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nufiftiig fosterlandskänsla blott  grunda sig på öfvertygelsen 
ont i .åt n jutande a f  större fördelar ,  större frihet och förnufti- 
g a r r e 1 styrelse i sitt land,  än annorstädes.  Geinensamhet af 
här r lco ins t ,  sp r åk ,  minnen,  lynne,  seder ku nn a ,  efter en 
sådda.n ås ig t .  endast på en lägre bildningsgrad utgöra ett 
natitimnalt band. Geinensamhet i lagar  och förhoppningar 
skaalll deremot i en uplyst t id,  då  all t  sträfvar f ramåt ,  
vanrai d e t  enda ,  ett sådant folk värdiga, föreningsbandet.  
Lycclkligtvis har  denna åsigt icke beinäktigat sig någon 
natiticom och det är  till och med sannol ikt ,  at t  den redan 
är  p>å väg att förlora sin inflytelse. Dermed är  l ikväl  
denn uaotsatta ensidighet icke urskuldad,  som vill, att  ett 
follik skal l  blindt gå  framtiden till mötes och, fördjupande 
s i g j  i de t ,  som varit,  —  endast  lefva ett minnets lif. Ge- 
mëênisamhet i förhoppningar bör och kan förenas med ge- 
meen.sannhet i s p r å k ,  härkomst ,  minnen,  lynne och seder 
till 1 e t t  enda s ta rk t  nationalband; och man kan icke gö
ra mämnda nyttnglietsapostlar en större t jenst ,  än om man 
meedlgifver eller åtminstone genom sin verksamhet  bidra- 
g e r r  till den ski lnad de upstält.  Men af alla dessa band 
är b lo t t  e t t ,  nemligen språke t ,  som icke närmast  före- 
nanr  en stor del , vi våge säga den största, af hvarje  
folilk: nied communen.

Afven språket  undergår från den ena orten till 
denn and ra  förändring,  och af dem,  som tala samma språk,  
känn na  de ,  hvilka tala samma munart ,  sig närmast  före
nande .  Dock blir denna skilnad sällan märkbar  emellan de 
smuäirre föreningar,  hvilka kallas commoner.  Deremot  år, 
somm hvar och en vet,  intet ,  hvarigenom en nation skar- 
panrie ski l j er  sig från en a n n a n , än jus t  språket.  Det  är  
på i  en gång det för hela nationen allmännaste bandet ,  
ocfch det ,  som i hvarje ögonblick omedelbarast söndrar  den 
frååm alla andra folk. Detta band kan dock genom bild- 
nirin;gen förändra betydelse; för ädla sinnen så ,  att  de 
jenmite den innerligare föreningen med den na t i o n , som ta- 
lanr  de ra s  modersmål,  och denna oskadad, äfven bilda sig
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en vidsträcktare med andra folk,  ufiir hvilkas umgänge 
eller litteratur de heintat en ilel af  menniskans dyrbara
ste egendom,  sin odling; för sinnen utan allvar och verk
lig själsodling sä ,  att det nationale bandet  genom be
kantskapen med fremmande spräk  uplöses:  en uplösning, 
som nog sträckt sig äfven till de klasser ,  dit den, i all
m än he t ,  blott såsom efterhärmning af  god ton kunnat 
göra sig väg. Denna uplösning af  det nationala bandet 
kan man dock hoppas endast  utgöra en öfvergång till en 
närmare  förening emellan folken ,  hvaraf intet serskildt 
folks individualitet eller fosterlandskänsla på längd skall lida. 
D e t  är bildningens sak att godtgöra hvad den brutit  ; och 
den eger förmåga dertill .  De bildade stånden åligger,  
att, i den mån de sjelfva å terkomma från denna förvil
lel se ,  äfven söka utrota den hos de lägre. Vägen till 
detta mål ä r ,  det behöfver knappt  n äm na s , modersmålets 
utbi ldning;  den fosterländska l i t teraturens uphöjande till 
sjelfständighet och rikedom. —  Alla de öfriga nationala 
banden omsluta närmast communen, och till deras befä
s tande , så vidt det är  möjl igt ,  gifvas inom densamma de 
flesta tillfällen. — A l l t , som förherrligar hela fosterlandet, 
tillhör hvarje dess del ; men serskildt för den nejd , der up- 
hofsmannen till en sådan tanka eller handling först sett 
dagens l jus ,  erhållit  sin bildning, tillbragt sin verksama
ste ålder ,  eller der tankan eller handlingen trädt i da
gen. All t ,  som gagnar hela fosterlandet,  måste äfven,  
då. icke en dels lycka varit  köpt med det öfriga landets 
l idande,  gagna hvarje" del- deraf,  men likväl i de flesta 
fall hastigast  och synbarast verka på vissa punkter.

