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NORSTRÖM#DENNERT CONTRA 
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(1903)

I.

T Handelstidningen av den 27 juli har professor 
A Vitalis Norström, välbekant bland annat från sin 
ridderliga polemik mot Ellen Key, offentliggjort en 
artikel betitlad »Ernst Häckel och hans monism», vars 
syfte säges vara att visa svenska läsare, vad man i 
Tysklands vetenskapliga kretsar tänker om Häckels 
person, hans naturforskning och hans filosofi. Herr 
Norström skriver inledningsvis följande:

Utomordentligt rikhaltiga och, som det vill synas, fullt 
objektiva upplysningar i detta stycke ha offentliggjorts av doktor 
E. Dennert i dennes 143 sidor starka skrift »Die Wahrheit 
über Ernst Häckel und seine Welträtsel», Halle a. S. 1903, Dens 
nert, som själv är naturforskare, stöder företrädesvis sina oms 
dömen pä fullständigt styrkta yttranden av många av Tysklands 
mest framstående naturvetenskapsmän. De gå ut på intet mer 
och intet mindre än på fullständig vetenskaplig, ja moralisk tills 
intetgörelse. Vad som här — åtminstone i förra avseendet — 
verkar med oemotståndligt övertygande kraft är det kolossala 
bevismaterialet i granskningen, det håll varifrån det är hämtat 
och kritikerns uppenbara sanningskärlek, som icke undertrycker
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varje oförbehållsamt erkännande och aldrig tillåter honom att 
sjunka ned till påståenden av svävande och generaliserande art, 
som icke låta verifiera sig. Det skulle förefalla mig som ett helt 
litet underverk, om Häckel kunde resa sig efter detta slag.-----

Häckels tillförlitlighet har ju mycket länge varit starkt ans 
gripen från sakkunnigaste håll. Men denna sammanställning 
slår med glans varje föregående kritik ur brädet. Jag tillåter 
mig här en axplockning.

Efter denna ingress ger så herr Norström en med 
liv och lust hopskriven resumé av de i hans tycke 
gravaste beskyllningarne, som den tyske skribenten 
förebringar mot Häckel, och som nu skola övertyga 
svenska läsare om den tyske naturforskarens veten» 
skapliga och moraliska ovederhäftighet.

Till att börja med — vem är herr Denn ert?
Författaren till den ifrågavarande pamfletten herr 

E. Dennert, är enligt vad han själv och efter honom 
prof. Norström vet att berätta naturforskare av fack. 
Det är, försäkrar herr Dennert, endast i egenskap 
av naturforskare, och alldeles inte därför att han är 
en troende kristen, som han känt sig manad att rikta 
detta dråpslag mot Häckels livsgärning. Det kan då 
att börja med ha ett visst intresse att något närmare 
skärskåda arten och betydelsen av herr Dennerts egen 
naturforskning.

Herr Eberhard Dennert, för närvarande lärare vid 
den evangeliska pedagogien i Godesberg, (en tysk by 
med nära 4,000 invånare) avlade studentexamen år 
1880 och blev efter sammanlagt fyra års universitets» 
studier promoverad till filosofie doktor i Hamburg. 
Hans doktorsavhandling, som behandlar Crucifer» 
stänglarnas anatomi, är ett vad det sakliga beträffar
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ytterst jämnstruket arbete, som emellertid på sin tid 
gjorde en slags succès de rire icke blott på grund 
av dess barnsliga utfall mot Darwinismen, utan ännu 
mera därför att dess auktor fullkomligt förbisett de för 
Crucifererna karaktäristiska myrosinidioblasterna, som 
strax därpå upptäcktes av Heinricher, och sedan 
närmare studerats av Guignard. Herr Dennert har 
dessutom på slutet av åttiotalet publicerat en lika» 
ledes alltigenom obetydlig avhandling om blomskaftens 
inre byggnad samt en uppsats om blombladens anatomi 
och kemi, vilken senare vad den kemiska delen be» 
träffar är ett fullkomligt pekoral. Därjämte har han 
utgivit ett par läroböcker för skolstadiet samt — vi 
citera hans egna ord — »sedan femton år tillbaka i 
kristliga kretsar — jag kan säga med stor framgång 
— kämpat för utvecklingsläran och blott bekämpat 
Darwinismen». Någon vetenskaplig livsyttring har 
herr Dennert, såvitt den botaniska litteraturen ger vid 
handen, icke presterat på de sista femton åren, och 
för vetenskapsidkare utanför botaniken är han en full» 
komligt obekant storhet.

