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Det enklaste sättet att förklara Golmar Mulles teorier och därmed det filosofiska fundamentet till medbor-
garskapssystemet är att gå Golmar Mulle själv – Golmar Mulle var en av stadens grundare och huvud-
författare till Den Stora Medborgarboken, ett majestätiskt bokverk som uttrycker grunderna för idén om 
medborgarandan. Här följer några utdrag ur denna bok, kommenterade av Encyklopedisternas överredak-
tör Milly Montgomery, en av den senaste tidens mest respekterade uttolkare av Golmar Mulles skrifter. 
Dessa utdrag är naturligtvis något som varje ambitiös aspirant lär sig att citera ur minnet.

”En härskare med tillräcklig våldsmakt kan alltid tvinga sina undersåtar att göra som han vill. Men detta kommer oundvik-
ligen leda till att någon annan härsklysten person till slut samlar ihop mera våldsmakt och störtar härskaren. En härskare 
med tillräckligt lismande tunga kan försöka sluta allianser med andra mäktiga intressen i riket och på det sättet få hjälp 
att kontrollera undersåtarna. Men det kommer att lämna fältet öppet för de andra intressena att istället slå sig ihop mot 
härskaren. En härskare utan ansvar och omsorg och framtiden kan alltid försäkra sig om undersåtarnas lojalitet med löften 
om förmåner och belöningar. Men det kommer att driva undersåtarna till uppror när löftena inte längre kan uppfyllas. Så 
som härskaren handlar, så kommer mönstret för undersåtarnas handlingar att läggas fast.” 
(Den Stora Medborgarboken, Kapitel 1)

Denna sentens rymmer själva kärnan i den göborgska medborgarfilosofin: som man bäddar får man ligga. 
Folket i ett rike kommer att se upp till sina härskare, och göra härskarnas ideal och later till sina egna. 
Om en härskare inte agerar moraliskt och konsekvent, kan han inte heller förvänta sig att hans undersåtar 
ska göra det.

”Att dela in samhällets invånare i ’härskare’ och ’undersåtar’ är felaktigt. En människa kommer bara att acceptera en sam-
hällsordning om hon känner sig komfortabel med sin egen plats i den. Och varför skulle en undersåte känna sig komfortabel 
med att vara en undersåte, underkastad någon annans nycker och vilja? Vi är alla herrar över vårt eget öde, och människo-
släktets potential att uppnå vadhelst vi önskar bevisas tydligt av vår framgångsrika överlevnad efter Den Stora Katastrofen. 
Endast ett rike som tillåter varje invånare att uppnå sin innersta strävan, vadhelst den må vara, kommer att kunna bestå. 
Men vars och ens innersta strävan är inte enbart en angelägenhet för den enskilde. Någons arbete för att uppnå sina mål 
kan visa sig inkräkta på någon annans arbete för att uppnå detsamma, antingen genom rent förbiseende eller genom illvilja. 
Det är genom att komma samman och verka i samförstånd som människan har den bästa möjligheten att gemensamt uppnå 
de enskildas mål. Alla måste inse att de är härskare och under-
såtar på en gång. Den, som både strävar efter att förbättra 
sig själv och sin egen lott, och som är beredd att hjälpa 
andra att göra detsamma, kallas medborgare.” 
(Den Stora Medborgarboken, Kapitel 1)

Här formuleras grunden för det ge-
niala medborgarskapssystemet: en 
respekt för den enskilde kombinerat 
med en brinnande passion för det ge-
mensamma bästa. Att Golmar Mulle 
och de andra grundarna här talar om 
’människosläktet’ ska dock inte ses 
som en brist på erkännande för mu-
tanter och deras strävanden. Detta är 
sannolikt endast fråga om en stilistisk ål-
derdomlighet, för som vi alla vet inkluderas 
även mutanter i medborgargemenskapen.

”Vill man tillgodoräkna sig samhällets skydd och samhällets 
goda, måste man också vara beredd att med sitt arbete bistå för 
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att garantera det gemensamm skyddet och det gemensamma goda. Det står var och en fritt att leva utanför samhället, men 
har man väl fattat beslutet att bli en samhällsmedborgare, måste man förstå att ens rättigheter är oupplösligen förenade 
med ett antal skyldigheter. Det går inte att ha rättigheter utan att ha skyldigheter, och man kan inte ha skyldigheter utan 
att få rättigheter.” 
(Den Stora Medborgarboken, Kapitel 2)

Tydligare kan det knappast sägas. För att få rätten att bli en medborgare, och därmed både kunna vara 
med och påverka samhället, och få del av de samhällsgemensamma resurserna, måste man visa att man 
i handling är beredd att arbeta för att beskydda och upprätthålla det samhälle man vill bli medborgare i. 
Vårt samhälle står och faller med den enskildes medborgaranda, och det är enbart genom att utföra eget 
arbete för samhället som man verkligen förstår och känner samhörighet med andra medborgare. 

”Så blir medborgartanken och medborgarnas arbete en god cirkel. Genom att arbeta gemensamt för samhällets bästa, får 
den enskilde en större förståelse för sin egen plats i samhället. Han vet att han kan räkna med att få hjälp och skydd av andra, 
precis som han hjälpt andra. Medborgaren kommer naturligt till insikten om att denna samhällsordning är den mest rättvisa 
och därför bästa, eftersom medbogaren själv har både erfarit och utövat denna rättvisa. Så kommer medborgarandan att 
föda sig själv och garantera samhällets fortlevnad.” 
(Den Stora Medborgarboken, Kapitel 6)

Denna fras ur Medborgarbokens sista kapitel sammanfattar på ett fint sätt medborgarfilosofin. Som 
Golmar Mulle säger i inledningen kommer samhället att präglas av det sätt på vilket det styrs. Om alla 
vet och känner att de är delaktiga i samhället, kommer de också att arbeta för att upprätthålla samhället 
– inte sträva efter att störta det, som de skulle göra om de på något sätt förtrycktes.