Alla fosterlandets al lmänna minnen tillhöra således» 
likasom nästan hvarje dess allmänna förhoppning,  icke 
blott fosterlandet i a llmänhet och knyta icke blott i al lmän
het hvarje del närmare det hela;  de äro någon serskild 
del företrädesvis egna,  och knyta starkare det band,  soin 
icke mindre inom sig sjelf än med hela fosterlandet sa- 
utanhåller  den. l*å detta sätt blifva. de allmänna na fo -



nalbanden serskilda band för vissa meniglieterj; och fo
sterlandskänslan lifvas i allmänhet i cke,  utan att foster- 
bygdskänslan i  någon del a f  landet på  samma gång 
starkes.

Men det g ifves,  utom dessa band ,  hvilka,  utgående 
från det he la ,  derrned samanbinda dess de la r,  andra ,  
hvi lka utgå från sjelfva delarna,  för att fästa dem vid 
det hela;  och dessa kunna genom ett  fritt connnunal-Iif 
ökas och stärkas på  ett sätt ,  soin den verksamaste stats- 
styrelse omöjligen skulle kunna genom sin omedelbara 
verksamhet åstadkomma. Blott få kunna  sträcka sin verk
samhet  till ett helt land:  blott få ä r o , som icke kunna 
ve rka  för en menighets odling,  der Ieinna hedrande min
nen och lifva framtidens förhoppningar.  Men hvarje så
dan handling är  ett nytt band så väl emellan den' hand
lande och dem, hvilka skörda hans verksamhets frukter,  
som emellan de sistnämnda sjelfva. Denna möjl ighet  gäl
ler  naturligtvis både för sådana Embetsmän, som å statens 
vägnar  styra communen,  och för communens egna inbyg
g a re ,  de må antingen af serskildt updrag eller af  egen 
opåkallad drift hemtat anledning till sin verksamhet.  De 
för ra  äro likväl bundne af  reglor ,  hvilka, ju s t  för att 
passa för alla tillfällen, icke fullkornligen passa för hvar
j e  enskildt ,  af contrôler, hvilka,  för att förekomma miss
b r u k ,  ofta måste lägga hinder för »let fria ni tet;  och slut
l igen måste de ,  såsom statens embetsmän,  först tänka 
på s ta ten ,  och sedan på communen. Allt  detta måste häm
mande inflyta på den verksamhet,  som har communens 
serski lda behof till föremål. Serskildt  måste ,  äfven då 
s tatens  och communens interessen, såsom händelsen oftast 
kam och bör vara ,  fullkomligen samanfalla,  den nämnda 
nöd vändigheten för en statens Embetsmän att  först se 
s ta tens ,  dernäst communens rät t ,  emellan honom och den 
af honom styrda communens inbyggare åstadkomma en 
olilchet i synpunkt ,  som mer eller mindre hindrar den 
hjetrtliga samverkan ,  hvilken är den bästa borgen förför-



bättringnrnes jeniiia och snabba gång ,  ViU Stalen b«-? 
fordra denna sanidrägt,  på detta satt framkalla en lifliga- 
re verksamhet inom communal-lifvet,  och derigenom hes 
communernas inbyggare, for deras communer skapa  denna 
lillgifvenhet, som, enligt Tocquevilles skarpsinniga anmärk
ning ,0) , hvilar på samma g r u n d , som d e n , hvilken ger 
bergländer för sina inbyggare så k ä r a ,  nemligeri på do 
s ta rka ,  charakteristiska dragen ,  på den bestemdare physi- 
ognomi,  hvilken utmärker  en sjelfstyrd framför en omyn
dig commune,  likasom ett bergland framför ett slättland? 
Leinne den dä communernas förvaltning åt dem sjelfva.
Den måste försaka det band,  hvarmed den sjelf genoin 
ständig inblandning i coinmunens förvaltning kan hålla 
den fästad vid sig,  för att låta dess inbyggare , med eller 
utan afsigt, sjelfva rastlöst väfva de band,  som allt fasta
re  knyta dem vid den. De  band nemligen,  hvilka fast- 
knyta den enskilda vid hans coinmune, knyta honom ock 
vid fosterlandet, så vida detta fosterland verkligen finnes 
och såsom sådant gör sig gällande. Man har emot 
några författares uprepade försäkringar ,  att ”communal- 
-lifvet utgör en förberedelse till statslifvet” anmärkt ,  
att  communal-förvallningen endast är en fortsättning af 
den enskilda hushållningen : att först på stytslifvets högsta 
trappsteg den anda träder i verksamhet, '  som öfverskå- 
dar  och förenar den oändliga massan af enskilda interes- 
sen och a t t , der inga högre institu ter leda fo lkets  t
blick pä det stora ke la ,  det fria communal-lifvet allt 
för lätt utbildar en t rånghjertad kä lkborgaranda ; —  —
 —  att man i öfrigt misstager sig i den tron, att
de för communal-lifvet dugligaste män också skola varaO O
de dugligaste folkrepresentanter,  emedan ståndpunkten är 
fullkomligen ol ika ,  och i coinmunen den enskildes för
del ännu är  så synbart förenad med det he la s ,  att en 
icke allt för grof  egoism der alltid kan r åda ;  hvaremot
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i staten så tnåiiga fall gifvas,  der det helas fördel s tår  
i skenbar strid med den enskildes,  att man måste leinna 
den senare så liten talan som möjligt.

