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av professor HER BER T TIN G S TEN 

Hur skall det bli efter kriget, fråga sig i dag milliontals människor 
världen runt. Hur skall det bli i Norden frågar man sig i Nordens 
såväl fria som ockuperade stater. Diskussionen om. världens orga
nisering efter kriget föres redan mellan de ledande statsmännen 
och frågan om det nordiska samarbetets utveckling har redan 
blivit en hjärtesak för vårt eget och våra brödrafolk. För att för 
läsekretsen klargöra de mest aktuella formerna för samarbete 
mellan folken och staterna har På Fritid vänt sig till en av våra 
främsta expeiter på detta område, professor Herbert Tingsten, 
som i följande artikel redogör för de olika begreppens innebörd 
och praktiska betydelse. 

F örbindelser mellan olikå stater av den 
art, som ovanstående ord beteckna, ha 

förekommit ända sedan antiken och ha 
under långa tider spelat en betydande 
roll både i politisk .. praktik och politisk 
teori. Likafullt är det svårt att på ett 
enkelt och entydigt sätt definiera be
greppen i fråga. Något allmänt veder
taget sätt att begagna orden finnes icke. 
Den politiska verkligheten har inrymt 
många former av statsförbindelser, som, 
vilka begreppsbestämningar man än utgår 
från, inta en mellanställning och därför 
äro svåra att klassificera. Dessa erim·in
gar måste förutskickas följande anmärk
ningar om det vanliga politiska och veten
skapliga språkbruket. 

Med statsförbund avser man en relativt 
lös sammanslutning mellan stater. Ett 
sådant förbund tänkes dock vara av per
manent natur och omfattar viss eller vissa 
allmänna politiska uppgifter; det skiljer 
sig härigenom från en allians, som slutes 
på begränsad tid, är inriktad på speciella 
syften och icke tillskapar något särskilt · 
gemensamt organ. Vad skillnaden mellan 
statsförbund och förbundsstat beträffar 
brukar man säga, att statsförbundet en
dast kan giva befallningar åt de stater, 
som äro anslutna, men icke åt de enskilda 
medborgarna inom dessa stater. 

För att klarlägga vad ett statsförbund 
är ta vi ett konkret exempel, ~mligen 
den sanunanslutning, som de amerikan
ska kolonierna upprättade i samband med 
frigörelsen från England omkring 1780. 
Enligt statsförbundets författning - de 
s. k. konfederationsartiklarna-utgjordes 
det enda permanenta organet av en kon-

gress, som bestod ' av delegater för de 
olika staterna; varje stat.hade i kongres
sen en röst. statsförbundet hade viktiga 
befogenheter, såsom utrikespolitik, för
svar, postväsen och myntväsen. Men för 
fattaodet av beslut i alla dessa frågor 
foTdrades medverkan av minst nio av de 
tretton staterna, och inga som helst me
del furmos att framtvinga . efterlevande 
av de en gång fattade besluten. Om för
btmdet behövde pengar, kunde det ålägga 
de olika staterna att inbetala kontributio
ner, men det kunde icke genom beskatt
ning av de enskilda medborgarna uttaga 
de nödvändiga medlen. Denna för stats
förbundet typiska svaghet ledde till att 
förbundet i praktiken icke kunde få sina 
beslut genomförda. Om exempelvis en 
stat vägrade att b.etala pengar till för
bundskassan fanns ingen annan utväg än 
att inskrida med våld mot den tredskan
de staten, och ett dylikt inskridande, som 
aldrig anordnades, skulle betyda detsam
ma som inbördeskrig. Bland andra stats
förbund av liknande karaktär kunna 
nämnas det schweiziska förbundet före 
1848, tyska förbundet 1815-1866 samt det 
efter förra världskriget bildade Nationer
nas förbund. Ofta brukar man karakte
risera ett statsförbund på det sättet, att 
det utgör en rent folkrättslig sammanslut
ning, inom vilken de enskilda staterna 
behålla sin suveränitet, sin fulla själv
bestämningsrätt. 

