 
leggjere "paradiset" med eit slag, men det er heller ikkje 
mogleg. Sjølvsagt kan vi på denne måten påvise svikferda til
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koinmunistane når dei talar om "proletariatet sitt diktatur" 
o.l., men korleis syner vi at dette er noko anna enn eit 
realistisk svar på dei faktiske tilhøva ? - Det andre mom
entet er av meir " sakleg" natur: Dei prinsipielle skilnad
ene i strategiske/organisatoriske spørsmål kan ein ikkje 
berre føre attende til ulike syn på og vurderingar av fram
tida, men enno meir til ulike vurderingar av no tida og dei 
reelle historiske tendensane. Alt etter om ein forstår his
toria som noko som lagar seg for ein eller ikkje, vil ein 
kome fram til ulike syn på den rollen eigen praksis kan og 
må spele.
Ein teori om den revolusjonære praksisen kan m.a.o. vere 
brukbar berre om han tek utgangspunkt i ein analyse av dei 
kreftene som er i sving i historia, spesielt i det kapita
listiske samfunnet. Gjennom ein slik analyse kan ein og løy
se dei problema som oppstår når ein vil bryte kommunismen 
sitt monopol på "realisme". Som vi skal sjå, må analysen då 
finne fram til vesenet til dei kreftene som bryt kontinui
teten i historia. Kjem vi på sporet etter dei, då kan vi 
betre døme om den rolla partidiktaturet kan spele.

II
No til dags finn vi ofte eit syn på historia som jamsteller 
ho med naturprosessar eller kybernetiske system. Det vi har 
føre oss, er ifylgje dette synet ein sjølvregulerande heil
skap, for all tid lenka til den same ubøyelege "Utviklinga". 
Korkje den menneskelege subjektiviteten eller dei eventuelle 
systemimmanente motsetnadene får nokon plass. Historia vert 
"tett". Men denne oppfatninga- jamvel om ho kan synast å av- 
spegle røynda i dei industrialiserte landa godt - er heilt 
ute av stand til å erkjenne dei kreftene som er ute og går 
i historia.
Mot dette statiske og lagnadstunge synet står marxismen med 
sin dynamiske teori om historia som ein prosess som stendig 
går ut over seg sjølv og skaper kvalitativt nye strukturar. 
Den historiske materialismen* lærer at heile historia, etter 
at urfellesskapen vart oppløyst, har vore historia om klas- 
sar og klassekampar. Gamle klassar har bukka under og nye 
har stått fram, men berre for å fostre nye motsetnader som i 
sin tur har sprengt dei gamle samfunnsformene og skapt nye, 
osb. - Eg vil ikkje her kome nærmare inn på om denne teorien 
er heilt og haldent edrueleg. Tvillaust seier han i alle høve 
noko svært viktig om historia. Men skjematisk oppfatta - 
slik han gjerne vert - kan han gje opphavet til alvorlege 
mistydingar. Det kjem klårt fram i den måten overgangane 
føydalisme-kapitalisme-sosialisme vert forstått pa. - I ei 
^Jamvel om eg er klår over at omgrepet også vert nytta av 
andre retningar innan den marxistiske tradisjonen, vil eg her 
bruke den "historiske materialismen" for den spesielle histo
rieteorien til kommunistane. Når eg meir sjeldan bruker 
"marxismen", så tyder ikkje det at eg vil spele Marx ut mot 
kommunistane. Men på same tid det trekk og jamvel g^unn- 
tankaA hos Marx som forbyr ein identifikasjon med den seinare 
systematiserte "dialektiske og historiske materialismen".
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til sine tider reint heroiserande framstilling, vert kampen 
til borgarskapet mot dei gamle mørkemaktene skildra som ei 
undertrykt klasse sin rettvise kamp for fridom og sosialt 
framskritt: Innan rammene til føydalsamfunnet vaks borgar
skapet i storleik og styrke og kom difor i eit aksellerer- 
ande motsetnadsforhold til den gamle herskarklassen, som på 
si side vart meir og meir parasitær og mogen for "historia 
sin skraphaug". Til sist måtte borgarskapet - støtta av dei 
andre underklassane - reise seg og kaste av seg åket for 
deretter å opprette si eiga samfunnsordning. - På same viset 
vil - innan den utvikla kapitalismen med veksande motsetnader 
- arbeiderklassen vekse i storleik og vekt og vil ende med å 
knuse det systemet som står i vegen for vidare framskritt. 
Begge klassane utviklar eigne sosiale interesser, revolusjo
nære sosiale interesser som kastar dei mot det gamle samfun
net der dei vart avla.
Men denne analogien held ikkje. Det er naudsynt å streke un
der at røtene til kapitalismen finn vi ikkje i kampen mellom 
liveigen og jorddrott eller mellom handverkarsvein og meister. 
Borgarskapet var ikkje nokon underklasse i eigentleg for
stand, men e<cn konkusui&fiande. ovzsikZaAA e. Dei borgarlege for
holda - økonomiske, sosiale, kulturelle - grodde fram som 
ein AjøtvAtzndZg Atfiuktusi i det gamle samfunnet, og var eit 
dZnzktø, ttmgAmåZ mot føydalveldet. I kontrast til det er 
kapitalistane og proletarane delar av same økonomiske, sosi
ale og kulturelle struktur. I det kapitalistiske samfunnet 
er arbeidarklassen Zkkjz representant for eit sjølvstendig 
system. - Mellom føydaladelen og borgarskapet var striden 
beinveges ein kamp mellom to heilt ulike system. Det som ka
pitalist og proletar strir om, er derimot dZ^tAZbu^AZnga av 
arbeidsprodukta, ikkje det kapitalistiske prokuksjons*y&tzm-

Eg seier ikkje at kommunistane i alle samanhengar er heilt 
blinde for dette faktum. (Lenin sin teori om proletariatet 
soimpå eiga hand ikkje kan kome lenger enn til "trade union- 
medvit" er faktisk eit deformert uttrykk for denne erkjen
ninga.) Men dei har i alle høve ikkje sett dei implikasjon- 
ane av det som vi skal kome nærmare inn på i det fylgjande. 
Det trur eg i stor grad skriv seg frå ein idealistisk trong 
til å få historia til å "gå opp". I staden for kritisk forsk
ning av den levande historia, finn vi i kommunistrørsla mest 
skolastiske øvingar i "dialektisk og historisk materialisme", 
ofte gjennomført med mellomaldersk flid, men med eit mysti- 
fiserande forhold til røyndomen. - Når vi forkastar dette 
og går over til eit meir empirisk orientert granskingsvis, 
så tyder ikkje det at vi rundstel historia for alle motset
nader. Det motsetnader til stades, men vi ser at dei i 
ulike bolkar av historia kan ha heilt ulik karakter, at di
for dei overskridande kreftene kan vere ulike både kva gjeld 
natur og styrke. Det same skulle då gjelde dei kreftene som 
held historia i tøyme og syter for størst mogleg kontinuitet.
At Marx faktisk mistyder proletariatet si stilling i histo
ria i nettopp den retningen som vert nemnd her, går fram når 
han seier: "Det dreier seg ikkje om kva den eine eller den
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andre proletaren eller jamvel heile proletariatet på eitt 
eller anna tidspunkt ser som målet sitt. Det dreier seg om 
kva d&t (proletariatet) e^i, og kva det ifylgje denne vere- 
måten er historisk nøydd å gjere. Målet og den historiske 
handlinga til det, er uattkalleleg siege fast i proletariat
et sin eigen livssituasjon2 - Med omsyn til borgarskapet 
i føydalsamfunnet ville det utan tvil vere rett å seie at 
målet til klassen var klårt definert, noko som skreiv seg 
frå at borgaren alt på denne tida var personifiseringa av 
ein ny samfunnsstruktur. For han var ikkje sigeren over dei 
gamle maktene eit høve til å byrje eit nytt og betre liv, 
men til å utvide den gamle businessen via ein fri marknad 
for varer og arbeidskraft. Det er rett og slett ikkje tenke- 
leg at borgarskapet skulle kunne skape noko anna enn eit ka
pitalistisk samfunn. - Eit proletariat utan borgarskap, deri
mot, er noko ganske anna enn eit borgarskap utan adelstand. 
Proletariatet kan nok sigre over borgarskapet, men frå 
den stillinga det har i det kapitalistiske samfunnet kan ein 
ikkje utleie noko om kva det positivt vil eller er nøydd til 
å sette i staden for det gamle. I så tilfelle måtte prole
tariatet vere representant for eit alternativt system kzti og 
no. Kampen mellom det og borgarskapet ville då utan vidare 
ha vore ein kamp mellom to ulike system.
Vi har synt: (1) Det er ikkje nødvendigvis nokon system- 
sprengande motsetnad mellom borgarskap og proletariatet. (2) 
Og dette er berre ei fylgje av det fyrste: Proletariatet som 
klasse har ikkje noko definitivt mål. Vi kunne seie at fram
tida etter ein eventuell revolusjon er eit "ope spørsmål", 
men som vi skal sjå, står det faktisk endå verre til.
Ifylgje den historiske materialismen - som eg meiner har 
rett på dette punktet - har borgarskapet denne rolla i his
toria: Det skal skape ein tendensielt verdsomspanande mark
nadsøkonomi i staden for det gamle naturalhushaldet, eit 
aksellererande teknisk framsteg i staden for stagnasjonen i 
det gamle samfunnet? det skal "frigjere" den liveigne stak
karen og gjere han til ein "fri" proletar? det skal sprenge 
alle sosiale band og nivellere (tendensielt) alle menneske
lege forhold til pengeforhold; det skal verkeleggjere alle 
dei borgarlege "fridomane" i kunst, religion, politikk, osb. 
Ein kan trygt seie at borgarskapet var vaksen for oppgåva si. 
Det kontrollerte dei viktigaste sidene av det økonomiske liv
et før det greip statsmakta. Men ikkje berre økonomisk og 
sosialt, kulturelt og ideologisk var det den dominerande 
klassen lenge før det stadfesta denne dominansen politisk.
Proletariatet kontrollerer ikkje det økonomiske livet. Fyl- 
gjeleg krevst det eit høgt medvit om det skal verte i stand 
til å gjennomføre ein sosial revolusjon. Men framveksten av 
eit slikt vert permanent hindra av fabrikkhierarkiet og den 
industrielle rutinen som tyner og umyndiggjer arbeidaren, og 
av den stigande kommersialiseringa og framandgjeringa av 
"fritida"3. Trass i dette gir den historiske materialismen 
proletariatet denne historiske rollen: Alt det som epoken 
til borgarskapet har gjort mogleg, skal proletariatet verke-