Anmärkningarne äro grundade ,  så vida de gälla 
den sangviniska förhoppningen,  att i en fri communal- 
styrelse få en schola,  hvarutur på en gång.  soin Miner
va utur Jupiters hufvud , en folkrepresentation skulle ut
gå ,  i stånd att genast motsvara de högsta anspråk,  som 
staten på en sådan kan gö ra ,  eller den ock någon gång  
ytrade tankan ,  att en fri cominunal-författning kan e r 
sätta en fri statsförfattning. Der statsförfattningen qväf- 
ver intresset för det a l lmänna , der urartar  conimunen,  
l ikasom s tåndet ,  som corporationen, som den enskilde. 
l)en söker ,  l ikasom hvar och en annan ,  der  ingen tän
k e r  på det a l lmänna , blott sin fördel.

Men jus t  det, att  cotnmunen tillhör en lägre ord
n in g ,  än staten,  jus t  att den enskildes fördel der är  syn
barare,  än i s ta ten ,  förenad med det he las,  gör den till 
e t t  förträffligt inedei at t  först väcka och vänja medborga
ren  att  gå  utom sig sjelf  och sin fami l j , att genoiti ett 
närmare liggande och för hans begrep lättfattligare he l t ,  
l eda  hans upmärksamhet ,  till ett aflägsnare och mera om
fattande. La comm une, c’est la vraie patrie  uprepa 
Fr a n sk a  författare,  soin förfäkta communal-styrelsens obe
roende.  Cotnmunen innesluter för den obildade hans fle
s ta  minnen och förhoppningar,  l ikasom hans närmaste 
och för honom sjelf  begripligaste interessen. Der hvilar 
vanligen hans fäders stoft; der önskar lian, att hans en 
g å n g  må vid deras sida hvila; der hafva hans fäder be
red t  honom den trefnad han njuter ;  der hoppas han att  
å t  sina barn kunna lemna frukten af  sina mödor; der 
vågar  hart önska ,  att lians ininne ej tnå bortdö ”med 
klockl juden vid hans begrafning.” Det  är  i commtinen, 
som det för denna mängd ofta rätt obestemdn begrepet  
fosterland antager sinnlig form och i ett åskådligt sa-



mandrag framträder,  och om äfven någon deribland 
ha r  nog insigt att känna ofullkomligheten,  bristen i det
ta samandrag,  är det likväl jus t  genom d e t ,  som i fo
sterbygden återfinnes,  sotn fosterlandet starkast talar till 
dess känsla. Derföre fäster hvarje band emellan coin- 
munen och medborgaren honom äfven vid hela fosterlan
det. Starkare än några andra,  emedan de omsluta icke 
blott  hans högre förmögenheter ,  utan äfven hans sinn
l ighet ,  äro de äfven genom sin mängd vigtiga,  emedan hans 
beröringspunkter med cominunen,  ehuru ett mera ut- 
bildadt statsskick ännu mera ökar hans beröring med 
staten, dock i allmänhet alltid blifva talrika.

Men statsslyrelsen kan äfven a f  communal-förvalt- 
ningens öfverlåtande åt communernas egna inbyggare hem- 
ta en annan högst väsendtlig fördel. Hvar  och en ut rät 
tar mest ,  då han får inskränka sin verksamhet  inom den 
krets, som han kan oinfatta. Ingen statsstyrelse kan  vara 
i  stånd att på en gång med samma kraft  sörja för s ta 
tens allmänna och communernas serskilda inleressen. Om 
den kommit till denna insigt ,  och eger sjelfförsakelse 
och mod nog att  uttala den,  och att afsäga sig hvad den 
icke medhinner,  måste den deraf  vinna den dubbla för 
del ,  att först undvika allt det missnöje,  som natur ligen 
följer alla misslyckade försök att tillfredsställa commu
nernas fordringar, och att, för det andra, få egna en odelad 
omsorg åt statens allmänna interessen. Det  ä r ,  om vår t  
minne icke bedrager oss,  Biilau , som f rågar :  om man 
väl tror, att Engelska  Regeringen skul le ,  så som den gör ,  
kunna  bevaka Englands ära oeh fördelar i alla verldsde- 
la r ,  om don nödgades dela sin upmärksamhet  emel
lan dessa föremål och communal-förvaltningens detaljer !? 
Kanske ligger till en del häri  hemligheten af det väl
kända förhållande, att England ,  der så mycket ä r  öfver- 
lålet  åt folkets egen omsorg,  likväl öfverallt, der det for
dras , rör sig såsom en man , med en kraft  och en skynd



samhet,  som mer  än en gång bragt dess fiender i för- 
tviflan.