Efter dessa upplysningar torde det ej vara svårt 
att förstå, med vad rätt herr Dennert utger sig för att 
vara naturforskare. Denna manöver är icke, som 
mången kanske skulle vilja tro, endast ett oskyldigt 
skryt, tvärtom, denna falska presentation är från första 
stund beräknad på att ge naturforskarauktoritetet åt 
en byskolmästare, som i själva verket endast är en 
lutheransk jesuit.

För att rätt kunna bedöma halten av den Den» 
nertska polemiken är det emellertid nödvändigt att
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erinra sig vad Häckel uträttat, och under vilka oms 
ständigheter han verkat. Man måste komma ihåg, att 
Häckel är den av Tysklands naturforskare, som först 
trädde i Breschen för den Darwinska utvecklingsläran, 
och att den i egentlig mening banbrytande delen av 
hans verksamhet just infaller under Darwinismens 
genombrottstid på sextio» och sjuttiotalet, då striden 
flammade som hetast. Under mer än fyrtio år har 
Häckel sedan fört en oavlåtlig och lidelsefull kamp 
för utvecklingslärans idéer, och därvid ådragit sig 
många och bittra fiender, icke blott emedan han alltid 
varit en stridslysten och slagfärdig kraftnatur, utan 
även därför att han med en i den vetenskapliga värl» 
den ovanlig öppenhet uttalat de konsekvenser, vartill 
utvecklingsläran enligt hans tanke leder på det religiösa 
och filosofiska området (uppgivandet av tron på en 
personlig gud, förnekande av själens odödlighet o. s. v.). 
Att ett sådant uppträdande redan från första stund 
skulle förskaffa Häckel talrika fiender, var ju naturligt, 
och det är intressant att se, huru en av hans trog» 
naste vänner, Charles Darwin, redan för trettiosex år 
sedan förutsett den rad av trakasserier, som väntade 
den djärve Jenaprofessorn. I ett brev till Häckel, 
daterat den 21 maj 1867, skriver den store engelske 
naturforskaren följande:

»Käre Häckel! Ert brev av den 18 dennes har glatt tnig 
högeligen; ty Ni har upptagit vad jag sade på det hjärtligaste 
och vänligaste sätt. Delvis har Ni fäst större vikt vid mina ord 
än vad jag åsyftade. Det har icke ett enda ögonblick fallit mig 
in att betvivla, att icke Ert verk*, med hela ämnet så klart och

Häckels »Allmänn Morfologi».
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förträffligt ordnat och bekräftat genom sä många nya fakta och 
bevis, kommer att i högsta grad främja vårt gemensamma mål. 
Vad jag menar är, att Ni kommer att uppväcka vrede, och vrede 
gör alla och en var så fullkomligt blinda, att Era argument 
ej kunna ha någon utsikt att öva inflytande på dem, som på 
förhand äro motståndare till våra åsikter. Dessutom tycker jag 
alls inte om, att Ni, som jag hyser så mycket vänskap för, 
onödigtvis skapar Er fiender; det fins redan förut nog sorg och 
grämelse här i världen, så att man för den sakens skull inga» 
lunda behöver skapa sig mera. Men jag upprepar, jag är fullt 
övertygad om, att Ert verk kommer att i hög grad främja vår 
sak, och skulle innerligt önska, att det bleve översatt på ens 
gelska.»

Darwins son, professor Francis Darwin, som år 
1887 utgav samlingen »Darwins liv och brev» låter 
ovanstående epistel föregås av dessa reflektioner:

»I det följande brevet häntyder min far på det något våld» 
samma sätt, varpå professor Häckel kämpade för »Darwinis» 
men», och om detta samma ämne har E. Krause (i boken Darwin 
och hans förhållande till Tyskland, sid. 162) en del träffande 
anmärkningar. Krause uppkastar den frågan, om icke mycket av 
det som hände i stridens hetta, gärna kunde varit ogjort, och 
han tillägger, att Häckel själv är den siste att bestrida detta. 
Likväl menar han, att även dessa ting kunna ha varit nyttiga 
för evolutionens sak, för så vitt som Häckel genom sina ar» 
beten »Människosläktets ursprung», »Allmän morfologi» och 
»Skapelsehistorien» koncentrerade på sig allt det hat och den 
bitterhet, som evolutionsläran på vissa håll framkallade, så att 
det på en förbluffande kort tid blev mod i Tyskland att skälla 
Häckel ensam huden full, medan Darwin framhölls som idealet 
av försiktighet och måttfullhet.»