Med det sagda är redan antytt vad som 
är det utmärkande för förbundsstaten. I 
denna finnes alltid ett gemensamt högsta 
organ. som har befogenhet att inom vissa 
gränser giva bindande befallningar till , 

alltså stifta lagar för de enskilda med
borgarna. Förbundsstaten säges vara en 
statsrättslig sammanslutning, och de i 
densamma ingående staterna för lo ra sin 
suveränitet. Strängt taget kan det därför, 
då suveränitet brukar sägas tillkomma 
endast stater, anses vara oegentligt · att 
använda beteckningen stat för medlem
marna av en förbundsstat. Genom 1787 
års författning ombildades .det amerikan
ska statsförbundet till en förbundsstat. 
En rad särskilda förbundsorgan, pr e si
dentur, representation på två kamrar, 
domstolar, upprättades. För representa
tionens sammansättning är karakteristiskt, 
att i den ena kammaren, representant
huset, staternas representation är beroen
de av deras folkmängd, medan i den an
dra kammaren, senaten, varje stat obe
roende av sin folkmängd har två repre
sentanter. Genom dessa bestämmelser om 
senatens sammansättning, liksom genom 
åtskilliga andra föreskrifter i samma rikt-

-ning, sökte man trygga staternas position 
i förhållande till förbundet. Vissa kompe
tensområden överlämnades till förbundet, 
medan de frågor, varom intet särskilt 
stadgades, stannade inom delstaternas 
maktsfär. Förbundet reglerar bl. a., utom 
utrikespolitik och försvar, post- och mynt
väsen samt handel mellan staterna, och 
det kan vidare, vilket i författningen icke 
särskilt angives, besluta en del åtgärder 
inom den ekonomiska och sociala poli
tiken. Förbundets lagar -verkställas och 
tillämpas dels genom staterna, dels ge
nom en särskild av förbundet skapad 
administrativ och judiciell organisation. 
staterna omhänderha for tfarande stora 

I:H orieuteriHfl i IJeflrepp. som .IJfi hiiflaktnella då freden kommer 
· 5 



lagstiftningsområden, såsom privat- och 
straffrätt samt huvudparten av socialpo
litiken. 

Den amerikanska förbundsstaten har 
blivit mönstret för en rad statsförbindel
ser. Då Schweiz år 1848 ombildades till 
en förbundsstat, utgick man i viktiga hän
seenden- från den amerikanska författ
ningen. Även de kanadensiska och austra
liensi.Ska förbundsstaterna ( 1867 respek
tive 1901) kännetecknas av starka på
verkningar från Amerika. Den tyska för
bundsstaten av år 1871 var mera sär
präglad, till stor del beroende på att skill
naderna i storlek och folkmängd emellan 
de anslutna staterna här voro utomor
dentligt stora. I de flesta förbundsstater 
har utvecklingen gått mot allt starkare 
enhet, d. v. s. förbundsmakten har succes
sivt utvidgats på staternas bekostnad. 
Den tyska förbundsstaten blev år 1933, 
efter nationalsocialismens seger, en en
hetsstat. 

över huvud torde det kunna påstås, att 
de framgångsrikaste statsförbindelserna 
varit förbundsstater, i vilka förbundet 
tillerkänts en tämligen omfattande befo
genhet. Endast om förbundet får så stor 
kompetens, att det politiska arbetet, inbe
gripet partiväsendet, organiseras m~d 
tanke på förbundet, kommer lojaliteten 
mot hemstaten att helt träda tillbaka för 
den nya gemenskapen. 

Ordet federation lär i allmänhet begag
nas såsom liktydigt med ordet förbunds
stat. I Amerika skiljer man vanligen mel
lan "federation", d. v. s. förbundsstat, och 
"confederation", varmed man menar ett 
statsförbund, och särskilt dels det nyss 
omnämnda amerikanska statsförbundet 
före 787, dels sydstaternas jämförelsevis 
lösa sammanslutning under inbördeskriget 
1861-1865. Icke sällan finner man emel
lertid ordet federation använt på ett me
ra allmänt sätt såsom beteckning för en 
statsförbindelse över huvud. 