Men om nu nämnda fördelar r ikl igen ersätta vinsten 
af  den blinda lydnadsvana, som statsstyrelsen genom com
m unal - förvaltningens öfverlagande kan inskärpa,  återstå 
dock f rågorna ,  livad  förstås ined coininunal-förvaltningf 
hvilka  rät t igheter  bör staten lemna comntunen,  och 
hvilka  måste den förbehålla sig sjelf? Frågan är nem- 
ligen numera,  i Europa ,  icke om statens uplösning i 
smärre oberoende s ta te r ,  hvilket namn verkligen rättast 
ut trycker den stäl ln ing,  som många communer i medeltiden 
ti l lskansade s ig,  flera eftersträfvade; en åtgärd, hvar- 
igcnom visserligen icke heller någon fosterlandskänsla,  
utan en blott och bar fosterbygdskänsla,  sådan som man 
ofta fann i medeltidens städer,  skulle kunna  utbildas. 
Den  är endast om att  inrymma communerna det obero
ende ,  som kan samanstå med statens enhet och med 
statsslyrelsens förmåga att  upfylla alla de skyldigheter,  
hvi lka emot staten i allmänhet och emot dess serkilda 
inbyggare åligga den. Statsstyrelsen måste derföre öf- 
ver communerna,  ehvad de i nyss angifna mening äro o- 
beroende eller i cke,  behålla alla de rät t igheter,  hvilka 
ti l lhöra dess rättsspher.

Communerij i sträng mening,  är  blott en af sta
ten erkänd förening mellan inbyggarne i ett mindre af 
flera fasta egendomar bestående område,  till besörjande 
a f  de för dem såsom inbyggare af  detta område,  icke 
såsom sta tsborgare , samfälda angelägenheter '). Afven

] ) Beisler beskrifver, i sin» redan anförda Betrachtungen über Ge- 
m einde-V eifassung und G ew erbw esen, m it besonderer Bezugnahme auf 
B ayern  I. Vol. 8 :0  A ugsburg i 8 3 i ,  s. 67  eu com m une, efter Tysk offent
lig  r iit t , såsom eu principaliter politisk ined privaträltliga riittigheter för
se d d  korporation; en beskrifning, som i D aninaik blifvit såsom allmänt 
g iltig  anlagen både af Stenfelt i lians arbete : Municipalvæsenet i A lm iu- 
delighed og det Dauske i S»rdelcshed. K iöbeuhavu 1 8 5 6 . I Vol. 8:0



staten är  grundad pä samanlefnad i rummet ,  och inbyg- 
garne  af ett än sä litet område,  som icke vore del af 
en stat,  vore antingen eller kunde  åtminstone,  sä snart  
de höjt sig till medvetande af  s iatsidéen,  constituera sig till, 
en verklig stat. IVär en stat deremot alltid står öfver coni- 
m u n e n , drager den förra omsorgen om alla för hela landet 
gemensama angelägenheter ,  rät tsskyddet ,  de al lmänna vil- 
koren  för nationens physiska och andliga odling, och 
dispositionen af de för dessa ändamål nödiga medlen; 
med ett ord, alla sådana angelägenheter ,  som comnuincns 
inbyggare såsom statsborgare hafva satnfälda med andra.  
D e  bland dessa,  hvi lka,  enligt statens idé ,  öfver hela 
statsområdet  böra underkastas en enda,  ända i enskild
heterna  l ika rege l ,  måste staten sjelf ,  utan afseende på  
något anna t ,  än nämnda idé ,  sådan den af lagstiftande 
makten  blifvit upfat tad,  omedelbart  besörja.  Den kan 
hvarken öfverlemna åt communerna att efter deras behag, 
eller ålägga dem att efter den af staten gifna regeln,  
besör ja dein,  utan att i förra fallet upoflia statens enhe t ,  
i det senare communernas frihet.

Men dylika angelägenheter  kunna  ock vara af den 
na tur ,  att statens idé t i l låter olikhet i deras utförande , 
under förbehåll  l ikväl ,  att  vissa allmänna grundsatser  
dervid iakttagas.

Beisler y rkar ,  i sitt redan förut anförda a rbe te2), 
att  alla sådana angelägenheter  böra besörjas af staten : 
men att  likväl communen må ti l lerkännas rätt att öfver 
sättet för deras utförande inom densamma gifva sitt ytr- 
rande ,  hvarå sedan staten må göra det afseende den för godlt 
finner;  och B ä l a u 3) räknar  bland rena communal-ange>

s .  5 , ocli af N cckelm ann, O m  Kommunvaesenel i Danm ark. K iöbtnlu. 
s. a. ( i 8 5 6 )  i  Vol. tko s. 7 5 .  2 ) 1. c. s. 7 1 .