Denna framställning ger en fullkomligt korrekt bild 
av Häckels ställning inom och utom den vetenskap» 
liga världen; bland Tysklands nu levande naturfor»
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skare har säkert ingen varit invecklad i så många och 
så hetsiga polemiker som han. I stridens hetta har 
det på ömse håll fällts överord, och Häckels känsla 
att stundom ha skjutit över målet delas helt visst även 
av de bättre bland hans motståndare. Men det är klart 
att dessa fyrtio års polemik kan bli en utmärkt källa 
att ösa ur för den som vill iscensätta en smutskast* 
ning av H äckel och hans livsgärning.

Det är denna utväg som herr Dennert har till* 
gripit. Han har i sin bok hopsamlat de mest skanda* 
lösa av de smädelser, som under årens lopp riktats 
mot Häckel, samt försett dessa smädelser med en kom* 
mentar, som en ignorant av den Norströmska kalibern 
kanske kan hålla för objektiv, men vars perfida svindel 
en var i förhållandena initierad person strax genom* 
skådar. En förtrogenhet med hithörande fakta kan 
emellertid ingalunda förutsättas hos den stora allmän* 
heten, och det blir därför i sanningens intresse nöd* 
vändigt att i detalj granska den Norströmska ax* 
plockningen.

Det är då redan betecknande nog, att den första 
anklagelsen, herr Norström (efter Dennert) riktar mot 
Häckel, gäller en förseelse, som skall ha begåtts år — 
1868, alltså för trettiofem år sedan. Beskyllningen 
går ut på, att Häckel i första upplagan av »Naturlig 
skapelsehistoria» illustrerat hundens, apans och män* 
niskans fosterutveckling med bilder, som förfärdigats 
efter samma kliché, eller åtminstone efter samma trä* 
platta. Häckel har själv för många år sedan erkänt 
att han i det ovannämnda verket gått för långt i 
bruket av schematiserade figurer, han har öppet be*
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klagat, att åtskilliga avbildningar blivit »synnerligen 
dåliga», ja han har t. o. m. själv betecknat sitt till» 
vägagångssätt med de tre klichéerna som »eine unbe» 
sonnene Thorheit» (oöverlagd dårskap). Men han 
har också med full rätt kunnat hänvisa på, att om 
också avbildningarna varit nog så dåliga, så följer 
därav ingalunda att de föreställningar, som skulle 
illustreras medels de nämnda avbildningarna, varit 
falska. Att nu såsom His, Rütimeyer m. fl. gjort, på 
grund av dessa teckningar beskylla Häckel för för» 
falskning, är en manöver, som kan förklaras och del» 
vis kanske även ursäktas, när den begås mitt under 
stridens hetta; men att, som herr Dennert och hans 
svenske eftersägare finna lämpligt, mer än trettio år 
efteråt söka slå kapital av dessa hetsiga angrepp, det 
är helt enkelt ett utslag av den föraktligaste jesuitism. 
Det torde med hänsyn till denna sak vara nog att 
citera ett yttrande av den berömde zoologen Leuckart, 
vars ord böra väga så mycket tyngre som herr Den» 
nert själv uppräknar Leuckart bland Häckels mot» 
ståndare: »Den som känner Häckel, han vet, att det 
här ej kan vara tal om någon förfalskning.'»

