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Vilka medel har underklassen att 
bevaka sina intressen gentemot överklassen?

Rösträtt, där den finns.

Har den inga andra medel?

Revolution.

När är revolution laglig?

När den lyckas.
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är svårttillgängligt i tryckt format, samt annan litteratur som av någon 
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SAMHÄLLET
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VAD ÄR SAMHÄLLET?
En samlevnadsform som utvecklat sig under inverkan av överklassens 
syfte att hålla underklassen under sig.

Detta är samhällets avslöjade hemlighet. Därav dessa förfärliga anskrin var gång den ut-

talas och dessa milslånga s.k. vederläggningar, vilka endast bli enfaldiga invändningar. 

Men överklassen, som givit oss uppfostran och skrivit böckerna, har naturligtvis 

alla argument till sin dispostion.

Överklassen invänder att det står varje underklass fritt att “genom arbete” höja sig 

till överklass.

Detta är lögn! Det vanligaste sättet att bli överklass är mer eller mindre legal stöld. 

Den som har lättast att “stiga” är köpmannen. Men i stället för att då erkänna den som 

genom arbete “stigit” möter man honom med hån.

En underklass, som stigit till överklass, kallas föraktligt: parvenu.

Man kan även kalla klasserna de nyttiga och de onytiga. 

Förstår man då varför det nyttiga är så föraktat,(= den råa nyttans trälar) och det 

onyttiga (= sköna konster o.d.) så ärat? Naturligtvis ge de onyttiga sig själva och sina 

onyttgheter äran!

Man har även invänt att staten är en organism och icke en uppfinning. Kolerabacil-

len är också en organism, men därför är han icke något utmärkt. En ruttnande kropp 

alstrar organismer också!

VAD ÄR ÖVERKLASS?
De tärande, de styrande.

Att styra är icke ett arbete. Det är bara en sysselsättning, knappt det. Jämför de kung-

liga personernas ideliga jaktpartier, baler, resor och andra hemliga förlustelser.

VAD ÄR UNDERKLASS?
De närande, de styrda.

De som med sina händer frambringa mat, kläder, bostäder och bränsle äro de ar-
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betande, de närande. 

VILKA MEDEL BEGAGNAR ÖVERKLASSEN FÖR 
ATT HÅLLA UNDERKLASSEN UNDER SIG?
Religion, Politik, Lagar, Vetenskaper, Konster och Moral. 

Alla dessa saker hava utvecklat sig av mer eller mindre artificiella behov, men i det hela 

under överklassens kontroll och i syfte att gagna och stadfästa dess  makt.
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ÖVERKLASSENS 
LÖGNER:

RELIGIONEN
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VAD ÄR RELIGION?
Ett på lägre utvecklingsstadier uppkommet behov, som av överklassen 
begagnats för att hålla underklassen under sig.

Överklassen skrattar hemligt åt religionen, men anser att “man måste ha en religion för 

folket”. En uppriktig ateist har nyligen förklarat att det är synd att göra underklassen 

olycklig genom att beröva den dess religion. Religionens djupa betydelse kan man finna 

därav att ateister uppträtt till nattvardsvidskepelsens försvar. Vidskepelsen är nyttig för 

överklassen.

VILKA MEDEL BEGAGNAR RELIGIONEN HÄR-
TILL?
Skrämsel och tröst.

Fredrik II, kallad den Store, har avgivit följande bekännelse:

“Alla lagstiftare hava hittat på gudar och samtal med gudar för att hålla hop folken. 

Tro mig, då vi äro rädda, uppfinna vi djävlar och helveten. Fruktan skapade gudame. 

Styrkan skapade kungarne.”

VARMED SKRÄMMER RELIGIONEN?

Osalighet eller eviga straff för dem som icke lyda Överklassen.

Därför är Michel Angelos Yttersta Dom ansedd som det största av alla konstverk.

Det skrämmer mest!

VARMED TRÖSTAR RELIGIONEN?
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Med hopp om salighet i ett kommande liv för dem som i detta arbeta och 
lida för Överklassen.

VAD VETA VI OM GUD?
Ingenting!

FINNS DET NÅGOT TILLKOMMANDE LIV?
Det vet man icke och det rör oss icke. Vi måste därför leva för detta!

Överklassen tar alltid för sig i detta livet, och bjuder underklassen på himmeln.

VEM VAR KRISTUS?
En ovanlig människa, som ville upplysa och rädda underklassen på sitt 
sätt.