3 ) Die Behörden in S taat und G em einde Beiträge zur Verwal— 
tungspoliiik 1 Vol. 8 :0  Leip/.ig i 8 3 6  s  3 4 j .



lägenheter medverkan a f  eoninninen för offentliga ända- 
inål, så vida ett serskildt  coiumunal-interesse vid dem är 
fästadt.

Frågan är  a f  vigt ,  emedan ett misstag här lätt  an
tingen beröfvar staten dess nödvändiga makt ,  eller ock 
genom besvärliga contrôler gifver afsmak för det fria 
communal-lifvet, och så ledes,  i stället att  l i fva,  tvertom 
i  fröt qväfver deltagandet för det allmänna.

Al la  de angelägenheter  a f  detta s lag,  vid hvilkas 
utförande insigterna och contrölen äro a f  öfvervägande 
vigt ,  bör staten utan tvifvel,  på sätt Beisler föreslår ,  
sjelf genom sina t jenstemän besörja.  Den kan ,  utan 
att fela emot sig sjelf,  icke öfverlemna dem åt comniu- 
n e n , utan att förbehålla sig en contrôle,  som blefve för 
staten besvärl ig,  för contmunens inbyggare i al lmänhet ,  
och förvaltningspersonalen i synnerhet,  förhatlig. Be- 
handlingen blefve derigenom också invecklad,  kos tna
den ökad ;  och allt detta till ingen verklig nytta. Beis- 
lers andra fordran,  ncmligen att cominunens ytrande i 
sådana ämnen bör inhemtas,  utan att  dock på något  
sätt binda statens t jenstemän, ä r  lika väl grundad. Om 
de högre statsvetenskapliga eller techniska insigterna icke 
i al lmänhet kunna väntas hos cominunens inbyggare,  fin
nes så mycket säkrare hos dem den kännedom af locala 
förhållanden,  som alltid är vigtig,  ofta afgörande för 
dylika företag. Det måste också alltid vara önskvärdt för 
staten att på förhand känna tänkesättet  hos dem, hvilka ett 
t i l lämnadt beslut angår ;  och på hvilkas medverkan dess 
f ramgång nästan alltid till någon del beror.  — Sådana 
ansta lter  böra äfven af staten omedelbart  bekostas. S å  
snar t  staten förklarat dem för sådana Statsanstalter,  att  
den sjelf bör öfvertaga deras ledning,  måste vid denna 
ledning staten såsom ett helt hufvudsakligast komma att afses, 
icke den serskilda communen. Cominunens inbyggare och 
egendom tyckas ock,  i följe deraf ,  till dessa anstal ters



underhall  endast böra beika ttas  efter a l lmänna , för hela 
landet  gällande grundsatser  4).

De  deremot af  de vid en för hela landet allmän 
form icke bundna angelägenheter ,  der framgången mindre 
beror  på den högre insigten och controlen, än på före
nade ansträngningar och frivilligt nit inom communen,  
torde staten öfverallt ,  der någon sjelfverksamhet inom 
eommunerna redart finnes,  kunna  öfverlemna åt dessa 
sjelfva,  a t t ,  l ikväl  med iakttagande af vissa al lmänna,  
enkla  och bestemda grundsa tser ,  inom sig ordna. Men 
om staten väljer denna method ,  måste den icke stadna 
pä  halfva vägen. Den måste således alldeles upgifva ett 
strängt contrôle - system, som för en afvikelse, hvilken i 
följe deraf blir uptäckt och afhulpen,  hindrar tio gagne- 
liga företag. Såsom statsangelägenheter kunna  dessa ä- 
renden icke lemnas utan tillsyn af staten: men denna 
tillsyn måste icke sträckas så långt ,  att den ger staten 
l ika mycken sysselsättning med rättelser och ändringar 
af  conununernas beslut ,  sont den skulle haft genom den 
omedelbara ledningen af  samma angelägenheter.  För  
att  icke på detta sätt u ra rta,  torde tillsynen icke böra

4 ) C om m uual-afg ifter hafva b lifrit tillräckligt m issbrukade. ” D et 
ä r” , säger Btilau I. c s. 5 a 5 , ” eit högst betänkligt system , 50111 b lo tt 
kan  m inska statens budget derigeuom , a tt det pålägger eom m unerna så 
m ycket som m öjligt. Derigeuom  hindras icke blott insigten i började 
företags u tförande, utan också öfversigten öfver det verkliga beloppet af 
den  folket ålagda tunga. Frankrikes Budget är hög ; inen man får a l
d rig  öfverse, att Franska förvaltningen går till väga m ed sällsynt ö p 
penhet : aLt den uptager B rutto-sum m orna och att staten sörjer för
m ycket, som annorstädes faller eom m unerna och individerna till la s t.”
I  andra länder derem ot har 'm an uprälthållit en ganska kostsam förvalt
ning utau öppen förhöjning af skatterna, derigeuom , a lt m an beläckt 
b risten  m ed lån och räntorna på det sä tt, att mau dfverilyttat den en» 
statsutgiften efter den andra på m enigheterna, och sålunda pä  e tt o b e -  
räkueligeu tryckande sätt förhöjt väl icke statsutgifterna, m en väl com 
m unal -  bördorna. Denna m ethod blir dock med publicitetens tillvext
allt betänkligare.