Herr Norström relaterar vidare några nedsättande 
omdömen som Kielerprofessorerna Heusen och Brandt 
för 12 år sedan fällt i en polemik mot Häckel. Herr 
Norström har ingen aning om, varom striden i själva 
verket rört sig, han vet icke, att Häckel i själva 
huvudfrågan — huruvida svärmar uppträda i planktin 
eller icke — avgått med segern, men de förolämpande 
uttryck, som i stridens hetta utslungats mot Häckel, 
citerar han som objektivt bevismaterial!
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Det nästa nummer, som prof. Norström spelar ut 
mot Häckel är den Hamannska befordringsfrågan, »en 
på en gång kuriös och bedrövlig historia». En ut» 
redning av denna angelägenhet skulle emellertid kräva 
större utrymme än vad saken synes oss värd, och 
vi förbigå därför tillsvidare denna fråga, som ej på 
minsta sätt berör Häckels vetenskaplighet. Skulle 
emellertid prof. Norström finna det opportunt att 
söka bemöta denna vår antikritik, så skall även den 
Hamannska affären få sin behöriga belysning.

Däremot kan det vara skäl att i detta samband 
till granskning upptaga vad prof. Norström anför ur 
Bastians polemik mot Häckel. Prof. Norström skriver:

»Den berötnde berlineretnologen Bastian har i ett öppet 
brev beskyllt Hackel för »oredlighet», »direkt osannfärdighet» och 
»betänklig okunnighet». Han slutar så här: »So ist doch schliess« 
lieh der mir bisher widerstrebenden Ansicht beizuflichten, das 
nichts an Ihnen sei als Wind und Windbeutelei» (då måste jag 
dock till sist ansluta mig till den mig hittills motbjudande åsik« 
ten, att hos Er ingenting annat fins än vind och vindflöjleri) »

Det är ju ett hårt omdöme! Men Häckel har 
dock kunnat trösta sig med, att han befinner sig i 
ganska gott sällskap, när han drabbas av herr Bastians 
förkastelsedomar. Ty även Charles Darwin, vars ve« 
tenskapliga betydelse prof. Norström icke torde vilja 
bestrida, har av Bastian gjorts till föremål för en 
kritik, i sak fullt ut lika nedsättande som smädelserna 
mot Häckel. Darwins skarpsinniga hypoteser angå« 
ende människans härstamning stämplas av herr Bastian 
som »drömmar under en middagslur», och Darwin 
själv beskylles för att »med lättfärdigaste ytlighet
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kannstöpa över mänsklighetens högsta och ädlaste 
frågor» (Zeitschr. f. Ethnologie, III, 3. 356), »föra 
folket vid narr*repet», »företaga maroderande strövtåg, 
som ej inbringa honom ära, utan endast gagnlös 
plundring» o. s. v. Herr Dennert förtiger naturligtvis 
dessa Bastians bedrifter gent emot Darwin och prof. 
Norström känner ej till dem; men smädelserna gent 
emot Häckel presenteras den svenska allmänheten 
som vetenskapens äkta, klingande myntl

Prof. Norström relaterar även ett yttrande, som 
anatomen His år 1874 fällt gent emot Häckel. 
»Genom sitt sätt att föra striden har Häckel själv 
avhänt sig rätten att räknas bland allvarliga forskare.» 
Detta yttrande sammanställt med Bastians nyss citerade 
utfall är naturligtvis ägnat att hos den med hithö« 
rande förhållanden obekanta delen av allmänheten 
väcka grundade tvivel angående Häckels vetenskap« 
liga valör. Vi ha redan anfört vad en naturforskare 
sådan som Darwin yttrat om Häckels stora verk 
»Allmän morfologi»; men hur högt Darwin skattat 
Häckel som forskare, framgår måhända tydligast av 
en passus i inledningen till »Descent of Man», varest 
Darwin skriver följande: »Denne forskare (Häckel) 
har nyligen .... utgivit sin »Naturlig skapelsehistoria», 
i vilken bok han vidlyftigt avhandlar människans 
härstamning. I fall detta verk hade kommit ut, innan 
min bok skrevs, hade jag sannolikt aldrig gjort den 
färdig. Nästan alla de resultat, till vilka jag kommit, 
finner jag bekräftade av denne forskare, vars kun« 
skaper i många stycken äro långt fullständigare än 
mina egna».
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Den allra kraftigaste vederläggningen av His’, Bas 
stians och andra motståndares värdesättning av Häckel 
har måhända dock lämnats från annat håll. I sin Grunds 
riss der vergleichenden Anatomie skriver Carl Gegen* 
baut, nutidens främste anatom, följande (1878):

»För den vetenskapliga orienteringen på morfolo= 
giens hela område, i synnerhet med hänsyn till de i 
de föregående paragraferna av mig i största korthet 
behandlade frågorna, anbefalles till sorgfälligt studium 
som huvudverk: E. Häckel, Generelle Morphologie 
der Organismen».