Olyckligtvis trodde han också på en himmel, och i stälet för att visa de arbetande och 

betungade huru de skulle ställa bra för sig på jorden, pekade han åt det okända.

Därför är Kristus föråldrad och duger numera bara att begagnas av överklassen som 

tröstare åt underklassen, när den blir för hårt plockad.

HUR KUNNA VI VETA ATT HAN ICKE VAR GUD?
Därav att han var människa.

Skall man behöva spilla tid på att bevisa orimligheten av det orimliga.

ICKE AV NÅGOT ANNAT?
Jo, även därav att han icke lämnat några bevis för sin gudomlighet, vilket 



11

varit både lätt och klokt.

På Place de la Concorde står en obelisk, som är i 400 år äldre än Kristus och som i 

stenskrift ger bevis om Ramses II :s tillvaro.

Varför ha vi icke en sådan om Kristi liv, icke en samtida urkund?

VAD ÄR DÅ DEN INNEBOENDE RELIGIÖSA 
KÄNSLAN?
Vanan att från barndomen överlämna sig åt sådana känslor.

Muhamedanens religiösa känsla bjuder honom taga många hustrur.

Korsikanen går med osaliga känslor ända tills han , uppfyllt sin religiösa plikt att 

mörda sin fiende. 

VAD ÄR SAMVETE?
Känslan av att man icke lytt en föreskrift.

Att döma av överklassens handlingar saknar den också allt samvete. Helt naturligt, då 

dess föreskrifter endast äro avsedda för underklassen. För sig själva ha de endast en 

lag: Vad jag gör är rätt!

VEM GER FÖRESKRIFTERNA?
Överklassen!

Överklassen reglerar sålunda vårt samvete genom sina föreskrifter. 

Kväkarne, som vägra göra krigstjänst, hava lytt sitt förnuft, och de hava ont samvete 

därför att de brutit mot överklassens föreskrift.

Men genom vanans makt ha överklassens föreskrifter blivit så inrotade att de stun-

dom uppträda som samvete. När därför överklassen vädjar till vårt samvete, framkallar 

den endast minnet av dess föreskrift.
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KAN MÄNNISKAN LEVA UTAN RELIGION?
Ja, för överklassen, som har existensmedlen, är det lätt, men för underk-
lassen, som lever i ständig ångest för sin existens, är det svårare.

När Numa Pompilius icke fick ha sina frillor i fred, gjorde han dem heliga och kallade 

dem Vestaler.

När Voltaire icke fick ha sitt papper i fred på ett visst ställe, lade han dit en psalm-

bok.

Det vore skäl att ge underklassen ateismen såsom religion, efter som det skall vara 

någon.

ÄR DET ICKE BÄTTRE ATT SKAFFA UNDERK-
LASSEN EXISTENSMEDEL ÄN RELIGION?
Jo, det är mycket bättre.

Den mätta överklassen förebrår den hungriga underklassen att den bara tänker på att 

äta!

Och underklassen tar emot den förebråelsen.
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POLITIK
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VAD ÄR POLITIK?
Statskonst, eller överklassens konst att hålla underklasen under sig. Med 
politik menas även ett bedrägligt förfarande.

VAD ÄR UTRIKES POLITIK?
Samarbetet mellan de olika nationaliteternas överklasser.

Därför har överklassen varit så klok att hålla utrikesministerposterna åt sig; och dess 

förhandlingar hemliga.

Riksdagen skulle därför utnämna dessa poster och ensamt besluta om relationer 

med främmande makter. 

Ambassaderna och konsulaterna äro polisagenter åt överklassen.

Kommer man i ett främmande land i relation med folk så fråga de alltid på am-

bassaden eller konsulatet vem man är. På svaret beror sedan ens väl eller ve. Är man 

underklassens vän så blir man angiven som “misstänkt person”.

VAD ÄR INRIKES POLITIK?
Överklassens bevakning av sina intressen emot underklassen. 

Riksdagarne spela endast rollen av beviljare av skatter. Skatterna användas till sysslor 

och löner åt överklassen. Hela riksdagsarbetet går ut på att finna vem man skall vräka 

skatten på.

VAD ÄR SUVERÄN?
Överklassens fullmäktige, som bevakar dess intressen. Suveräner kunna avskaffas på 

flera sätt.