159



leggjere. Det skal bryte ut av "for-historia" til mennesket 
og skape eit samfunn bygd på disiplin utan undertrykking og 
orden utan herredøme; eit solidarisk samfunn utan hierarki- 
sering, eit samfunn der all irrasjonell autoritet høyrer 
fortida til og der menneska i staden gjer det dei forstår 
og forstår det dei gjer, kort sagt: eit samfunn av myndige, 
4,ndsLv4.d. Men denne oppgåva er proletariatet som klasse ikkje 
vaksen for. Langt frå å vere representant for ei heilt ny 
verd, er proletaren djupt integrert i det kapitalistiske 
samfunnet. Denne integrasjonen har t.d. Herbert Marcuse 
skrive mykje bra om. Han kjem til dystre konklusjonar: "Den 
kvalitative skilnaden mellom dei eksisterande samfunna og 
eit fritt samfunn rører ved alle behov og tilfredsstilling- 
ar som går ut over det animalske nivået, dvs. alle dei som 
er essensielt knytte til menneskeslekta, mennesket som ra
sjonelt dyr. Alle desse behova og tilfredsstillingane er 
gjennomsyra av krava til profitten og utbyttinga. Heile rik
et av konkurranseprestasjonar og standardisert moro, alle 
symbol på status, prestisje, makt, av avertert virilitet og 
sjarm, av kommersialisert venleik - heile dette riket drep 
i dei som er borgarar av det, sjølve disposisjonen, organa 
for alternativet: fridom utan utbytting."5
No er det slik at medvit og personlegdom kan gå igjennom 
store endringar i ein tilspissa situasjon. Eit gripande 
døme på det gir denne veggskrifta frå Paris i mai 1968: 
"Sidan 1936 har eg kjempa for lønsauke. Far min, før meg, 
kjempa og for lønsauke. No har eg TV, kjøleskåp, Volkswagen, 
Livet mitt har vore meiningslaust. Diskuter ikkje med sjef- 
ane. Eliminer dei!"6 - Men dette endrar ikkje det faktum at 
dei forholda arbeidaren lever under ikkje er eigna til å 
frambringe eit menneske som kan skape ei heilt ny verd utan 
utbytting og framandgjering, langt mindre ein som md skape 
ei slik. Ikkje at proletaren alltid er veltilpassa, men når 
han ikkje er det, så dreier det seg normalt ikkje om anna 
enn eit (ofte skjult) ønske om ei meir priviligert stilling 
innan det beståande systemet, (og nettopp d&t er noko som 
monopolkapitalismen - i større grad enn tidligare samfunns
former - gir høve til.) Skulle proletaren likevel ha ei an- 
tikapitalistisk innstilling, så tyder oftast ikkje det noko 
krav om verkeleg fridom. Men det verste er, at jamvel om 
han i ein gitt situasjon oppdagar kva han eigentleg lengtar 
etter- å kunne styre livet sitt gjennom samarbeid i fridom 
frå all undertrykking og formyndarskap - så vil han i dei 
aller fleste høve ikkje vere i stand til å verkeleggjere 
draumen sin. Massane manglar kunnskapar, sjølvtillit, ade
kvat organisasjon, og dei vil vere dømde til å lide neder
lag for dei kreftene som vil halde historia fast i det gam
le gjenget. - Slike krefter kan rett og slett vere borgar- 
skapet sin kontrarevolusjon. Men det kan og vere "sosialis
tiske" rørsler med ei teknisk-autoritær holdning til sam
funnsproblema - ei holdning som er djupt forankra i det bor- 
garlege klassesamfunnet og som desse rørslene har arva. Det 
siste var t.d. tilfelle i Russland 1917-21, der det Karl 
Korsch har kalla den etatistiske kontrarevolusjonen sigra. 
Skorten på politisk røynsle og skolering hos massane gjorde

160



det her mogleg for ei autoritær politisk gruppe å pervert
ere revolusjonen alt i fødselen. Under påskot av å verkeleg- 
gjere ein desentralisert rådsrepublikk kunne bolsjevikane 
svindle til seg makta. Først etter kvart tok større delar 
av folket til å forstå kva som hadde skjedd, men då var det 
alt for seint. Kronstadt-reisinga - som kravde all makt til 
sovjeta og ikkje til partiet\ - vart drukna i blod.7 - Eit 
anna lærerikt historisk døme er den spanske revolusjonen.
I Spania var dei arbeidarøne og bøndene som høyrde til den 
syndikalistiske rørsla (CNT) komne etter måten langt når 
det galdt politisk innsikt og hadde stor røynsle i sjølv
styre og direkte aksjonsformer. Når fascist-revolten i 1936 
i fyrste omgang lei slike alvorlege nederlag, så ligg æra 
for det fyrst og fremst hos CNT. Syndikalistane var og den 
avgjerande drivkrafta i den djuptgripande revolusjonen som 
fylgde dei fyrste sigrane over Franco. Det var ein sann re
volusjon, ein revolusjon av og for folket som i mangt på 
overtydande vis har synt praktiabiliteten av nye solidariske 
livsformer. Veikskapen låg i fyrste rekke i at utviklinga 
mot verkeleg einskap i rørsla gjekk for tregt (dette hang i 
vesentleg grad saman med striden mellom dei ymse grupper- 
ingane på venstresida), i til dels manglande forståing av 
dei disiplinære krava i militsen og kanskje aller mest i 
syndikalistane si vaklande holdning til statsmakta som dei 
i byrjinga tenderte mot å neglisjere. Denne veikskapen vart 
utnytta av kommunistane. Med basis i våpenhjelpa frå Sovjet 
på den eine sida og det spanske småborgarskapet på den and
re, lukkast dei ved ei effektiv blanding av intrigar, ter
ror og demagogi å rive til seg makta frå dei revolusjonære 
komitéane og rette opp att den borgarlege statsskuta - lenge 
før Franco sigra.8