Den stora allmänheten, som varken känner Ges 
genbaurs rang som forskare eller hans i allmänhet 
sträva sätt att yttra sig, har säkerligen svårt att förstå, 
vilket ampelt erkännande de ovan citerade raderna 
innebära. Men så mycket torde dock stå klart för 
en var, att vad prof. Norström hittills förebrakt mot 
Häckel ingenting annat är än vrängda framställningar, 
ägnade att föra allmänheten bakom ljuset.

Prof. Norström har emellertid ännu flera trumfar 
att spela ut. Han fortsätter nämligen:

Rent av muntrande verka episoderna om »Bathybius Hæcs 
kelii» och om den »felande länken».

Rent av muntrande! Vi skola i en följande artikel 
visa, att dessa episoder i prof. Norströms uppsats verks 
ligen äro muntrande, fast på ett annat sätt än han 
själv torde ha tänkt sig.
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II.

Vi skola i denna artikel något närmare skärskåda 
»episoderna om Bathybius Häckelii och den felande 
länken», vilka haft en så muntrande inverkan på 
prof. Norströms gemyt.

Angående Bathybius«affären skriver herr Nor» 
ström :

År 1868 gjorde Huxley sin upptäckt av »Bathybius», ett 
slags »fritt, levande protoplasma», som skulle förekomma i oers 
hörda massor på den öppna oceanens botten och som han 
uppkallade efter Häckel. Denna har sedan av Häckel och hans 
skola utmyntats såsom det äntligen funna »urslemmet», allt 
organiskt livs självalstrande upphov. Den så länge sökta uralst* 
ringen var nu ett »faktum» och ett av de största hålen i den 
naturalistiska världsförklaringen därmed tillstoppat!

Så bar det sig icke bättre än att »upptäckaren» Huxley själv 
efteråt måst förklara sin »Bathybius» antagligen icke vara annat 
än — geléartad gips och att Möbius sedan på ett naturforskare* 
möte till de närvarandes uppbyggelse artificiellt framställt denna 
»fria protoplasmamassa».

Denna passus i prof. Norströms uppsats är av ett 
alldeles särskilt intresse, ty som det strax skall visa 
sig har den celebre Göteborgsfilosofen i detta stycke 
pådiktat Häckel ett misstag, som inte ens herr Den« 
nert haft panna att tillskriva honom. Häckels andel 
i Bathybiusaffären är nämligen helt enkelt denna:

Är 1870 erhöll Häckel i sprit konserverat material 
av den märkliga slemmassa, som två år förut av 
Huxley beskrivits som djuphavsorganism under nam« 
net Bathybius. Häckel underkastade den märkliga 
bildningen en noggrann mikroskop« och mikrokemisk
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undersökning, prövade dess förhållande gent emot 
karmin, jod, salpetersyra o. s. v. och kom på grund 
av de därvid erhållna reaktionerna till samma resultat 
som Huxley, nämligen att huvudmassan av Bathybius 
utgjordes av äggviteföreningar d. v. s. sådana ämnen 
som uppbygga det levande protoplasmat. Med hän» 
syn till Huxleys undersökningar yttrar Häckel i samma 
avhandling ordagrant följande:

»Det viktigaste faktum, som framgår av Huxleys mycket 
sorgfälliga undersökningar över Bathybius är att havsbottnen i 
den öppna oceanen på mycket betydande djup (mer än 5,000 
fot) är betäckt med oerhörda massor av fritt levande proto* 
plasma och detta protoplasma förblir här den enklaste formen 
d. v. s. det har överhuvudtaget ännu alls ingen form, det är 
ännu knappt individualiserat. Man kan ej utan djupaste forvå* 
ning taga detta märkvärdiga förhållande i övervägande, och 
måste därvid ovillkorligen tänka på Okens »urslem». Detta den 
äldre naturfilosofiens universala urslem, som troddes ha upp* 
kommit i havet och vara urkällan till allt liv, det produktiva 
materialet för alla organismer — detta berömda och beryktade 
urslem, vars omfattande betydelse egentligen redan var given 
genom Max Schultzes Protoplasma*teori — det tyckes* verkligen 
genom Huxleys upptäckt av Bathybius ha blivit full sanning!»