Man kan vräka dem genom en revolution. Men revolution kan endast göras av krigs-

makten. Därför dessa eviga arméorganisationsförslag. 
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Man kan trakassera bort dem, genom att dra in apanaget. Ty, fastän de säga sig tro 

på himlen så regera de inte gratis.

Men största hindret är underklassens fruktan för att icke anses som “bättre folk”.

VARFÖR ÄLSKAR ÖVERKLASSEN ÄRFTLIGA 
SUVERÄNER?
För att intressena skola störas så litet som möjligt, och underklassen 
genom ärftlighet få föreställningarne om suveränens gudomliga ursprung 
inpräglade.

Bernadotte, som narrades in av några officerare efter 1809 års revolution, kallade sig 

likafullt med Guds Nåde.

PÅ VILKEN MAKT STÖDER SIG SUVERÄNEN?
På kapitalet, vidskepelsen, och den råa styrkan. 

Suveränen i konstitutionella länder har mera makt än man tror. Han har alla sysslor, 

alla utmärkelser, alla stipendier, alla reptilfonder, alla reptiler (som han håller straff 

lösa) till sin disposition.

VILKA MEDEL HAR UNDERKLASSEN ATT 
BEVAKA SINA INTRESSEN GENTEMOT 
ÖVERKLASSEN?
Rösträtt, där den finns.

HAR DEN INGA ANDRA MEDEL?
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Revolution.

NÄR ÄR REVOLUTION LAGLIG?
När den lyckas.

HUR KAN DEN BLI LAGLIG DÅ?
Revolutionärerna stifta en lag, som förklarar revoltionen laglig.

Så gjorde anarkisterna av 1809. Och det nu regerande konungahuset finner nog sin 

ställning laglig.

ÄR REVOLUTION ATT TILLRÅDA?
Det beror på dess utsikter att lyckas.

Engelbrekt, Gustav I, Carl XI och Gustav III gjorde lyckade revolutioner, därför äro de 

firade som hjältar, oaktat de bröto ed och lag.
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LAGAR
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VAD ÄR LAGAR?
Överklassens uppfinning att på så kallad laglig väg hålla underklassen 
under sig.

HAR ÖVERKLASSEN SKRIVIT LAGARNE?
Jaa!

I SITT INTRESSE MOT UNDERKLASSEN?
Ja, naturligtvis!

VAD ÄR DET FÖRSTA ÖVERKLASSEN FORDRAR 
AV UNDERKLASSEN GENTEMOT LAGARNE?
Aktning för lagarne.

Därav domarenas oavsättlighet (av underklassen).

ÄR MAN SÅLEDES SKYLDIG AKTNING FÖR 
LAGARNE?
Ja, när de bli aktning värda.

Om man skulle ha absolut aktning för alla lagar, så kunde man ju aldrig få några bättre. 

Hur skall lagkommittén kunna arbeta på lagarnes förbättring, om den icke hyser 

missaktning för de bestående. 

I denna stund kunna alla katoliker, judar, baptister och andra som förneka den “rena 

evangeliska läran” i Sverige sättas i fängelse.

Och ändock fordrar man aktning för den lagen, och det oaktat justitieministern själv 
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offentligt tillkännagivit sin missaktning med densamma.

ÄR ICKE RIKSDAGEN 
LAGSTIFTANDE FÖRSAMLING? 
Jo ibland, men riksdagen är icke underklassen.

SKALL DÅ ICKE RIKSDAGEN VARA ETT 
UTTRYCK FÖR BÅDE ÖVERKLASSENS 
OCH UNDERKLASSENS ÖNSKNINGAR?
Nej, bara för underklassens.

ÄR DET ICKE ORÄTTVIST DET?
Nej, ty överklassen har endast en rättvisa att fordra: att den avskaffas.

VARFÖR ÄR ÖVERHETEN EN HÄMNARE?
Därför att han hämnas!

VAD HÄMNAS HAN?
Underklassens berättigade angrepp på överklassen.

Alla underklassens angrepp på överklassen kallas hämnd, (simpel hämnd, lumpen 

hämnd o.s.v.), men alla överklassens angrepp på underklassen kallas straff.

När en underklass dödar en överklass, kallas det mord, lönnmord o.s.v., men när en 

överklass dödar en underklass, kallas det avrättning, dödande o.s.v.

Överklassen, som har vapenmakten, behöver icke begå sina mord i lönn, och skäms 
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icke att begå dem öppet, och det skryter den med.