III
Det er naudsynt å seie litt til det som for mange kommunist- 
ar er sjølve trumfkortet i historia: pAo dukt^vkAe^t^m. Kom
munisten er nemlig "vitskapleg sosialist" og overtydd om at 
han i det minste har vitskapen og det tekniske framsteget 
på si side. Eg vil ikkje prøve å klårlegge samanhengen (el
ler kanskje motsetnadene ?) mellom dette og trua på den his
toriske misjonen til proletariatet, men berre slå fast at 
vi her har føre oss ein idealistisk historiefilosofi som set 
det tekniske framsteget likt med menneskeleg framsteg.
Drivkrafta i historia er ifylgje denne teorien "dialektikken" 
mellom produktivkrefter og produksjonsforhold: "På et visst 
trinn i sin utvikling kommer samfunnets materialle produk- 
tivkrefter i motsetning til de bestående produksjonsforhold, 
eller, noe som bare er et juridisk uttrykk for dette, til de 
eiendomsforhold som de hittil har beveget seg innenfor. Fra 
å være utviklingsformer for produktivkreftene forandrer dis
se forhold seg til å bli lenker for dem. Det inntrer da en 
epoke med sosial revolusjon."9 på dette viset vert den øko
nomiske prosessen til eit historisk meta-subjekt med eigne 
målsettingar: Den historiske akkumulasjonen av teknisk kunn
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skap - ein prosess som skyt fart under kapitalismen - vil 
til sist sprenge rammene for klassesamfunnet. Verkeleggjer- 
inga av sosialismen vil den, og berre den, rørsla kunne sy
te for som aldri let seg leie av "fromme ønsker, men av de 
reelle utviklingsbehovene til samfunnets materielle liv."l°
Men dette - at den endelege emansipasjonen har ein slags 
garanti "i tinga" - held ikkje for empirisk og filosofisk 
gransking. I røynda er dei eventuelle realpolitiske konse- 
kvensane av teorien heilt i strid med det som ligg til grunn 
for alt sosialistisk virke: Intensjonen om å skape fornuft
ige intersubjektive tilhøve. Habermas argumenterer for at ei 
slik endring av forholda i samfunnet ikkje fører "til en 
økning i det tekniske rådvelde over objektiverte natur- og 
samfunnsprosesser? den fører ikke per se til at samfunnsmes
sige systemer funksjonerer bedre, men den ville gi samfun
nets medlemmer muligheten for en vidtgående frigjøring og en 
fremadskridende individuering." Habermas er ingen idealist 
som ser bort frå den materielle lukka til menneska, men ein 
auke "av produktivkreftene faller ikke sammen med intensjon
en om det 'gode liv1, (han) kan i høyden tjene den".H - Om 
ein derimot let seg leie av "produktivkreftene sine behov", 
så tyder det å la denne praktiske eller moralske interessa 
forsvinne til føremon for utviding av det tekniske herredøm- 
et over mennesket såvel som naturen. Dei politiske handling- 
ane vil bli styrte av eit t&knikk tmpzsLCLtZv. Konsekvensen 
er at tendensielt alle samfunnsmessige forhold vert under- 
lagde målestokken for den tekniske rasjonaliteten: Maskinen 
sin vilkår, den vitskaplege arbeidsprosessen, vert totali
tær og trenger inn i alle samfunnssfærene.
Dei mest ustabile og revolusjonsmogne landa er, som vi veit, 
ikkje dei teknisk framskridne, men tvert om dei som ligg 
langt tilbake i så måte. Det er difor klårt at produktiv
kref tene ikkje er noka systemsprengande kraft (jamvel om 
ufornufta ved det beståande vert større med utviklinga av 
desse, dvs. at kløfta mellom det som an. og det som er mogl&g 
vert stendig vidare). - Framfor alt "krev" ikkje produktiv
kref tene eit fritt samfunn, men kanskje heller verkeleggjer- 
inga av ein slags teknokratisk ønskedraum.!2

IV
Kommunistane trur dei er på parti med historia. Men det er 
ei tru som ikkje tåler å verte konfrontert med røyndomen.
Som vi har synt, er ikkje den føreliggande situasjonen ser- 
leg vonrik: Dei kreftene som er ute og går, sikrar i fyrste 
rekke den historiske konttnni.t<Lt<Ln. Dette vert stadfest av 
røynslene frå fleire revolusjonar. - Dei økonomiske tilhøva 
kan i visse høve, kanskje også under monopolkapitalismen, 
verte så akutte at ei endring i dei eksisterande eigedoms- 
forholda vert eit vitalt behov. Spørsmålet er berre: Kva veg 
skal vi då ta ? Vil det verte ein veg til fridom og solidar
isk samhandling, eller vil vi få ei forbetra form for slav
eri, som - jamvel om det sikrar menneska trygge økonomiske
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kår - vil fråstele dei den siste resten av sjølvstende ?
Det kan knapt vere tvil om kva retning dei objektive histo
riske kreftene - dvs. kZaAAepraksisen - dreg i. Eg tykkjer 
Walter Benjamin seier det godt: "Marx seier at revolusjon- 
ane er lokomotivet i verdshistoria. Men kanskje er revolu- 
sjonane menneskeslekta sitt grep etter naudbremsa i dette 
toget."13 For den sosialistiske rørsla gjeld det like mykje 
å kjempe mot som mzd historia, kanskje meir mot. Om ein 
ikkje ser dette, men tvert om trur ein har historia i ryg
gen, då gjer ein seg skuldig i eit mistak som må få alvor- 
lege fylgjer. Ei slik framskrittstru er nær knytt til ei 
radikal misforståing av den revolusjonære oppgåva, som vert 
redusert - tendensielt - til eit teknisk-administrativt pro
blem om å knuse kapitalmakta. Samstundes vert farane ved ein 
byråkratisk sentralisme og dei dehumaniserande fylgjene av 
ein sjølvstendiggjort teknikk skjulte.
Når trua på dei objektive historiske kreftene si "riktige" 
retning løyser seg opp, så må det for revolusjonen sin teo
ri og praksis tyde ei vektforskuving frå dei objektive til 
dei subjektive faktorane. Rudolf Rocker, ein tysk syndika
list, seier det slik: "Kvar ny sosial struktur skaper sine 
eigne organ i lekamen til den gamle organismen. Utan denne 
førebuinga er all sosial evolusjon utenkjeleg. Jamvel revo- 
lusjonar kan berre utvikle og mogne dei kimane som alt eksi
sterer og har bana seg veg til menneska sitt medvit; dei kan 
ikkje sjølve skape desse kimane eller produsere nye verder 
ut av inkje. Difor gjeld det for oss å plante desse kimane 
medan det enno er tid og bringe dei til sterkast mogleg ut
vikling, for på det viset å gjere oppgåva til den komande 
revolusjonen lettare og sikre at han held fram." 14
Frå det vi har sagt om stillinga til proletariatet i kon
trast til det framveksande borgarskapet si stilling, er det 
opplagt at ein slik "garanti" som det borgarskapet hadde, 
korkje har eller kan den sosialistiske rørsla få. Ho kan 
umogeleg introdusere sine eigne produksjonsforhold her og 
no. - Men berre ein dogmatisk teori om "basis" og "over- 
bygnad", som ser alle ikkje-økonomiske ytringar - kultur, 
behov, medvit, osb. - som reine epi-fenomen, kan blende au- 
go for det som like vel kan gjerast. For mennesket zh. ikkje 
ein mekanisk variabel, men eit praktisk vesen som gjennom 
å endre "tinga" samstundes endrar seg sjølv. Kampen for sos
ialisme vil - om han fyller visse føresetnader - kunne 
verte ein kamp som ikkje berre endrar samfunnstilhøva, men 
og menm-6 ka, medvitet, innstillingane , åtf erdsmønstret og 
evnene deira. Kampen vert då ein danande,15 emansipatorisk 
prosess. Føresetnaden er at han strategisk og organisator
isk bryt med alt som umyndiggjer menneska. - Dette tyder ein 
kamp for å utvide sjølvråderetten til individa og styrke 
brorskapen mellom dei. Men ikkje berre det: Om denne retten 
ikkje skal verte objekt for manipulasjon og eit middel til 
trælking - slik alle dei abstrakte rettane i det borgarlege 
samfunnet er - så må denne kampen på same tid gjere menneska 
i stand til å nytte han på eit menneskeverdig vis. Vi kan 
difor og seie at i den grad kampen er prega av bevisstgjer-
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ing i motsetnad til fordummande etterplapring, av sjølvtil
lit hos massane i motsetnad til tillit til førarane, av 
gjensidig hjelp og solidaritet i motsetnad til autoritær 
administrering, av sjølvdisiplin i motsetnad til kadaverdi- 
siplin, i den grad utbytting i alle former er forsvunne frå 
han, vil kampen mot kapitalismen førebu og kjempe fram ei 
heilt ny verd. Lukkast ikkje den sosialistiske organisasjon
en i dette, så kan han i det heile ikkje lukkast.

