FRIEDRICH ENGELS:

Om statens
opprinnelse

l^ølgd ddn matdfilallAtlAkd hlAtofildoppfatning dfi ddt moment
Aom l AlAtd InAtanA bdAtdmmdfi klAtofildntpfiodukAjon og fidpfiodukAjon av ddt umldddlbafid llv. Penne pfiodukAjon og fidpfiodukAjon 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 dpokd, dfi bdtlngdt av bdggd ovdn^ofi ndvntd pfiodukAjonAtypdfi
gjdnnom ddt utvikling A tfilnn afib dlddtA og ^am^Zen^ ofiganlAaAjon 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 AammdnAtøtdt mdd dd nyd A am 6 unnA klaAA dfi. I Atdddt 60/l xttdA amfiunndt 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 utvidaes. "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 menneskeetingen 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 uthulete 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 pottemakerkunstens 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 bygninger 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 nordvestAmerika, 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, mellomamerikanerne 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 produksjonsfremskritt 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 Atatinnføring. 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 middelhøytysk 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 blodslektskapsgruppen 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 fredsleder 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 irokeserforbundets 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 stammeråd 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 (eksogame) 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 ættefelle stolte på ætten med hensyn til sin sikkerhet, og kunne
det. Den som skadet ham, skadet hele ætten. Fra ættens blodbånd 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 krigshøvdinger samt de øvrige "trosvoktere". Rådet fattet beslut
ning om botsgaver (mannebot) eller blodhevn for myrdete ættefeller, 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 krigsanfører 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 uavhengighetsfølelse 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 fratri (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 fetterætter. 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 fratriråd 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 jordfestelsen 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 anbragte omkring sitt område. Det er isarnholtet (dansk jarnved, 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 krigsanførere 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 stammerådet, 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 pallisader. 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. Medlemmi 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 forbundsrådet.
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-forfatning 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 piskesnert, har en engelsk maler engang sagt.
Slik så menneskene og det menneskelige samfunn ut før kløvingen 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. Ætteforfatningen 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 nydelsessyke, simpel gjerrighet og egenbegjærligt ran av felleseiendom - 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 utbyttede 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. Formforvandlingene er i det vesentlige fremstilt av Morgan. Det økono
miske innholdet som frembrakte dem, må jeg stort sett til
føye .
18
I 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 stammemedlemmene 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 sammensmeltingen 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
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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 ættemedlemmene 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 ætteforfatningen kjente ingen penger, intet forskudd, ingen pengeskyld. 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 pantesøyler 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^ede£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 ætteforfatningen, 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 eksistensmidler 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 forfatningshistorie, 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 måteløse 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 ætteforfatningen. 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
som kunne henvende seg til forvalt
mede v&sig ZAlzktnying
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 (demotene) 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 selvregjerende 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 stammeforstanderen 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 ættefellene.
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 vergeslektninger 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 vergeslektninger - fremmede og frigitte. På hver voksen mannlig
borger gikk det minst 18 slaver og mer enn to vergeslektninger. 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, fyrsteslikkende 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 enkeltfolkene 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. Irokeserne 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 grensemuren 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 ætteforbundene, 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. Smådriften 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 årsproduktet for arbeidet sitt. len aller mest ble disse små åkerparsellene 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 riktiknok ikke slaver, men heller ikke frie; og ekteskapene
deres ble ikke betraktet som fullgyldige, men som rent parringssamvær (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 ætteforfatningen. 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 oppdelinger, vet vi ikke? i alle fall ble disse løse oppdelingene 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 ættebåndet med sin slektskapskarakter tilbake for det rent ter
ritoriale båndet. Ættene forsvant i markfellesskapene (MasikgznoAA&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 markfellesskapet 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 ætteforfatningen. Her ser vi dette saksforholdet i stor målestokk. De tys
ke folkene som hadde gjort seg til herrer over romerprovinsene, 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 landstrekningene - stort sett^gtørre skogskomplekser - tilfalt
det seirende 4a£^cX-folketz ' som felleseiendom. Disse landstrekningene 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 yndlinger 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 fredsledernes 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 kongsmakten ble svakere, økte de stores overgrep mot folket. Og
endelig kom normannernes overfall. Alt dette førte til fullbyrdelsen 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 plyndringer, 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-Germaindes-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 markmedlemmenes tjenester for bru- og veibygging og andre almenne 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 vZlZcui 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 fødselsveene 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 ætteforfatning som forynget Europa.
Tyskernes personlige dyktighet og tapperhet, deres frihetstrang 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 ætteforfatningen?
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 motstandsmiddel 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 husslaveriet?
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 ættesamfunnet 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 erobredes 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^entZtg 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 ættesamfunnet 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 representasjonsstaten 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 preussiske 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 PRIVATEIGENTUMS 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 15191521. 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 krigsforbundet til noen indianerstammer som var beslektet med
irokeserne. Disse stammene levde på nordbredden av Eriesjøen. 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

74

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 handelsdrivende. 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
cap. 8. F.E.

Marseille: VE G UBERNATIONE VEI, Liber V,

24) MaA-kfizZlcAA kap&Z var en "avsvekket form" (Engels) av ætteforfatningen. 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 Frankerriket. 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 føydale institusjoner se f. eks. F. L. Chnshof: Hi/A ER EEUVALISMEN?, 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 BENEfl 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. Commendatio 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 begrepstydingen 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 erobringsforsøk 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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