VAD ÄR STRAFF SOM ÅDÖMES AV LAG?
Överklassens hämnd på underklassens angrepp på lagarne som äro stifta-
de av överklassen.

Underklassen borde anse som sin skyldighet att hämnas alla oförrätter, ty med att tiga 

och lida gör man sina medmänniskor orätt.

Självhämnden avskaffades av överklassen. Det var att vrida vapnet ur handen på 

underklassen. Överklassen bibehöll självhämnden för egen räkning och gjorde den “la-

glig”.
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VETENSKAPER
OCH KONSTER
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ekonomi

VAD ÄR EKONOMI?
En vetenskap uppfunnen av överklassen för att komma åt frukten av un-
derklassens arbete.

VAD KALLAS FRUKTEN AV UNDERKLASSENS 
ARBETE?
Kapital.

KAN KAPITAL EXISTERA UTAN ARBETE?
Nej!

Därför skulle kapitalet vara arbetets slav och icke tvärtom.

Araben i öknen som hittar en påse guld svälter ihjäl.

Godsägarne i Frioul äro fattiga, emedan alla deras bönder och torpare utvandrat och 

de ej kunna få lega arbetare.

Vid skräddarstrejken i Paris störtade stora firmor och måste göra konkurs.

Ekonomisterna av överklassen säga nog att kapital är samlat arbete, men de akta 

sig väl för att säga vems arbete som är samlat. De låta förstå att det är kapitalistens.

HUR KAN DÅ 
KAPITALET BEHÄRSKA ARBETET?
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När kapitalisten innehåller de arbetarens besparingar, som just äro kapi-
talet, så hindrar han honom från att behärska kapitalet.

Kapitalet behärskar arbetet genom vapenmakt och undanhållande av existens- och 

produktionsmedel.

Brackan har alltid gardisten bakom sig.

Stora strejker kuvas därför med vapenmakt!

VILKA MEDEL ÄGER ARBETAREN ATT 
MOTVERKA KAPITALETS FÖRTRYCK?
Högst få, tillsvidare, så länge lagliga strejker undertryckas med olaglig 
vapenmakt.

MEN DET FINNS VÄL NÅGRA MEDEL?

Ja, strejk; men därtill fordras kapital. 

HUR SKALL ARBETAREN FÅ KAPITAL TILL 
STREJK?
Genom konsumtionsföreningar, som minska hans utgifter, och genom ar-
betarbanker, som försträcka lån vid strejktillfällen.

ÄR SAKEN HJÄLPT MED DET?
Nej, det fordras jordens expropriering.

DET ÄR JU ETT INGREPP I ÄGANDERÄTTEN?
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Icke värre än andra expropriationer till exempel för enskilda järnvägsan-
läggningar, där statsjord exproprieras.

Här begäres endast expropriering av enskildes för allmänt väl.

VARFÖR STIGER PRISET, NÄR DET ÄR BRIST 
PÅ EN VARA?
Därför att köpmannen begagnar andras nöd för att preja.

VAD KALLAS DETTA I ÖVERKLASSENS EKONO-
MI?
Det kallas lagen för tillgång och efterfrågan.
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filosofin

VAD ÄR FILOSOFI?
Ett sökande efter sanningen.

HUR KAN DÅ FILOSOFIEN VARA ÖVERKLAS-
SENS VÄN?
Jo, överklassen betalar filosoferna för att de endast skola upptäcka be-
hagliga sanningar.

OM NÅGRA OBEHAGLIGA UPPTÄCKAS DÅ?
Så kallas de för lögner, och filosofen betalas icke.
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historia

VAD ÄR HISTORIA?
Berättelsen om det förflutna, försåvitt det framställes i en för överklassen 
förmånlig dager.

OM DAGERN BLIR OFÖRMÅNLIG DÅ?
Då kallas den skandal.

VAD ÄR SKANDAL?
Allt som opponerar mot överklassen.

VAD ÄR FOSTERLANDSKÄRLEK?
En utvecklad form av egendomskänsla. Det är mitt land och därför är det 
bäst. Så säga alla nationer utan att inse det de endast uttala en subjektiv 
dumhet, ty endast ett land kan vara bäst. Vilket icke hindrar att de alla 
kunna vara lika bra.

VAD ÄR MAN SKYLDIG SITT FOSTERLAND?
Ingenting!

Uppfostran har föräldrarne betalt, husrum och matlikaså, och får man en syssla, så 
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betalar man med sittarbete. Skyddet betalar man med skatten.