V
På ein måte har eg no vore urettvis mot kommunismen. Jamvel 
om det objektivistiske historiesynet har stor innverknad, 
så er det viktige sider ved den kommunistiske praksisen som 
ikkje let seg føre tilbake til dette, men som tvert om er 
eit utslag av løynd mistru til dei "objektive historiske 
kreftene". Dette gjeld tesen om "proletariatet sitt dikta
tur", i den grad det vert forstått som eit opp badinga dikta
tur. Behovet for diktatorisk makt til partiet skriv seg frå 
at folket rett og slett er ute av stand til å styre seg 
sjølv. Men dette skal, ifylgje teorien, vere ei temporær 
stode. Målet for denne regjeringa skal vere - ved sida av 
at ho skal eliminere dei siste restane av det borgarlege 
diktaturet - å lyfte folket til eit nivå, økonomisk og po
litisk, som vil gjere^ det av med behovet for ei slik regjer
ing. Tida er då komen for å legge all styring i folket sine 
hender og for at staten skal misse sin karakter av herredøme 
og verte ein fri organisasjon av økonomiske og sosiale int
eresser. - Men om det verkeleg var slik som den historiske 
materialismen seier - at dei vesentlegaste føresetnadene 
for eit fritt samfunn vert fostra i det kapitalistiske sam
funnet, - då ville ei slik "overgangsordning" som det her 
er tale om, vere uturvande og i grunnen meiningslaus. I 
røynda vedgår teorien om "proletariatet sitt diktatur" nett
opp det vi har prøvd å syne i kritikken av kommunismen: Kor- 
kje dei moderne produktivkreftene - om dei vert givne "ade
kvate produksjonsforhold" - eller proletariatet som klasse - 
om det vert av med borgarskapet - er den eigenlege basisen 
for frie sosiale tilhøve. V&t er berre eit folk som har 
kvitta seg med all den gamle møkka og tileigna seg nye behov 
og evner. Om det no er rett/ slik teorien om "proletariatet 
sitt diktatur" hevdar, at AtatAmakta kan skape denne basis
en, då var det forhasta konklusjonar dei eg kom med ovanfor 
om den revolusjonære kampen. - Men som vi alt har synt med 
omsyn til den borgarlege og den proletariske revolusjonen:
Ei historisk kraft som vil bryte kontinuiteten, kan ikkje 
spele det gamle spelet, ikkje handle på premissane til det 
gamle systemet. Tvert om må ho alt i klmzn representere brot
et. Om dette gjeld generelt, då vert det meir enn vanskeleg 
å sjå kor impulsane til reell autonomi og sjølvstyre skulle 
finnast innanfor den samfunnsstrukturen som partidiktaturet 
fostrar.
Ifylgje den historiske matrialismen har statsmakta ingen ei- 
gendynamikk, men er berre uttrykk for herredømet til ei øko
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nomisk klasse. At det ikkje er haldande har den russiske 
revolusjonen synt klårt. Då det russiske folket kom ut av 
borgarkrigen, var det rett nok av med "dei kvite", men det 
hadde samstundes skaffa seg eit nytt åk på nakken - det 
raude byråkratiet. Bolsjevikane sitt forsøk på å byggje sos
ialismen ovanfrå, enda tvangsmessig i kontrarevolusjonen - 
ikkje den "klassiske" borgarlege, men den byråkratiske. For 
staten har ein logikk som går ut over det å verje økonomiske 
privilegium: Han tyder ein viss måte å organisere samfunnet 
på som er drepande for alt levande. Statsmakt og folkemakt 
utelet kvarandre gjensidig. Det er prinsipielt ingen ting i 
vegen for at staten kan rydde ut dei gamle privilega, men 
vesenet til statsmakta tvingar samstundes berarane av ho til 
å skape nye undertrykkingsformer og nye privileg.
Kort tid etter Oktoberrevolusjonen skreiv Maxim Gorki: "For 
leninistane er arbeidarklassen det, som metallet er for me- 
tallfagmannen; kan dette metallet under gitte vilkår verte 
omskapt til sosialisme ? Venteleg er det umogeleg. Men kvi- 
for ikkje forsøke ? Og kva risikerer Lenin, om eksperiment
et vert mislukka ? - Han arbeider som ein kjemikar i labo
ratoriet, med den skilnaden, at ein kjemikar arbeider med 
livlaust stoff og kjem fram til verdfulle resultat for liv
et, medan Lenin arbeider med levande materie og gjer ende
på revolusjonen."16

Det Gorki her klårlegg, er ikkje personen Lenin, men naturen 
til den statlege "sosialismen". I det barbariske Russland 
fekk rett nok menneskeforakten og undertrykkinga serskilt 
store proporsjonar. Den fiendskapen mot folkeleg initiativ 
og reelt sjølvstyre som karakteriserer sovjet-staten, viser 
like vel ikkje i første rekke til personlege eigenskapar 
hos Lenin og medarbeidarane hans, men til den byråkratiske 
vegen til "sosialismen". For Lenin var partidiktaturet sy
nonymt med arbeidarmakt: Ein grunnfalsk førestelnad som måt
te føre til katastrofe for den revolusjonære rørsla i Russ
land og vil gjere det same andre stader. Om det er noko bol- 
sjevikrevolusjonen kan lære oss, så er det dette: Den sosia
listiske revdLusjonen er ikkje noka partisak. Den openberre 
kløfta mellom teori og praksis, mellom statsreligion og rea
litet, kunne bolsjevikane berre slå bru over med eit dikta
tur av løgn og terror.
Det uløyselege dilemmaet er: Dei kreftene som åleine peikar 
fram mot realiseringa av det gode livet, er dei same som 
trugar partiet sitt maktmonopol. Sagt annleis: Om kommunist- 
ane ikkje vil svike den vegen dei har valt, er dei tvinga 
til å utrydde alt kritisk medvit, knuse folket sine impulsar 
til sjølvhjelp og spreie trua på at all frelse kjem ovanfrå. 
Dette syner at vi slett ikkje har å gjere med ei overgangs
ordning til sosialismen, men tvert om til eit nytt klasse
samfunn. "Det er ikkje den sosiale revolusjonen dette vi 
opplever," skreiv Gorki i januar 1918, "men øydelegginga av 
sjølve grunnvalden der denge sosiale revolusjonen i framtida 
hadde kunne finne stad."17
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Kunsten å herske over folk har aldri vore og kan aldri verte 
kunsten å opplyse dei og inspirere dei til reelt sjølvstyre. 
Det einaste statsmakta rår over, er livlaus drill, som drep 
kvart vitalt initiativ i fødselen. Det ligg i sjølve logik
ken til staten at han kan tilverke berre tenarar, aldri 
sjølvstendige individ. For det er ikkje råd å skilje ei 
samfunnsendring frå den handlinga ho er eit resultat av.
Det er ikkje råd å gjennomføre demokratiserande og anti- 
statlege tiltak gjennom ein praksis som korkje er det eine 
eller det andre. Når den politiske maskinen triumferer, kan 
sjølv ikkje dei mest storstilte administrerte spontanitetar 
hindre at Rosa Luxenburg i lengda får rett: "Utan allmenne 
val, uhemma presse- og forsamlingsfridom og fri meinings- 
kamp, døyr livet i kvar offentleg institusjon, det vert til 
eit skinnliv, der berre byråkratiet er det aktive elementet. 
Det offentlege livet sovnar etter kvart inn, nokre dusin 
partiførarar med uutømmeleg energi og grenselaus idealisme 
dirigerer og regjerer, under dei leier i røynda eit dusin 
framståande hovud, og ein elite av arbeidarar vert innkalla 
frå tid til tid, for å klappe til førarane sine talar og for 
å vedta framlagde resolusjonar einstemmig; i grunnen eit 
klikkstyre - eit diktatur rett nok, men ikkje proletariatet 
sitt diktatur, men eit diktatur av ein handfull politikarar, 
dvs. diktatur i borgarleg tyding, på same vis som jakobinar- veldet."18 - Dette peiker ikkje nett fram mot eit klasse- 
laust samfunn, som i røynda berre kan tenkast som ei utvid
ing av området for autonome og sjølvdisiplinerte handlingar, 
dvs. det kan berre springe ut av eit opprør mot sjølve for
holdet herre-knekt, jamvel i si mest patriarkalsk-idylliske 
form.

VI
Eg har forsøkt å syne at den kommunistiske teorien tilslør
er servekta og dei spesifikke vanskane til den revolusjonære 
oppgåva. Her er like vel Marx mykje betre enn "arvtakarane" 
hans. I "Enthullungen iiber den Kommunistenprozess zu Koln" 
seier han: "Medan vi seier til arbeidarane: De har 15, 20,
50 års borgarkrig og folkekampar å gå igjennom, ikkje berre 
for å endre forholda, men for å endre dykk sjølve og gjere 
dykk i stand til politisk styring; seier De i motsetnad: Vi 
må sigre med ein gong, eller vi kan legge oss å sove."19 
Men denne forståinga av den emansipatoriske funksjonen til 
kampen er i strid med den historiske materialismen, og fekk 
i alle høve lite å seie for Marx sin eigen politiske prak
sis, t.d. i Internasjonalen. På dette punktet hadde Bakunin 
mykje betre sans for realitetane: "Den Internasjonale Ar- 
beidarassosiasjonen kan verte eit instrument for å emansi
pere menneska berre om han fyrst emansiperer seg sjølv, og 
det vil skje når han ikkje lenger er delt i to grupper - 
majoriteten som blinde verkty og minoriteten av lærde som di
rigerer alt - og når kvart medlem av Assosiasjonen har til- 
eigna seg vitskapen, filosofien og politikken til sosialis
men. "2o For dette og liknande måtte Bakunin og dei andre 
anarkistane tåle mykje spott frå Marx og tilhengarane hans,
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som la hovudvekta på omsynet til disiplin i kampen, noko 
som etter deira meining gjorde det umogeleg at Internasjo
nalen kunne ha nokon likskap med "det nye Jerusalem". Dei 
tok ikkje omsyn til anarkistane sin kritikk, men mana til 
"realisme". Men den slags "realisme" kjenner vi berre så 
altfor godt. Etter at bolsjevikane hadde svindla til seg 
makta over det arbeidande folket og kvalt revolusjonen i 
statleg tvang, greip Lenin til denne legitimeringa: "Vi kan 
(og må) begynne å bygge opp sosialismen ikke av et fantas
tisk, ikke av et spesielt menneskemateriale (sic!) som vi 
har skapt, men av det materialet som kapitalismen har etter
latt oss. Dette er uten tvil meget "vanskelig". Men ethvert 
annet forsøk på å løse oppgaven er så lite alvorlig at det 
ikke lønner seg å tale om det."21 Den tekniske språkbruken 
er avslørande. Han vitnar om at denne slags "realisme" i 
siste instans er fange av den borgarlege rasjonaliteten og 
difor ei kraft som sikrar kontinuiteten og ikkje verkeleg 
brot i historia. Med ein slik "realisme" gir ein seg over i 
fortida sin vald.
Så sant revolusjonen skal tyde verkeleggjeringa av samfunns
messig fridom, må element av den framtidige samfunnsforma 
vere verkeleggjort i organisasjonsforma og prinsippa til den 
revolusjonære rørsla. Dette tyder sjølvsagt ikkje at vi skal 
lage oss ein teoretisk modell av det gode samfunnet og der
etter så langt råd er kopiere denne i organisasjonen Det vil 
le tyde ein stiv og livsfjern tenkemåte som i praksis ville 
vere dømd til å spele falitt. Organisasjonen vil nødvendig
vis vekse fram i kamp med omverda, og dei institusjonelle 
formene vil måtte ta form av dei historiske føresetnadene 
for denne kampen. Det er ikkje tale om eit ahistorisk føre- 
bilete, men om å realisere visse praktiske normer, visse 
prinsipp, som vi hentar frå framtida og ikkje frå fortida. 
Desse prinsippa kviler på erkjenninga av at ei kvalitativ 
endring av tilhøva må tyde noko langt meir enn ei endring i 
legitimeringsgrunnlaget for institusjonane. Det tyder eit 
samfunn der både den trælka proletaren og den faderlege dik
tatoren er forsvunne til føremon for medvitne menneske som 
styrer liva sine sjølve, "eit fritt forbund av frie individ" 
for å bruke orda til Marx, eit samfunn som i eitt og alt er 
bygd nedanfrå og opp og frå sidene mot sentrum. - Ei inn
vending mot dette vil kanskje vere at eg og dei andre "ven- 
streawikarane" ser heilt bort frå problemet med slagkrafta 
til den revolusjonære organisasjonen.Det er ikkje rett* eg 
meiner absolutt at dette med slagkraft er svært viktig. Men 
endå viktigare er det å sjå at slagkraft trass i alt er eit 
teknisk omgrep, medan revolusjonen ikkje. er eit teknisk pro
blem.
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DOKUMENT:
PROLETARIATETS PIKTATUR 