Oklart är språkbruket också i fråga om 
ordet union. Som bekant nyttjas detta ord 
om det amerikanska förbundet, då man 
vill ställa detta i kontrast till delstaterna. 
Den sydafi·ikanska staten, som snarast är 
ett mellanting mellan enhetsstat och för
bundsstat, kallas i själva författningen fÖr 
union (Union of South Africa) och i 
anslutning härtill talar man även i Sve
rige om den syd-afrikanska unionen. I 
svenskt språkbruk torde likväl det van
liga vara att union betecknar en lösare 
sammansättning än en förbundsstat. Det 
mest närliggande exemplet är den svensk
norska unionen, som kanske närmast bör 
betraktas som ett statsförbund. Här var 
monarken gemensam, och de norska ut
rikesärendena handlades av den svenske 
utrikesministern . Mellan denna union och 
de österrikisk-ungerska och dansk-isländ
ska unionerna (av vilka den förra upp-

_ löstes 1918) finnas betydande likheter. 
Man talar om personalunion, då endast 
monarken är gemensam, och om real
union då gemenskapen även omfattat· 
andra organ. 
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TIDNING STARTADE 

u ndervisning pr korrespondens har 
säkerligen i en eller annan form ägt 

rum sedan långt tillbaka. Den moderna 
korrespondensundervisningen är däremot 
en ganska ung företeelse. · 

Hur gick det . då egentligen till, då det 
första korrespondensinstitutet startades? 
V ar det några ideellt eller socialt intresse-r 
rade personer, som en vacker dag kommo 
på den geniala iden att börja undervis
ning pr korrespondens? Och hur bar man 
sig åt för att väcka intresse och förtroen
de för ett sådant alldeles nytt och okänt 
undervisningssystem? 

Gör man sig dessa frågor, blir man gan
ska häpen, när man erfar, hur verklig-

I denna tidningsredaktion började världens 
första brevskola sin verksamhet 1891. 

beten tedde sig. Liksom så många andra 
av vår tids märkligaste och betydelseful
laste företeelser har korrespondensunder
visningen tillkommit till följd av ett ak
tuellt behov. Att denna nya undervis
ningsform sedan skulle nå en så utomor
dentlig omfattning kunde man -då inte 
ana. Ur en amerikansk skildring av kor
respondensundervisningens lyckliga födel
se ta vi oss friheten att återge några in
tressanta och belysande uppgifter. 

Olyckshändelser i kolgruvorna, varvid 
ofta människoliv gingo förlorade - van
ligen till följd av okunnighet eller ovar
samhet- intresserade ti11 den grad utgi-

varen av en daglig tid.Iiing, Thomas J. 
Foster i Shennandoah i Pennsylvania, 
U. S. A., att han i sitt blad startade en av
delning för "Frågor ,och svar" i avsikt att 
på denna väg sprida sådana kunskaper att 
olycksfrekvensen kunde nedbringas. 

År- 1890 antogs en lag i Pennsylvania 
med föreskrifter om vissa prov för gruv
förmän, och man fann då, att "Frågor och 
svar" i mr Fosters tidning utgjorde den 
bästa kw·sen fö1· dessa prov. 

Följande år, 1891, sammanställde därför 
mr Foster de råd och anvisningar han 
haft införda i sin tidning rörande gruv
brytning och försiktighetsåtgärder i sam
band därmed och inom ett år voro gruv
arbetare från hela kolfältet sysselsatta 
med att studera dessa "kurser". Första 
året deltogo inalles 115 elever. 35 år se:
nare, då den uppsats skrevs, varur den
na redogörelse hämtats, furmos i U. S. A. 
350 korrespondensinstitut med ett sam
manlagt elevantal av 2 miljoner. Elever
nas antal var vid denna tidpunkt c:a 3 .% 
gånger så stort som det sammanlagda 
antalet elever i U. S. A:s samtliga skolor 
och högre undervisningsanstalter. 

Denna enastående utveckling har också 
• blivit av största betydelse för den ameri

kanska studierådgivning,Jens utformning. 
Varje amerikansk man eller kvinna, som 
genom studier vili förbättra sina .villkor 
kan vända sig till en central studierådgiv
ningsbyrå, the National Home Study 
Council i Washington,•grundad av Carne
giest.iftelsen. Uppger man där, vilka ön
skemål man har i fråga om sin utbild
ning, överlämnar byrån en förteckning 
över samtliga de korrespondensinstitut, 
som byrån kan rekommendera i fråga 
om denna speciella utbildningslinje. 

I Sverige, där korrespondensundervis
ningen är koncentrerad till ett fåtal stör
re institut, har en sådan central ej varit 
erforderlig. NKI-skolan lämnar däremot 
envar intresserad all erforderlig studie
rådgivning och utför även, när så önskas, 
anlagsprövningar. 
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