Detta inser också fosterlandet, som oupphörligt upptager nya fosterlandsvänner av 

vilken nation som helst bara de vistats tre år i landet och erlägga lösen.
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estetik

VAD ÄR ESTETIK?
Läran om att berömma eller förklena konstverk.

VILKA KONSTVERK SKOLA BERÖMMAS?
De som förhärliga överklassen.

Därför äro Rafael och Michel Angelo de mest berömd emedan de förhärligat överklas-

sens religiösa lögner.

Shakespeare har förhärligat konungarne och Goethe har förhärligat sig själv såsom 

överklassens författare.

DE ANDRA KONSTVERKEN DÅ?
“Det får inte finnas några andra.”

Zola har skildrat underklassens lidanden och överklassens brott, därför kallas han 

smutsförfattare. Smuts är det namn överklassen ger allt som har sammanhang med 

underklassen.
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naturvetenskaperna

VARFÖR ÄRO NATURVETENSKAPERNA 
ILLA ANSKRIVNA HOS ÖVERKLASSEN?
Därför att de visa att samhället är emot den sunda naturen.

FINNS DET OSUND NATUR OCKSÅ?
Ja!

SÄG ETT EXEMPEL!

Det nuvarande samhällsskicket.
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MORALEN
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VAD ÄR MORAL?
En rättskänsla som av överklassen disciplinerats i avsikt att narra under-
klassen till ett stillsamt levnadssätt.

ÄR MORALEN NEDLAGD I 
MÄNNISKANS NATUR FRÅN BEGYNNELSEN?
Visst inte! Den förändras efter klimat, jordmån och överklassens gottfin-
nande.

I södra länderna blottar en kvinna “av värld” sitt bröst i sällskap, när hon ger sitt barn 

di, i Sverige blottarhon dem endast för kavaljererna på en bal.

I VILKET FALL ÄR MORALEN STRÄNGAST?
I förhållandet mellan könen.

VARFÖR DET DÅ?
Emedan på detta beror underklassens tillväxt, vilken om den vore över-
lämnad åt friheten skulle kunna bli skadlig för överklassen.

VEM HAR STIFTAT ÄKTENSKAPET?
Kvinnan, som därmed bildade en ny överklass, i det hon undandrog sig 
arbetet.

Kvinnan har uppfunnit prostitutionen eller att ta betalt för sina favörer.

Mannen tar icke betalt. Han betalar.

Kvinnan har alstrat syfilis genom hören. Mannen icke. Blir det barn utom äktenska-

pet är han ensam skyldig inlösa barnet på barnhuset. Kvinnan icke!
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Är icke kvinnan skyddad då? 

I Frankrike får faderskapet icke sökas upp. Ty, faderskapet kan icke bevisas! 

Det är rätt! En bedragen äkta man är löjlig, en bedragen makaär

tragisk.

Det finns sålunda två moraler?

En mildare för kvinnan, en strängare för mannen?

En äkta man, som är otrogen mot sin hustru, gör ej henne därigenom någon orätt, 

men en hustru gör orätt, emedan hon tar betalt för trohet mot mannen; emedan hon 

blottställer mannen för att försörja barn, som han ej är far till. Detta beror på en enkel 

naturlag (nämligen att kvinnan blir dräktig, men mannen ej) och har icke med moralen 

att göra.

VAD ÄR ÄKTENSKAPET?
En ekonomisk inrättning varigenom mannen tvingas arbeta för kvinnan, 
vars slav han blivit. 

Inom de lägre klasserna arbeta man och hustru med kroppen, men mannen mest; inom 

medelklassen arbetar mannen och kvinnan administrerar; inom de högsta har mannen 

en syssla och kvinnan roar sig.

De emanciperade säga att kvinnan ej är född att föda barn? 

Vem skall då göra det?

De emanciperade säga sig vilja bli nyttiga. Detta är lögn. De överge hushåll och barn 

för att måla oljefärgstavlor och klinka piano. Är det nyttigt! Är det icke nyttigare att 

vårda barnen, som nu lämnas åt slavinnorna (pigorna).

Vad är äktenskapets uppgift: att föda fram barn och uppfostra dem. Allt tal om 

makarnes nöje i umgänge är bara prat.

VAD HAR FÖLJDEN BLIVIT?
Att männen icke vilja gifta sig?

Mankönet är utsläpat genom överansträngning på att skaffa kvinnan lyx och nöjen. 