ER MASSENES PIKTATUR*

Av pAoletaAiAke AevoZutjonsAe fAa Vet poLititke akademi til 
Vet kinesiske folk* fAigjøAingtaAmé:

Formann Mao har sagt: "Uten utstrakt demokrati for folket er 
det umulig å konsolidere proletariatets diktatur eller å 
stabilisere den politiske makt. Uten demokrati, uten å få 
massene til å reise seg og uten ledelse ve massene, er det 
umulig å utøve effektivt diktatur over de reaksjonære og dår*- 
lige elementer eller å omforme dem effektivt; de vil holde 
fram med å lage vansker og kan gjennomføre et come-back. n...

A pAaktt&eAe demokAati oveAfoA folket og d utøve diktatuA 
oveA fienden.

Formann Mao lærer oss: "Under sosialismens historiske perio
de er det nødvendig å fastholde proletariatets diktatur og 
å gjennomføre den sosialistiske revolusjon til siste slutt 
dersom en skal unngå gjenoppretting av kapitalismen og der
som den sosialistiske oppbygginga skal bæres framover og for
utsetningene skal skapes for overgangen til kommunisme."
Denne tesen ... er fullt ut stadfestet av de historiske er
faringene til proletariatets diktatur.
Proletariatets diktatur og borgerskapets diktatur er begge 
diktatur utøvd av en klasse over en annen. Men proletariatets 
diktatur er det revolusjonære diktatur, utøvd av proletaria
tet og folkets brede masser over borgerskapet og alle andre 
utbyttende klasser. Det er diktaturet utøvd av den overveld
ende majoritet over en liten minoritet. Motsatt til dette er 
borgerskapets diktatur et kontrarevolusjonært diktatur, ut
øvd av borgerskapet over proletariatet og de brede folkemas
sene. Det er et diktatur utøvd av en liten minoritet over
*Kilde: Peking Review nr. 44/1968.
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en overveldende majoritet.
Idet han nylig viste til dette spørsmålet, påpekte Formann 
Mao: "Å beskytte massene eller å undertrykke dem - det er 
den grunnleggende skillelinje mellom Kommunistpartiet og 
Kuominfang, mellom proletariatet og borgerskapet, og mellom 
proletariatets diktatur og borgerskapets diktatur."
Proletariatets diktatur og proletarisk demokrati utgjør en 
enhet av motsetninger. Demokrati fungerer innen folkets 
rekker mens det blir utøvd diktatur over folkets fiender: 
Motsetningen mellom disse to aspekter utgjør den enhet som 
er proletariatets diktatur. Å stole på folkemassene og å 
styrke proletariatets diktatur, er to sider av én og samme 
sak. Proletarisk demokrati kan ikke i noe henseende settes 
fullstendig opp mot proletariatets diktatur eller forveksles 
med demokrati.
Idet det representerte imperialismens interesser, kjempet de 
reaksjonære i Kuomintang, borgerskapet, landadelen, rike bøn
der, kontrarevolusjonære, dårlige elementer, høyrefolk og 
Kinas Krusjtsjov vilt mot proletariatets diktatur. Han bab
let om at den "demokratiske ånd" var jevngod med "ånden av 
full likhet for hele menneskeheten" og "iiitet menneske har 
retten til å undertrykke eller utbytte andre". led skjulte 
motiver satte han demokrati absolutt opp mot diktatur og 
blandet proletarisk demokrati med borgerlig demokrati.
Er den "demokratiske ånd" "ånden av full likhet for hele men
neskeheten"? I klassesamfunn fins det bare demokrati i den 
konkrete forstand: klassedemokrati. Det har aldri eksistert 
en abstrakt "ånd av full likhet for hele menneskeheten", en 
"ånd" som overskrider klasser. Denne såkalte "ånd av full 
likhet for hele menneskeheten" er et knep borgerskapet bruk
er for å narre det arbeidende folk og for å dekke over kapi
talismens blodige åk.
Som Lenin påpekte, er borgerlig demokrati "avgrenset, av- 
skåret, falskt og hyklersk, et paradoks for de rike og et 
lureri og et svik for de utbyttede, for de fattige", mens 
proletarisk demokrati "for første gang vil skape demokrati 
for folket, for majoriteten, sammen med den nødvendige under
trykking av minoriteten - utbytterne."
Når der er demokrati for borgerskapet, er der intet demokra
ti for proletariatet, og vice, ve/ua. Det har aldri vært "de
mokrati" som sikrer "full likhet for hele menneskeheten".
Idet han gjorde seg til talsmann for den "demokratiske ånd", 
kunngjorde Kinas Krusjtsjov i virkeligheten borgerlig demo
krati .
"Intet menneske har rett til å undertrykke eller utbytte an
dre." Dette er ren og skjær humbug! Uten å undertrykke og ut
bytte proletariatet og andre arbeidende folk, kunne borger*-, 
skapet ikke eksistere en eneste dag. Før proletariatet og
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andre arbeidende folk kan bli frigjort, må proletariatet 
knuse det borgerlige statsapparatet med vold, stole på den 
proletariske politiske makts styrke til å gripe produksjons
midlene fra borgerskapet og slå ned borgerskapets motstand. 
Mildhet mot fienden er grusomhet mot folket. Dersom du ikke 
undertrykker de utbyttende klasser, vil de undertrykke deg. 
Idet han gjorde seg til talsmann for "ingen undertrykking", 
forsøkte Kinas Krusjtsjov virkelig å avskaffe proletariatets 
diktatur.
Å underslå den fundamentale forskjellen mellom proletarisk 
demokrati og borgerlig demokrati, er et felles trekk ved al
le kontrarevolusjonære revisjonister. Kautsky, den Andre In
ternasjonalens illeluktende skabb, heiste det lurvete flag
get til "rent demokrati" for å forskjønne imperialismen og 
dekke over kapitalismens verkende sår. Krusjtsjov, erkerene- 
gaten i den internasjonale kommunistbevegelse, satte opp 
skiltet "demokrati for hele folket" for å dekke over herskin- 
ga til det nye aristokratiet i Sovjetunionen. Således gjen
opprettet han kapitalismen i det landet der proletariatets 
diktatur først ble etablert. Kinas Krusjtsjov, Kautsky og 
Krusjtsjov er sjakaler fra det samme hi.

Magene k^ilda Atysike. £osi psLol&tcLSista£e.tA diktatur.