sträckas längre ,  än till fullständig prcfning af de regle
menten ,  hvilka communen för dessa angelägenheters för
valtning föreslår ,  samt afgörande af  de klagomål,  hvilka 
öfver förvaltningen anföras; men den närmare tillsynen 
öfver de till dessa angelägenheters vård tillsatta med
lemmar a f  communen dereinot med fullt förtroende böra 
Öfverlemnas åt denna sjelf.

Den  andra klassen af  de angelägenheter ,  om hvilkas 
förvaltning fråga, vid undersökningen af  statens och com- 
munens inbördes förhållande, måste ups tå ,  består af 
dem,  hvilka röra conununens inbyggare endast såsom 
sådana ,  icke såsom statsborgare.  Sådana äro de ,  hvilka 
angå dels den samfälda boningsortens beqvämlighet och 
treflighet; dels vården af communens samfälda förmögen
het. Beisler nekar  5), att den sistnämndas vård i Tyskland 
är  en egentlig communal-angelägenhet.  Staten,  anmär
k e r  ha n ,  hvaraf communen är  en integrerande,  bet in
gande och betingad del ,  kan icke t i l låta,  att medlen 
för statens ändamål,  i harmoni hvarmed communens e x 
sistens måste sät tas,  få förslösas. Allt, som har afseende 
p å  communens polit iska bestånd,  måste derföre stå un
der statens directa,  beherrskande inverkan. Curatel ,  
säger han på ett annat  ställe l’) , är  icke det rätta or
det för denna beherrskande inverkan;  ty Curatel —  i sig 
sjelf  a f  privaträttlig natur  —  förutsätter rät t igheter ,  hvil
k a  staten icke får ändra,  utan hvilkas bruk han endast 
ä r  kallad att i curatens intéressé bevara.  Upsigten öf
ver communen,  såsom politisk corporation,  måste dere- 
mot vara en regerande,  befallande. I kategorien af de 
förhållanden,  hvilka staten med afgörande inflytelse må
ste led a ,  höra de ,  hvilka vilkora communens politiska
exsistens:  al la öfriga hemfalla privaträt ten;  och slutligen 
hänför han besteiudt 7) förvaltningen af communal-förmö-

i) 1. c. s. 6 8 . 6) 1. e. s. 7 0 .
7) 1. c. ». 7 5  j jfr. t. 7 1.



genheten,  nemligen den till communal-ändatnål anslagna,  
bland de poli t iskt-privaträt t l iga angelägenheterna,  hvilka 
efter hans tanka böra af statsstyrelsen,  väl med inhem- 
tande ,  men ntan band,  af communal - representationens 
r å d ,  vårdas. En kri t ik af de Tyska  communernas egent
l iga Väsende hör icke hit. Communen faller l ikasöm 
Ståndet  och Corporat ionen, äfven efter vår  t anka,  inotu 
den offentliga rättens område ,  men är  derföre icke me
ra  till ' för statens ändamål,  än staten för dennas. Den 
k an  ej betraktas endast såsotn ett verktyg för statspla
nens utförande. Den är  ett l ika nödvändigt,  med en 
l i k a  verklig lifsprincip utrustadt ,  rättsinstitut som staten, 
ehuru enklare och lägre. Den har  således full rä t t  
at t  utveckla allt det lif,  som den inom sig eger,  att få 
utbilda sig till allt  hvad den såsom sådan kän  blifva. 
D e n  eger blott icke a t t ,  der en slat står iVfver d en ,  
förvandla sig till något anna t,  än commune,  t. ex.  a t t  
bi lda sig sjelf till s tat ,  eller att tillegna sig något af  
statens charakteristiska attributer. Ett  sådant är likväl 
icke eganderätt.  Såsom juridisk person är  communen 
till sådan rätts förvärfning och oberoende utöfning full
komligen lika berättigad som staten,  med hvilken den i 
det ta  hänseende står aldeles i bredd. Om en inskränk
ning deraf kan vara nödig för tryggande af communens 
polit iska bestånd,  så fordras det för communens skul l  
l ika  mycket och ännii mera än för statens. Fr åg an  
d e r o t n  tillhör icke närvarande del af undersökningen.  
Det  finnes dock ett skä l ,  som, helt och hållet grundadt  
på  statens intéressé, skulle kunna för en sådan inskränk
ning af communens eganderätt änföras;  som Beis ler ,  d å  
han ansåg livad han kallar communens politiska bestånd 
såsom afgörande grund ,  icke serskildt gjort  gä llande ; 
men som här i följe af den gjorda skilnaden emellan 
de olika synpunkter ,  från hvilka betänkligheterna emot 
cominunal-styrelsens oberoende visa sig,  måste åtmin
stone vidröras, om vi ock först längre fram kunna der- 
om bestemdare ytra oss.