Därför minskas deras antal. Krigen, i vilka kvinnorna aktat sig deltaga, har även ödelagt 

mankönet.
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Därav kvinnornas överlägsenhet i antal och de ogiftas skrik.

OCH FÖLJDEN DÄRAV?
Prostitution. I Orienten polygami, i Västerlandet asexuering (könlöshet).

Mormonerna hava försökt lösa frågan med polygami.

Det är de asexuerade, som uppträda i mödrarnes namn och vilja utplåna könsskill-

naden, som naturen utstakat.

Därför klä de sig som karlar och vilja bli karlar. Detta är emancipationens hemlighet.

Därför de könlöses skrik, när man vill tala om hanar och honor. De äro ingendera!

HAR DET BLIVIT NÅGRA ANDRA FÖLJDER?
Den ogifta kvinnans betryckta ställning och fordran på arbete.

KAN DEN FORDRAN TILLFREDSSTÄLLAS?
Icke nu, då arbetsmarknaden är överfylld.

OM ETT RUM ÄR ÖVERFYLLT SÅ ATT DET STÅR 
KÖ UTANFÖR, KAN MAN SLÄPPA IN FLERA DÅ?
Vilken arbetsmarknad är icke överfylld utan står tom?

KÖKET OCH BARNKAMMAREN.
Men damerna fordra att männen skola köras ut så att de få komma in. Så har hänt i 

England, där hustrurna underbjödo männen hos vävaren, så att de fingo sysslorna och 

männen sitta hemma med barnen. Mannen fick äta nådebröd, ty hustrun var ej av lag 

ålagd att försörja mannen, men väl mannen hustrun. 
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HAR KVINNAN VARIT MERA FÖRTRYCKT ÄN 
MANNEN?
Nej, mindre!

Hon har alltid varit skonad för krigstjänst, politiska bestyr, o.s.v.

MEN HON HAR ICKE 
DELTAGIT I LAGSTIFTNINGEN?
Hon har icke velat, utan funnit förmånligare stå över lagen!

Kvinnan har valt sin ställning. Nu ångrar hon sig och söker genom bedrägeri komma 

upp.

NÄR SKALL KVINNAN HA RÖSTRÄTT?

När hon uppfyller medborgerliga skyldigheter (gör krigstjänst) och ar-
betar.

Från krigstjänst äro de undantagna som föda barn. För rasens hållande vid liv fordras 

fyra barn. Två barn skola ersätta far och mor, när de dö undan. Det tredje går åt till 

dödsprocenten och de ogiftas remplacerande.

NÄR SKALL GIFT KVINNA HA ÄGANDERÄTT?
När äktenskapet är upplöst. När mannen blivit befriad från att ensam vara 
familjeförsörjaren och kvinnan av lag dömes bidraga till sina barns och 
sitt underhåll. 
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Eljes skall under nuvarande förhållanden mannen kunna tvingas försörja en rik hustru, 

som från familjens utgifter undantar sina inkomster.

Allt kapital, all egendom är skapad av mannen, och därför tillhör den honom såsom 

varande dömd ensam till skyldigheter att vara familjeförsörjare.

Därför är det rätt att kvinnans s.k. egendom går under hans förvaltning och att de 

smulor hon kan medföra i hemgift betalar hans ungkarlsskulder, genom vilka han lärt 

ett yrke att försörja familjen med.

VAD HAR ÖVERKLASSEN FÖR MORALLAG?
Godtycket!

VAD MENAS MED OSEDLIGT?
Det som bryter mot överklassens tillfälliga morallag.

ÄR DET OSEDLIGT ATT BLOTTA SIN KROPP?
Icke i varma länder, bara i kalla, och där icke alltid?

ÄR DET OSEDLIGT ATT FRAMSTÄLLA DET 
DOLDA?
Icke i erkända konstverk?

VILKA KONSTVERK ÄRO ERKÄNDA?
De som behaga överklassen!
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ÖVERKLASSENS 
TALESÄTT,

FÖR ATT NARRA
UNDERKLASSEN
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1.  REFORMERA DIG SJÄLV INNAN DU 
 REFORMERAR ANDRA!
Svar: Om vi skulle reformera oss, så skulle Ert samhälle ramla, ty det är 
byggt på lögn och osedlighet.

Ty om vi ville vara moraliska, så skulle vi uppsäga konungahuset tro och lydnad, emed-

an det är omoraliskt förlita sig på förstår.