Diktatur ved massene har vært en konsistent idé hos Formann 
Mao. Kort etter at Det Nye Kina ble grunnlagt, pekte han på 
at i arbeidet med å holde nede kontrarevolusjonære, var det 
nødvendig å bekjempe virksomhet bak lukkede dører og arbeid 
som blir utført på en "mystisk"måte. Han ba om at sikkerhets- 
komiteer over hele landet måtte bli organisert av massene.
Etter 1957 har Formann Mao gang på gang pekt på at i arbeid
et med å holde kontrarevolusjonære nede og i arbeidet med 
offentlig sikkerhet, er det nødvendig å stole på massene, 
mobilisere dem fullt ut og gjennomføre masselinja.
I 1962, i sin tale på en samling av 7000 mennesker, forklarte 
Formann Mao grundig den store betydning av at diktaturet ut
øves av massene.
I 1965 gjorde Formann Mao mobiliseringen av massene for å 
overvåke klassefiendene bevisst og å omdanne dem på stedet, 
til et av kriteriene for å dømme om den sosialistiske utdan- 
ningsbevegelsen var blitt godt ledet.
Under den store proletariske kulturrevolusjonen påpekte For
mann Mao med stor visdom på ny at diktatur betydde diktatur 
ved massene.
Disse strålende idéene til Formann Mao har storlig beriket 
og utviklet den marxist-leninistiske teorien om proletariat
ets diktatur.
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Idet Kinas Krusjtsjov inntok den kontra-revolusjonære revi- 
sjonistiske holdning, gikk han åpent mot Formann Maos alt?- 
belysende idé om diktatur ved massene. Han bablet: "La ikke 
massene behandle kontra-revolusjonære og kriminelle som de 
ønsker”. "Man må støtte seg alene til sikkerhetsorganer og 
juridiske organer og la disse ta hånd om dem.” Han gjorde 
sitt ytterste for å forsvare den lukkede dørs politikk og 
arbeid på "mystisk" vis.
Under ledelse av Kommunistpartiet er massene kilda til styr
ke for proletariatets diktatur. Proletariatets diktatur kan 
ikke gjøres effektivt ved bare å forlite seg på de offentli
ge sikkerhetsorganer og uten den direkte deltagelse av mas
sene av de revolusjonære folk.
Bare ved å stole på arbeiderklassen, de fattige og halvfat- 
tige bøndene og de revolusjonære massene, er det mulig for 
proletariatets diktatur, under Partiets ledelse, å konsoli
dere arbeider-bonde-alliansen, effektivt holde nede sabota
sjer og forstyrrelser fra innenlandske og utenlandske klas
sefiender, slå tilbake angrepene til borgerskapet, overvin
ne kapitalismens spontane krefter, konsolidere og utvikle 
den sosialistiske økonomi og bygge Kina til et stort sosia
listisk land.
Etter grunnlegginga av Det Nye Kina var landreforma, under
trykkinga av kontra-revolusjonære og kampen mot høyrefløya - 
alt ledet av Formann Mao - kraftige revolusjonære massebeveg
elser, hvor diktatur ble utøvd av massene. Den ene seier et
ter den andre ble vunnet.
De historiske erfaringene til proletariatets diktatur bevis
er at etter at proletariatet har grepet den politiske makt?- 
en, blir klassekampen, langt fra å opphøre, mer utstrakt, 
akutt og kompleks. De beseirede utbyttende klassene er ikke 
tilfredsstilte med tap. De setter igang med sabotasje og 
lager vansker på alle slags vis. For å nå sine mål - å gjen
opprette kapitalismen - gjør de framfor alt det de kan for 
å finne agenter innen Det Kommunistiske Partiet.
Formann Mao lærer oss at under proletariatets diktatur er 
revolusjonens hovedmål de av borgerskapets representanter 
som har sneket seg inn i organene til proletariatets dikta
tur? det er den håndfull av partipersoner med makt som går 
den kapitalistiske veg.
Ettersom de er kontra-revolusjonære rever som vifter med 
"røde flagg" for å gå mot det røde flagg og for å danne det 
borgerlige hovedkvarter skjult innen organene til proletari
atets diktatur, er det desto mer nødvendig for massene at de 
er‘fullt mobilisert og at diktaturet blir utøvd av massene - 
for å jage de kontra-revolusjonære ut fra deres skjulesteder.
Den store og uovertrufne proletariske kulturrevolusjonen er 
en ytterst vidtrekkende og dyptgående revolusjonær massebe
vegelse under proletariatets diktatur. Ledet av Mao Tse-tungs
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tenkning, har folkemassene i sine hundreder av millioner 
skapt et utstrakt sosialistisk demokrati som aldri før var 
kjent og de har gitt stort spillerom for styrken til dikta
turet utøvd av massene. De knuste den kriminelle konspira
sjonen til den håndfull av parti-kapitalistgjengere, repre
sentert ved Kinas Krusjtsjov, for å gjenopprette kapitalis
men. tossene har storlig konsolidert og styrket proletari
atets diktatur.
Utøvinga av diktatur ved massene reduserer ikke rollen til 
sikkerhetsorganene og de juridiske organene. Gjennom hele 
sosialismens historiske periode bør våre organer for dikta
tur ikke bli svekket. De bør styrkes. Men slike spesiali
serte organer kan bare bli effektive når de stoler på mas
sene.
Ved å gå mot utøvinga av diktatur ved massene og forsvare 
"avhengighet alene av sikkerhetsorganer og juridiske organ
er", siktet Kinas Krustsjov mot å legge disse organene und
er sitt borgerlige hovedkvarters kontroll og omdanne dem 
til kontrarevolusjonære redskaper for å verne klassefiend
ene, sammensverge seg med dem og undertrykke folkemassene.
Kinas Krusjtsjov gikk mot utøvinga av diktatur ved massene 
"fordi massene er tilbakestående". Han påsto at det kines
iske folk "ikke forstår demokrati". Dette er en grov bak
vaskelse av det kinesiske folk.
Under den demokratiske revolusjons periode fryktet ikke det 
kinesiske folk, under det vise lederskap til den store ledr 
er Formann Mao, noen offer i sin kamp for å vinne seier for 
revolusjonen.
Under den sosialistiske revolusjons periode har det kinesis
ke folk i alle sine politiske bevegelser gjort full bruk av 
sine demokratiske retter for å konsolidere og styrke prole
tariatets diktatur.
Under den store proletariske kulturrevolusjonen har det kin
esiske folk fastholdt et utstrakt proletarisk demokrati i 
form av å lufte sine synsmåter, gjennomdiskutere ting, bruke 
veggaviser, debatter, kritikk og fordømmelse. Det har vunnet 
en avgjørende seier i sin heltemodige kamp mot den håndfull 
av klassefiender som ble representert ved Kinas Krusjtsjov.
Alle disse fakta demonstrerer fullt ut at det kinesiske folk 
har den klareste forståelse av demokrati. Det vet også best 
hvordan diktatur skal utøves over dets fiender.
Ved å servere bakvaskelsen om at det kinesiske folk er "til
bakestående" og "ikke forstår demokrati", viste Kinas Krusjt
sjov i virkeligheten sin frykt for folkemassene og han for
søkte uten hell å bruke denne bakvaskelsen som et påskudd 
for å utøve et borgerlig diktatur over massene.
Formann Mao lærer oss at "å ha nære band til massene, er helt
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fundamentalt i arbeidet med å reformere statsorganene". Det
te er den grunnleggende garanti for at vår proletariske po
litiske makt skal gi sin effektivitet fullt spillerom og 
aldri skifte sin politiske farge. "Tre i en"-revolusjons- 
komitéene, som omfatter representanter for de revolusjonære 
massene, Folkets Frigjøringshær og de ledende revolusjonære 
kadre, er i stand til å holde nære band til massene, storlig 
utvikle sosialistisk demokrati og representere proletariat
ets og andre arbeidende folks interesser i fulleste utstrek
ning, slik at vår politiske makt slår djup rot blant massene
Den brede representative karakteren til revolusjonskomitéen, 
spesielt den direkte deltagelse av representanter til de 
revolusjonære massene, gjør den revolusjonære komité til en 
helt ny form for organisasjon for den effektive utøvelse av 
diktatur ved massene.
De nære band mellom politisk statsmakt og folkemassene vil 
fremme mobiliseringa av det revolusjonære folk i dets hun- 
dreder av millioner, slik at det sjøl kan beskjeftige seg 
,med konsolideringa av proletariatets diktatur og delta ak
tivt i å utøve diktatur over klassefiendene, slik at disse 
ikke kan unnslippe massene. Dette styrker vårt proletariske 
diktatur og sikrer at vårt land alltid vil beholde sin klare 
røde farge.