Man ser, här ännu alldeles icke tal om någon ur* 
alstring av oorganiskt material. Men i slutet på av* 
handlingen, där Häckel — efter vetenskapens dåva* 
rande ståndpunkt fullt korrekt — diskuterar den 
märkliga organismens möjligheter att livnära och fort* 
planta sig på dessa oerhörda djup o. s. v., finner 
man till sist dessa rader: »Uppstår här ej kanhända* 
alltjämt protoplasma genom uralstring? Här stå vi

Kurs, av B. L.
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inför en rad av dunkla frågor, på vilka vi endast 
kunna hoppas att få svar genom framtida undersök» 
ningar». Och i tredje upplagan av Häckels skapelse» 
historia (1874) heter det å sid. 306: Det ges t. o. m. 
bland de hittills kända monererna en art, som kan» 
hända*  än i dag ständigt uppstår genom uralstring. 
Det är den underbara av Huxley upptäckta och be» 
skrivna Bathybius»Häckelii etc.» Sedan emellertid 
upptäckaren själv genom förnyade undersökningar 
kommit till det resultatet, att de som organismer tydda 
slemmassorna förmodligen äro av oorganiskt ursprung, 
har även Häckel låtit Bathybius falla, och i de senare 
upplagorna av Skapelsehistorien finnes den ej om= 
nämnd med ett ord.

* Kurs, av B. L.
Polemiska inlägg. 2

Detta är sanningen om Bathybius. För Häckel in» 
nebär denna episod ej något som helst kompromet» 
terande, i synnerhet om man betänker att två engelska 
forskare, Carpenter och Thomson, uttryckligen för*  
klarat, att de hos från havsbottnen nyss upphämtad 
Bathybius iakttagit de karaktäristiska protoplasma« 
rörelserna. Men då prof. Norström påstår, att Häckel 
utgivit Bathybius som ett bevis på att »den så länge 
sökta uralstringen nu var ett faktum», så är detta en 
osanning, som icke ens herr Dennert låtit komma sig 
till last. Och då prof. Norström spelar ut denna gamla 
Bathybiushistoriett som en »rent av muntrande episod», 
så vittnar denna manöver om en sinnets munterhet, 
som icke är alldeles ovanlig på sanatorier för nerv» 
sjuke, men högst anmärkningsvärd hos en i tjänst» 
göring stadd universitetsprofessor.
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Professor Norström har emellertid ännu en mun« 
trande episod att bjuda på, nämligen historien om 
Pithecanthropus, om vilken han vet att berätta föl« 
jande:

»Som huvudstöd för människans härstamning från apan har 
för Häckel fått tjäna det mycket beryktade fyndet på Java (1895) 
av »apmänniskan» (pithecanthropus erectus), vilket föranleder 
honom till denna tirad: »Vi äga nu alla de väsentliga urkun« 
derna för vårt släktes historia».

Fyndet består ingalunda, såsom man naturligtvis eiter detta 
väntade, av ett förstenat, fullständigt skelett utan av — en tand, 
ett lårben och den övre delen av en huvudskål, denna sista, 
d. v. s. hjässan, funnen på en meters, lårbenet på 15 meters avstånd 
från tanden. Och till denna av så ömkliga och till själva sam« 
hörigheten så tvivelaktiga rester hopkonstruerade »apmänniska» 
stå naturforskarna i den ställning, att de allra flesta — Dennert 
ger namn — hålla skallen antingen för en äkta människo« eller 
äkta apskalle, medan ett fåtal däri ser vad Häckel vill — mellan« 
formen.

Redan i första raden av ovanstående stycke begår 
prof. Norström ett befängt misstag, då han påstår att 
Häckel som huvudstöd för människans härstamning 
från apan åberopar Pithecanthropus. Vad som för 
Häckel varit avgörande härvidlag är, som en var med 
den ifrågavarande litteraturen bekant person känner, 
en lång kedja av anatomiska, fysiologiska och utveck« 
lingshistoriska fakta, till vilka nu Pithecanthropus an« 
sluter sig som ett viktigt led från paleontologiens*  
område. Prof. Norström kunde med lika stor rätt ha 
påstått, att den år 1882 avlidne Darwin som huvud'

* Paleontologien är vetenskapen om de numera utdöda djur« 
och växtformerna.
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stöd för människans härstamning från apan anfört 
den år 1894 upptäckte Pithecanthropus.