Vägra göra krigstjänst, ty det är omoraliskt gripa till svärdet.

Utträda ur Statskyrkan, som tvingar minderåriges samvete. 

Aldrig begagna starka drycker, varigenom staten berövades 15 millioner i bara brän-

nvinsskatt.

Upphöra med lyx i mat, dryck och kläder, varigenom staten berövades 27 millioner 

tullmedel och industrin störtade.

Vägra betala skatter till statslyx och ämbetsmän.

Icke sätta barnen i statens skolor, emedan de lära sig statslögn och religiös vid-

skepelse.

Vi måste alltså låta bli att reformera oss om det nuvarande samhället skall bestå.

I dess ställe böra vi reformera samhället genom att stryka ut överklassen och dess 

lögner.

Så bli vi alla reformerade en gång.

2.  NI VILJA STÖRTA MAKTEN 
 FÖR ATT KOMMA TILL MAKTEN SJÄLVA. 
Ja: ty vi ha rätten och därför tillhör makten oss att störta orätten.

Nej: ty vi vilja dela ut makten på hela underklassen och icke alls betun-
gas med den ensamma.

3.  NI LEDAS ENDAST AV EGOISTISKA 
 INTRESSEN.
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Alla intressen ledas av egoism eller självbevarelsedrift. Men det finns 
berättigad egoism: Underklassens; och oberättigad: Överklassens.

4.  NI SÖKA BARA KOMMA ÅT PENGAR.
Inte bara, men även! Ty pengar är under nuvarande förhållanden en makt. 
Och utan den makten kan icke överklassen störtas.

Överklassen behöver icke söka komma åt pengar, ty den har redan roffat åt sig allt!

5.  NI SLÄPA DET HELIGA I SMUTSEN!
Det heliga är allt som överklassen slagit under sig.

Den har gjort konungen helig, egendomen helig, familjen såsom matin-
stitution helig, våldslagarne heliga.

Låtom oss därför släpa det heliga i “smutsen”.

Med smuts menar överklassen allt avfall. Men glömmer att deras läckraste rätter äro 

frambragta ur jord, väl blandad med avfall eller smuts.

6.  NI VILJA BARA RIVA NER MEN INTE 
 BYGGA UPP! VAD GER NI OSS I 
 STÄLLET?
Det finns så mycket för mycket som bara behöver rivas ner. Om man riv-
er ner vidskepelse och lögn, så behöver man väl ej bygga upp nya vid-
skepelser och lögner. 

För övrigt bemötas alla nybyggnadsförsök med förakt ochmotstånd.

Sålunda: föraktas förslagen att bygga upp fredsdomstolar i stället för de nedrivna 

krigen.
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Sålunda: föraktas frikyrkor, som vi vilja bygga upp i stället för den rivna statskyrkan.

Sålunda: föraktas republik, som vi vilja bygga upp i stället för den fåniga monarkien.

Sålunda: föraktas lika och gemensam undervisning, som vi vilja sätta i stället för 

privilegierad klassuppfostran.

Sålunda: föraktas civiläktenskap, som vi vilja sätta i stället för bibel-konkubinat.

Sålunda: föraktas progressiv beskattning, som vi vilja sätta i stället för nuvarande.

Sålunda: föraktas allmän rösträtt, som vi vilja sätta i stället för enskild.

Sålunda: föraktas jämlikhet, som vi vilja sätta i stället för klass-skillnad.

Sålunda: föraktas underklassen, som vi vilja sätta i stället för överklassen.

7 .  NI ÄRO BLASERADE OCH VETA INTE VAD 
 NI VILJA.
Blaserad kallar överklassen den som icke längre är road av dess gyckel i 
litteratur, konst, avsett att draga uppmärksamheten från allvarliga frågor. 

Vi ha genomskådat överklassens hokus pokus och äro icke längre dess 
beundrare, därför kallas vi blaserade.

Vi veta väl vad vi vilja. Men överklassen har med sin uppfostran förvir-
rat våra begrepp så att vi ofta råka i motsägelser i detaljer. Det är överk-
lassens fel, men det är uteslutande vår förtjänst att vi så väl veta vad vi 
vilja i huvudsaken.

Ungdomen skall därför endast kunna akta sig för överklassens sofisrner genom att 

avhålla sig på en tid att läsa dess böcker och tidningar, samt undvika umgänge med 

överklass.