Oversatt av Einar Jetne

KOMMENTAR

Dokumentet er skrevet av revolusjonære i en revolusjonær 
kampperiode. Revolusjonens siktemål er kommunisme. Dokument
et avspeiler både de sterke og de svake sidene ved den kin
esiske revolusjonen. De sterke sidene kommer best fram i 
Mao-sitatene. De svake slår igjennom i tolkningen eller hyl
lingen av disse sitatene:
Kinesiske publikasjoner inneholder en hylling av Mao Tse- 
tung som nærmer seg den religiøse. (I oversettelsen er mye 
av denne hyllingen utelatt.) En kan gjette på at kinesisk 
keiserdyrkingstradisjon er den bakenforliggende sosiale og 
kulturelle drivkraft. Mao Tsetungs praktiske og teoretiske 
livsverk er verdt alle revolusjonæres respekt, men hyllingen 
kan vende materialismen til idealisme.
For revolusjonens permanens synes folkets irrasjonelle bind- 
inger til lederen Mao Tsetung å ha vært både styrken og 
svakheten. Bare ved hjelp av denne bindingen kunne Mao ini
tiere kulturrevolusjonen - men bindingen antyder også en
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skranke for den videre revolusjonen.
Den sosialistiske revolusjonen blir til dels oppfattet meka
nisk: sosialisme som kapitalisme snudd på hodet, proletari
atets diktatur som borgerskapets diktatur dreidd 180°. Sosia
lismen er her nærpå en blind negasjon av kapitalismen. En 
slik blind negasjon kan lett slå tilbake til utgangspunktet. 
Proletariatets diktatur som massenes revolusjonære diktatur 
kan rettnok - hvis det er i funksjon - ikke innebære en slik 
blind negasjon. Kineserne er ambivalente når det gjelder 
forholdet mellom massene og partiet. I samme åndedrett som 
proletariatets diktatur blir presentert som massenes dikta
tur, blir det presisert at diktaturet skal utøves nnddh. par
tiets ledelse - og at partiets oppgave er å vdKnd massene. 
Mssene fremstilles som heltene og som initiativtakerne - 
men under partiets beskyttelse og partiets ledelse. Partiet 
blir betraktet som en høyere og sterkere instans enn både 
massene og klassefienden. Denne tvetydigheten i et manifest 
fra selve 'kulturrevolusjonen er i sin konsekvens en halvveis 
innrømmelse til Liu Shao-Chi. Her berøres et problem som 
hittil har vært fundamentalt i enhver sosialistisk revolu
sjon: problemet som gjelder forholdet mellom den sosialis
tiske makten og selve revolusjonen.
Kinesernes syn på kapitalismen inneholder mange reminisenser 
fra et mer statisk klassesamfunn - fra føydalismen. Kapita
lismen blir langt mer betraktet i rene klasse til klasse
relasjoner enn i systemrelasjoner. Systemet blir personifi
sert i borgerskapet. Dette leder til en statisk betraktning 
av menneskene. Enten er man bursjoa, eller så er man prole
tar. Den enes psyke blir kapitalismens - den andres sosia
lismens. Mao Tsetungs lære om bevissthetsdannelsen skinner i 
det hele svært lite igjennom. Liu Shao-Chi, Kinas Krusjtsjov, 
blir presentert som en skurk som alltid har vært skurk og 
som lenge har klart å skjule sitt sanne ansikt. Ifølge dette 
bildet er det ikke de sosiale forhold i ledelsen av partiet 
og staten som skaper borgerlige holdninger hos ledere, men 
bursjoaer som utenfra sniker seg inn i parti- og statsled
elsen .

Einar Jetne
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Diktet av Hans Magnus Enzensberger er slutt strofene av et større dikt. 
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til vært trykket på tysk. Copyright by Hans Magnus Enzensberger.

Utdraget og samtlige sitater fra FYRSTER er tatt fra H.P. L*Oranges 
oversettelse, utgitt på Dreyers Forlag. Copyright 1967 by Dreyers 
Forlag.

Michail Alexandrovitsj Bakunin (l835“1917). Først forkjemper for nasjo
nal revolusjon, senere sosialistisk revolusjonær, skaper av teoriene 
for anarkistisk kommunisme. Deltok i de fleste revolusjons forsøk i Eu
ropa i hans aktive livstid. Dødsdom, deportasjoner, flukt fra Sibir 
over Japan og USA tilbake til Europa. Betraktningene hans over stats- 
og militærhierarkiet var originale bidrag til revolusjonær teori. 
Tekstene i dette nummer av vardøger finnes på engelsk i G.P. Maximoff:
THE POLITICAL PHILOSOPHY OF BAKUNIN, London, og på fransk og russisk i 
ARCHIVES BAKOUNINE, Leiden. Se forøvrig antologien ANARKISTISK LESEBOK, 
Pax Forlag. De fleste tekstbitene i dette heftet av vardøger stammer fra 
ÉTATISME ET ANARCHIE, som første gang ble publisert på russisk i 1873.

EN BOA CONSTRICTOR av Karl Marx er et utdrag fra ZWEITER ENTWURF ZUM 
BtJRGERKRIEG IN FRANKREICH. Dette utkastet ble skrevet i mai 1871- Vi 
har ikke søkt å skjule originaltekstens foreløpige karakter: Parenteser, 
presiseringer og gjentakelser er tatt med i den norske oversettelsen.
Bare en helt identisk gjentakelse er blitt utelatt. Originalteksten 
finnes i Karl Marx: DER BORGERKRIEG IN FRANKREICH, Dietz Verlag, Berlin 
(Øst) 1963.

Teksten av Friedrich Engels er kap. 1, 3, 5* 8 og et utdrag fra kap. 9 
i DER URSPRUNG DER FAMILIE,DES PRIVATEIGENTUMS UND DES STAATES, Dietz 
Verlag, Berlin (Øst), 196U. Artikkelen er oversatt av Finn Fluge (til 
og med "Den irokesiske ætt") og Rune Skarstein med mye hjelp av Ida Bull. 
Hele denne boken av Engels vil om en tid komme i ny norsk oversettelse 
på Forlaget Ny Dag.

Johan Ernst Welhaven Sars (1835-1917). Norsk historiker. Borgerlig 
revolusjonær i ideologien. Hadde en tid stor innflytelse på partiet 
Venstre. Påvirket sterkt sin tids norske historikere. Tekstene av Sars 
i dette nummer av vardøger er valgt ut og satt sammen av Einar Jetne. 
Opprinnelig ble de trykt i Historisk Tidsskrift, senere i J.E. Sars: 
UDSIGT OVER DEN NORSKE HISTORIE. Deler av utdraget finnes i følgende 
bøker på Universitetsforlaget: J.E. Sars: UDSIGT OVER DEN NORSKE HIS
TORIE (Utvalg ved A. Holmsen), RIKSSAMLING OG KRISTENDOM (Red.:Holmsen 
og Simensen), og 100 ÅRS HISTORISK FORSKNING.

Wilfried Gottschalch er professor i politisk vitenskap i Berlin. "For
andringer i parlamentarismen" er - med forlagets tillatelse - oversatt
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fra Wilfried Gottschalch: PARLAMENTARISMUS UND RATEDEMOKRATIE, Klaus 
Wagenbach Verlag, Berlin. Copyright 1968 by Klaus Wagenbach Verlag.

Otto Ruhle (187^ - 19^3) forsete å knytte sammen marxismen med Alfred 
Adlers individualpsykologi. Som riksdagsrepresentant awiste han sammen 
med Karl Liebknecht krigsbevilgningene i 191^. Ruhle var en skarp mot
stander av de autoritære tendensene i SPD og KPD. "Parlament og partier" 
stammer fra VON DER BURGERLICHEN ZUR PROLETARISCHEN REVOLUTION. ZUR 
DISKUSSION UM EINE NEUE ARBEITERBEWEGUNG, Dresden 192U. Teksten i dette 
nummer av vardøger er trykt opp igjen i W. Gottschalch: PARLAMENTARI S- 
MUS UND RATEDEMOKRATIE. Copyright 1968 by Klaus Wagenbach Verlag.

Essayet av Bahman Nirumand og Eckhard Siepmann er utdrag av et større 
arbeid som første gang ble publisert i KURSBUCH lU, august 1968. Dette 
nummeret av KURSBUCH hadde tittelen "Kritik der Zukunft". Essayet 
trykkes her med tillatelse fra forfatterne. Copyright 1968 by Suhrkamp 
Verlag.

"Proletariatets diktatur er massenes diktatur" er tatt fra PEKING 
REVIEW, nr. kk, 1968. Forfatterne er ikke navngitt. Artikkelen trykkes 
her noe forkortet.
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DAG OG TID
Vekeavis for kommentar og debatt partipolitisk uavhengig.

EIT HOVUDORGAN I KAMPEN MOT SENTRALISERING, BYRÅKRATVELDE OG 
”DEN LØPENDE UTVIKLING1'.

30 faste medarbeidarar, m.a: Arthur Berg, Ottar Brox, John 
Dale, Tore Jacob Hegland, Ingjald Ørbeck Sørheim, Helge 
Ytrehus, Berit Aas.

Prisar: Kr. 62 pr. år, kr. 35 pr. halvår. Prøveab. 
kr. 20 pr. kvartal.
Spesialprisar for skoleelevar og studentar:
Kr. 48 pr. år, kr 2J pr. halvår. Prøveab. 
kr. 16 pr. kvartal.

Dag og Tid, Kr. Augustsgt. ll+, Oslo 1.
Tlf. 33 39 65 
Postgiro: 308 02

haften for
KRITISKA STUDIER

Nr. 1/TO: POSITIVISM VS KYBERNETIK
Kritik av Myrdals Asian Drama. Psykologi och dialektik.
Om Piagets teorier. Experiment i socialpsykologin. m.m.

Nr. 2-3/70: LITTERATUR OCH LITTERATURTEORI
T.ex. Kafka och den marxistiska litteratursynen. Lukåcs och 
realismen. Radikal litteraturkritik på 30-talet.