Att coniniunen icke eger att  bilda sig sjelf till stat* 
säger icke blott ,  att den är oberättigad alt ombilda sig 
till en fullständig s tat ,  utan äfven att den icke far söka 
sina ändamål på bekos tnad af  sina förbindelser mot 
staten; hvilket åtminstone vore ett sfeg till en sådan 
ombildning, så vida cotnmunen derigenom sätter sig sjelf  
i statens ställe. Oin staten således updragit communen 
vården om sådana s tatsangelägenheter ,  hvilkas framgång 
mera bero på conuminernas nitiska medverkan,  än på 
högre insigter och strängare contrôle öfver utförandet ,  
har den visserligen rätt alt fordra,  alt communen icke ,  
för sina egna angelägenheter ,  försummar,  eller sätter sig 
sjelf utur  stånd alt utföra, denna vård. E n  garanti  mot  
sistnämnda möjlighet kan communal-förmögenheten er
bjuda. Statsstyrelsen har derföre nog allmänt fallit på  
den method at t ,  till säkerhet  om de åt comtnunernas 
egen förvaltning öfverlemnade statsangelägenheternas ve
derbörliga vård ,  bland annat  äfven inskränka communer- 
na i ulöfningen af deras eganderätt.  Både öfverlåtelsen 
och inskränkningen ha ofta skett  på ett sät t ,  som för
vandlat communal-styrelsen nära till ett statens ansva
riga förvaltningsverk. Bättre vore då visserligen att  s ta
ten toge dessa statsanstalter under sin egen omedelbara 
förvaltning och,  såsom redan är anmärkt ,  jemväl sjelf  
bestrede de derföre nödiga kostnader. Enligt det före
gående kunna vi dock icke,  utom i vissa förhål landen,  
anse staten böra öfvertaga alla dessa anstalter.  Der  
cnmmunal-lifvet eger friskhet och styrka sörjer s ta ten,  
såsom redan är nämndt ,  bäst för dessa angelägenheter ,  
om den,  endast med utstakande af  al lmänna,  bestemda 
reg lor ,  och förbehåll af  rättighet att rätta öfverklagade 
missbruk,  med fullt  förtroende öfverlåter communen 
s jel f  vården om sådana inom den nödiga statsanstal ter ,  
till hvilkas förvaltning högre insigt och sträng contrôle 
äro mindre af  nöden än allmänt nit. I  sådant fall in- 
förlifvas dessa anstalter med communen,  som derigenom



erhåller en utvidgad betydelse —  ett utvidgadt ändamål ,  
och staten inå betrakta denna del af  communal-behofven 
på samma sätt, som den betraktar  de öfriga. Om den 
för deras skull inskränker communal-egendoinens dispo
sition, så må den ock vid denna inskränkning taga dessa 
behof i beräkning.

I  anstalter dercmot för communens beqvämlighet och 
treflighet ega dess inbyggare ensame omedelbart  intéressé;  
och derföre kan staten icke ,  utan att  alldeles uphäfva idéen 
af comtnunen, såsom ett rät tsinst i tut ,  t i l lägga sig någon 
del i dessa anstalters förvaltning. Likväl ,  och då hvar je  
communens inbyggare jemväl är  s ta tsborgare ,  kan com
mun ens rätt,  att beherrska hvarje dess inbyggare såsom 
sådan, icke innebära någon statens pl ikt  att tillåta miss
bruk af det lägre institutets makt  till  förtryck emot n å 
gon enskild medlem. Afven af statens makt är  ett s å 
dant missbruk otillåtligt. D å  staten einedlertid sä l lan  
öfver sig på jorden har något  maktegande rättsinstitut;, 
eger den af dess makt  fört ryckte,  så vida han icke  
kan söka ett annat  Fos ter land,  vanligen blott en tilll- 
flykt — till den Domaren,  som äfven på jorden i Ver lds -  
historien förkunnar sina domar.  Emot det förtryck de r -  
einot, som i coinmunen utöfvas,  kan och bör omedelbasr 
bjelp erhållas af det högre rättsinsti tutet  — staten. Fö>r 
detta ändamål måste staten ega rät t ,  först att pröfva ocih 
fastställa communens författning, så ,  att den måtte s.å 
litet som möjligt kunna missbrukas till förtryck; och föir 
det andra, att afdöma alla tvister emellan dem,  hvilka , 
enligt författningen, utöfva communens mak t ,  och dem , 
hvilka anse sig deraf förtryckta. Denna fordran är s å  
mycket strängare,  som intet förtryck är lät tare,  vanl igare 
och tyngre än det ,  som,  understödt  af  den råa mäng
den, äggadt af personliga förhå llanden,  med låg skade
glädje utöfvadt och inträngande i det dagliga l ifvet,  åt
minstone i stadscommunerna ej sällan förbittrar lifvet« 
Men förhatligheten i förtrycket berättigar icke staten att;



ion

utsträcka sin Stgärd ulöfver frågan om den klagandes 
lätt .  Så länge de maktegande inom communen hålla 
sig inom det för  dem utstakade området ,  eger staten 
icke opåkallad intränga deri.