Våra hjärnor äro alltför väl beredda av överklassen för att de icke skulle ge eko när 

överklassen slår an tonen.

När man länge arbetat sig ur gamen, så kan man läsa deras talesätt med behållning. 

Då får man sina bästa vapen från deras rustkammare.

Hur ofta finner man icke liberala som äro stockkonservativa i somliga frågor.

Björnson är ateist i religion, socialist i politik, men bibelkristen i moralen.

Georg Brändes är liberal i allt utom estetiken och fruntimmersfrågan.

Tidningen Tiden är demokrat i allt utom i damfrågan, där den är asexuerad.

8.  ALLA ERA REFORMFÖRSÖK HA JU 
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 STRANDAT FÖRUT.
Ja, ty överklassens motstånd var då för starkt; men nu börjar det försvagas 
och därför skola vi lyckas - säkert!
Almqvist försökte bli bonde, men misslyckades. Han var för gammal att reformera sig 

och förstörd av kultur.

Dessutom isolerade han sig på landet. Om han bildat en lantbruksassociation, 

skulle han ha lyckats kanske. Men därför att han misslyckades behöva ej andra nu 

under nya förhållanden göra det.

9.  VI GAMLA HA VARIT VÅR UNGDOMS 
 IDEAL TROGNA.
Det var dumt av Er, ty Er ungdoms ideal voro dikterade av den då gängse 
reaktionen.

Vår berömmelse är att vi varit otrogna vår ungdoms reaktionära ideal.

10.  VI HA ICKE ÖVERGIVIT VÅR 
 BARNDOMSTRO, VI.
Det är just Er olycka, det. Vi trodde på spöken när vi voro barn, men vi ha 
till vår heder övergivit den barndomstron.

Och Ni skickar ut missionärer att beröva negrerna deras barndomstro. 
Ni tro således endast bara på Er barndomstro, därför att den är nyttig för 
överklassen. 

11.  DET ÄR INGA PERSONER MED 
 ANSEENDE SOM ANGRIPA SAMHÄLLET.
Nej, det är icke att undra på, ty överklassen, som utdelar anseende, 
skänker detta endast åt dem som försvara samhället (=överklassen). Och 
skulle någon med anseende angripa överklassen så bleve han genast 
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berövad anseendet, och då fick ju överklassen rätt.

Underklassen är så fullnarrad av dessa överklassens fraser, att den alltid börjar med att 

ställa fordringar på anseende, moralitet, god ekonomi o.d., så snart någon uppträder 

till dess försvar.

Varför fordra sådant av underklassens vän?

Fordrar man moralitet eller heder av en kung eller hans kreatur? Och hur ofta råkar 

man sådant hos dem?

Kan inte en person även med låga bevekelsegrunder avslöja ett bedrägeri?

Polisspionen upptäcker brott mot kontant betalning, vilket ju är en låg bevekelseg-

rund, men hans tjänster mottagas ändock med tacksamhet, och han behandlas såsom 

en vän av samhällsordning.

Kungen regerar ju för betalning och prästen predikar Kristus den korsfäste för betal-

ning; domaren dömer för betalning. Varför jävar man ej dem för laga bevekelsegrunder?

Då svarar man: de måste ju leva!

Men underklassens vän då?

- Han får inte leva!

Det är alldeles otroligt hur förslavat underklassens sinne är i detta fall.

Så snart någon vill tala till deras förmån, så anlägga de kritik på honom!

Men när överklassen talar till deras nackdel, då ta de vad som helst utan att fråga 

efter sagesmannen.

Underklassens narrade vänner ha en fras varmed de söka motivera detta:

De säga nämligen: vi måste ställa högre fordringar på oss!

Varför det? Äro vi bättre?

Det är ju högfärd, det!

Skall man icke ställa högre fordringar på dem som ge sig ut vara av Guds Nåde, än 

dem som måste leva till vad pris som helst. Att den rike icke stjäl, det är ingen dygd. Ty 

hans rikedom är hopstulen förut, och legaliserad så att han icke behöver stjäla längre. 

Att icke behöva stjäla, se där dygden.

Den fattige, som stjäl av nöd, uppfyller endast den enklaste plikt mot sitt liv och 

följer självupphållelsedriften. Den rike, som stulit av njutningslystnad, han begår 

brottet, men förblir ostraffad, ja, han blir belönad. En köpman, som på andras nöd 

ockrat ihop pengar, får slutligen en orden för “medborgerlig förtjänst”.
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