Haften for Kritiska Studier utkommer med 8 nr. per år. 
Prenumeration 25 Skr helår, ll+ Skr halvår inbetalas till det 
svenska postgirot 1+0 9I+ 57* Aven løsnr. direkt från redaktionen. 
(Enkelnr. 1+: 50 , dubbelnr. 6:-.)
Adress: Brunnsg. 28,

111 38 Stockholm.
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Ingen annen tenker har øvd en så stor innflytelse på 
utviklingen de siste hundre år som Karl Marx. I dag 
lever over en tredjedel av menneskeheten i samfunn 
som offisielt hyller marxismen. Og Marx er fremdeles 
det sentrale utgangspunkt i en hver sosialistisk debatt.

Men det bildet vi får er ofte sterkt fortegnet. Sekun
dærlitteraturen blomstrer. Derfor har PAX villet pre
sentere Marx gjennom hans egne arbeider. «Verker 
i utvalg» blir på i alt syv bind, alle forsynt med en bred 
innledning. Oversettelsene er gitt en enkel, moderne 
språkdrakt — serien egner seg således ypperlig til 
både selvstudium og studiesirkler.

Bind 1 inneholder «Filosofiske skrifter» med inn
ledning av Jon Elster. Bind 2 «Skrifter om den mate
rialistiske historieoppfatning» med innledning av 
Audun Øfsti.

Seriens redaktører er Jon Elster og Einhart Lorenz, 
oversetter Tom Rønnow.

KARL MARX: Vérker i utvalg, bind I og II, PAX- 
bøkene nr. 216 og 217, kr. 15,— pr. bind. pax

ELAN

BØKENE
Lenins bøker utgjør en allsidig, inntrengende og sam
tidig polemisk og medrivende analyse av en avgjørende 
historisk etappe og gir inspirerende viten I dagens 
situasjon.

Et utgangspunkt 
for studiet av den 
moderne 
kapitalismen.
Kr. 12,50

En håndbok i 
revolusjonær 
strategi og taktikk. 
Kr. 12,50

Et av de viktigste 
skrifter som 
noensinne er 
skrevet om 
politisk lederskap. 
Kr. 14,50

En samling 
artikier, 
avhandlinger 
og taler.
Kr. 15,00

Forlaget
NY DAG

Et samleverk om 
statsteori, 
revolusjon og 
revolusjonær 
strategi — bl.a. 
Lenins
«testamente».
Kr. 15,00 
(nytt opplag)
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Rotbucher
Edoarda Masi Die chinesische Herausforderung
Beitråge zu einer sozialistisdien Strategic. Aus dem Italienischen von 
Christel Schenker. Rotbuch 17. 192 S. DM 6.50 (5.50) [Fruhiahr 1970] 
Edoarda Masi, die bekannteste italienische Sinologin, hat aus ge- 
nauer Quellenkenntnis ein Buch iiber die chinesische Theorie und 
Praxis geschrieben, das als das informierteste und griindlichste geiten 
kann. Die maoistischc >Position des Widerspruchsc wird dargestellt, 
mit ihren Folgen fiir die internationale Struktur des Kapitalismus 
und fur die traditionelle kommunistische Strategic.

Gunder Frank / Ernesto Che Guevara / Mauro Marini 
Rodolfo Stavenhagen l Luis Vitale u. a.
Kritik des burgerlidien Anti-Imperialismus
Zur neuen Revolutionstheorie in Lateinamerika 
Herausgegeben von Bolivar Edieverri'a und Horst Kurnitzky 
Rotbuch 15. 192 Seiten. DM 6.50 (5.50)
Angeblich muft in Lateinamerika eine burgerlich-demokratische 
Revolution einer sozialistisdien Revolution vorangehen. — Die neue 
>Theorie der Unterentwicklung< interpretiert dagegen die Lage der 
unterentwickelten Lander als dauerhaft, da sie fiir den internatio- 
nalen Kapitalismus notwendig ist. Friedlich werden diese Lander nie 
die >Stufe< der Entwicklung der kapitalistischen Lander erreidien.

Uber die Organisation des Befreiungskampfes 
Sozialistisches Jahrbuch 1
Herausgegeben von Wolfgang Drefien
Rotbuch 20. Etwa 300 Seiten. DM 8.50 (7.50) [Friihjahr 1970]
Allzu leicht werden aus der Theorie der Neuen Linken die theore- 
tischen Ansatze ausgesondert.die ein Obersdireiten der unmittelbaren 
Situation erfordern. Das Sozialistischc Jahrbudi will Aufsatze ver- 
offentlichen, gerichtet gegen jene bequeme Haltung, die theoriefeind- 
lich nur das Gcgebenc widerspiegelt.
Aus dem Inhalt: Howard B. Dratdi, Der Beginn der Blade Power. / 
Maccio, Die CSSR und die sowjetische Strategic. / Schlereth, Indo- 
ncsiens Weg zur Konterrevolution. / Vigier u. Waysand, Wissenschaft- 
lichc Revolution und Imperialismus. / Valier, Die kubanische Wirt- 
schaft.

Verlag Klaus Wagenbach Berlin

Eg
MARXIST ECONOMIC THEORY

by Ernest Mandel

“[Mandel] is an independent thinker, combining an ex
ceptionally wide erudition with a remarkable lucidity and 
fluency of expression. His treatise is by far the best populariza
tion of Marx’s economic theory that has appeared for forty 
or fifty years; and it is far more than that—an ambitious, and 
largely successful, attempt to bring the doctrine up to date. . . . 
No student can afford to ignore this very important work.”-— 
The Economist.

List price (2 vols.): $15.00 
Associates' price: $ 7.50

Monthly Review Press, 116 West L4th St., N.Y., N.Y. 10011



Hans Magnus 
Enzensberger
Das Verhor 
von Habana
284 Seiten, KartM 12 Abb., DM 15.—

Die zehn Verhore dieses Buches 
nehmen einer geschlagenen Klasse, 
der cubanischen Bourgeoisie, ein 
Selbstbildnis ab, in dem ihre ver- 
borgensten Regungen zum Vor- 
schein kommen. Ort und Zeit der 
Handlung: Habana nach der ge- 
scheiterten Invasion an der 
Schweinebucht. Hauptfiguren: die 
gefangenen Soldner, rekrutiert aus 
der cubanischen Emigration in 
Miami, ausgeriistet und bezahlt von 
der CIA.
Vorlage der Rekonstruktion: ein 
offizielles Tonband-Protokoll aus 
cubanischen Archiven. Beigaben: 
Essay, Fotos, Dokumente, Lebens- 
låufe, Materialien.
Enzensbergers Buch hat es nicht auf 
exotische Geschichtsforschung ab- 
gesehen. Es zeigt, an Hand eines 
historischen Gluckfalls, den inneren 
Mechanismus einer Klassengesell- 
schaft. Der Sieg der cubanischen 
Revolution hat ihr Gehåuse aufge- 
brochen und den Blick ins Innere 
eines Uhrwerks freigelegt, das auch 
in unserer Gesellschaft tickt.

Suhrkamp

Freispruche. 
Revolutionåre 
vor Gericht
ca. 460 Seiten, Kart., DM 20.—

Fiinfundzwanzig Revolutionåre vor 
Gericht, von Babeuf (1797), in dem 
man den ersten Kommunisten sehen 
kann, bis zu Kuron und Modze- 
lewski (1965), zwei jungen Polen, die 
heute noch im Gefångnis sitzen. Die 
Rechtskraft der Urteile reicht nur 
soweit wie die Macht der herrschen- 
den Klasse, die sie gefållt hat: der 
Titel des Buches, ein Castro-Zitat, 
nimmt ihre Revision vorweg. Ver- 
gessene stehen neben Klassikern, 
Asiaten, Afrikaner und Lateinameri- 
kaner neben Europåern. Mehr als 
die Hålfte der Texte wird in Deutsch
land zum ersten Mal publiziert. 
Biographien und Kommentare stei
len den historischen Kontext her. 
In diesem politischen Lesebuch 
kommt es nicht auf die juristische 
Seite von einigen sensationellen 
Prozessen an, sondern auf das 
Selbstverståndnis der revolutionåren 
Bewegungen, auf ihr Verhåltnis zur 
Staatsmacht und auf ihre Strategien 
zu deren Sturz.

Suhrkamp



VARDØGER 1 hadde rammetittelen

INTELLEKTARBEIDERNE - UNIVERSITETET - KAPITALISMEN

Av innholdet:

Paul A. Ba ran: Den intellektuelles oppgave

Herbert Marcuse: Frigjøring fra overflodssamfunnet

Gabriel og Daniel Cohn-Bendit: Karakteren og strategien til det kapitalistiske 
systemet i Frankrike

Hans Magnus Enzensberger: Betraktninger fra Berlin

Arnulf Kolstad: Militærforskning ved universitetene — 
en dokumentasjon

Rune Skarstein: Kapitalismen og universitetet

(Kan fortsatt skaffes)

Neste nummer av vardøger kommer i november 
og har rammetittelen:

ARBEIDERNE OG MAKTEN

Nummeret inneholder blant annet analyser av arbeidernes situasjon og kamp i klassesamfunnet, 
og av makthavernes metoder i undertrykkelsen. Bidrag om erfaringene fra Kiruna, Norgas 
og Sauda.

BJÆRUM
Løssalg kr. 12,—
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