De  vigtigasle betänkligheter  emot en sjelfständig 
communal-styrelse,  äro dock icke de hittills nämnda ,  
hvilka grunda sig på Statens rä tt s utan de,  hvilka 
ega sin verkliga eller föregifna grund i omsorgen fö r  
communernas eget vä/.

’’Communen”, ytrar Tocqueville ,<;) ”finnes hos alla 
fo lk ,  hvilka deras bruk och lagar än äro:  det ä r  men- 
n i skan ,  som stiftar konungariken och republ iker ;  com- 
munen synes omedelbart  utgå utur Guds händer.  Men 
om communen är  t ill ,  allt sedan mcnniskor finnas,  så 
är  communal-friheten deremot ett sällsynt och bräckligt 
ting. E t t  folk kan alltid inrätta stora politiska försam
l ingar,  emedan inoin detsamma vanligen finnes ett visst 
antal män,  hos hvilka insigterna till en viss grad ersätta 
vanan vid ärendens handläggning. Communen är  saman
satt af grofva ämnen,  hvilka ofta icke lempa sig till 
Lagst i f tarens behandling.  Svårigheten att grundlägga 
communernas oberoende ökas ,  i stället för att minskas,  
med nationens stigande uplysning. E t t  till hög grad af  
civilisation hunnet  samhälle fördrager icke utan svårig
het coinmunal-frihetens försök: det upröres af dess tal
rika misstag,  och förtviflar om framgången,  innan det 
af  bidat erfarenhetans slutliga utslag. Bland alla friheter,  
ä r  communal -fr iheten,  hviiken med så mycken svårighet 
g rundas ,  äfven den för maktens inkräktningar mest ut
sat ta.” —  ”Också”, tillägger ha n ,  ”händer de t  säl lan,  
att den stiftas: den tillkommer på visst sätt a f  sig sjelf. 
Den utvecklar sig nästan i hemlighet i skötet af  ett 
halfbarbar iskt  samhälle.  Det är l agarnas och sedernas

8) 1. e. *. y 7 .



oafbrutna verkan , omständigheterna och framför allt ti
den , som komma till rätta med dess stadgande.”

Vill man i våra dagar finna bevis,  utom det redan 
anförda Fra nska ,  på riktigheten a f  dessa Tocquevilles 
anmärkningar,  så vida de angå svårigheten att stadga 
en fri cominunal-styrelse ; så må man höra,  hvad Ty-  
skarne  hafva att berät ta om utslaget  af de i Tyskland 
i  våra dagar gjorda försöken. ” Ingenstädes”, ytrade 
Beisler 1831 9) ,  ” nekas ,  att de T y s k a  cominunal-författ- 
ningarna icke åstadkommit hvad man af dem vänta t,  och 
d er ,  hvarest en frisinnad styrelse tillåter ett fritt om
döme, bekänner inan,  att de infört ett vida sämre till
s tånd,  än de t ,  i hvars ställe de trädt. Af alla de glän
sande förhoppningar,  hvilka inan om dem hyste,  har  
icke e n  gått  i fullbordan. I  stället för allmän anda ,  
har emot staten en för förvaltningens enhet  störande 
corporal ions-anda, emot comnmnal-väsendet en syftning 
at t  begagna förvaltningen till enskilda ändamål  utvecklat  
sig. Po li t i en ,  mycket dyrare än för r,  är  i samma mån 
sämre ;  communal-förmögenheten förvaltas, ined få undan
t a g ,  sämre än förr ;  det som fanns af goda inrät tningar  
och gammal ordning,  har till större delen gått  under ;  
nya goda inrättningar äro blefna omöjl iga;  osedlighet 
och fattigdom taga fruktansvärdt  öfverhand; hopen har  
blifvit likgiltig för en inrät tning,  som blott försvaras af  
dem,  hvilka trifvas i dess missbruk;  undersåtarnes för 
troende både för communal- och för  stats-förvallningen 
ä r  förloradt;  och med synbara steg gå städerna sitt full
komliga förfall till mötes.” Fem år  derefter ,  e l l e r  
1 8 3 0 ,  sade Biilau 10) om satnma försök:  ”Att  f ramgån
gen i de s ta te r,  som först nyligen hafva börjat  denna 
reform, ännu icke varit synlig —  det vill j a g  icke anse 
förvånande. Jag  skal l ,  under fortgången a f  dessa un-

g) 1. c. i. 44. 10) 1. c. i. 3o 1 - 3oa.