Mest glänsande uppenbarar sig dock prof. Nor# 
ströms naturhistoriska okunnighet, när han övergår 
till att diskutera själva fyndets betydelse. Prof. Nor# 
ström finner de anträffade skelettresterna vara »ömk
liga» därför att de endast utgöres av ett lårben, övre 
delen av en huvudskål och två (icke en) tänder. 
Enbart det faktum, att antropologiska sällskapet i 
Berlin ägnat fyra olika sammanträden åt diskussion 
av Pithecanthropusfyndet hade dock bort mana ho# 
nom att härvidlag anslå en mindre överlägsen ton. 
Betydligt mera reson ligger det då i tvivlet på de 
ifrågavarande skelettdelarnes samhörighet. Men låt 
oss höra vad en av de främsta auktoriteterna på 
paleontologiens område, prof. W. Dames, yttrar an# 
gående denna fråga. (Deutsche Rundschau, Band 88, 
s. 372.)

»Om det nu på grund av detta fynd i referat ofta uttalats 
den åsikten, att de fyra skelettdelarnas samhörighet ej vore be# 
visad, så kan detta visserligen ej motsägas; direkt bevisad vore 
denna samhörighet blott för den händelse allt hade befunnit sig 
i det naturliga läget. Och dock ligger här saken så, att för en var 
som i naturen iakttagit fossila benlager eller själv företagit ut# 
grävningar i sådana lager, det ej kan finnas det ringaste tvivel 
därom, att de ifrågavarande fynden härröra från samma indi# 
vid.---------Gällde det vilken annan däggdjursart som helst, så
skulle dessa invändningar gent emot samhörigheten aldrig blivit 
framställda; här har däremot motsträvigheten gent emot anta# 
gandet av en övergångsform mellan människa och apa låtit dem 
uppstå. En demonstratio ad oculos kan visserligen ej givas, men 
de omständigheter under vilka fyndet gjordes, äro tillräckligt
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bevisande för att varje naturforskare som fördomsfritt överväger 
fakta skall bli övertygad om att det endast kan vara frågan om 
en och samma individ. Att de särskilda styckena funnos skilda 
från varandra är endast en oundgänglig följd av det sätt, på 
vilket de avlagrades i en flodbädd, varest de vid fortskridande 
förruttnelse skildes från varandra eller avsletos från ett redan 
ruttnat skelett och fördes nedåt strömmen.»

Detta om samhörigheten.
När nu den celebre Göteborgsprofessorn beteck» 

nar de hittills funna Pithecanthropusdelarna som 
»ömkliga», därför att de endast utgöras av en huvud» 
skålsdel, ett lårben och två tänder, så vittnar detta 
om en fullkomlig okunnighet beträffande paleontolo» 
giens forskningsmetoder och angående alla de viktiga 
lagbundenheter, som man inom den moderna biolo» 
gien sammanfattar under namnet korrelationsfenomen 
Ett par exempel, hämtade från prof. Norströms egen 
verksamhetssfär, från filosofien, torde måhända kunna 
förtydliga dessa förhållanden.

Den som med intresse studerat Schopenhauers 
skrifter erinrar sig utan tvivel den skarpa protest, som 
Schopenhauer avgav mot danska vetenskapsakademiens 
sätt att bedöma hans insända tävlingsskrift. Som motto 
hade han satt dessa ord: Moral predigen ist leicht, 
Moral begründen schwer; men i den kritik, varmed 
danska vetenskapsakademien affärdade den geniale 
filosofens skrift, citeras detta motto genomgående: 
Moral predigen ist leicht, Moral begründen ist schwer, 
och Schopenhauer framhåller med full rätt huru detta 
i sista satsen insmugglade ord ist, vilket helt och 
hållet grusar rytmens arkitektonik, viftnar om en
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stilistisk taktlöshet, som i sin ordning endast är möj* 
lig i samband med andra psykiska defekter, och på 
grundvalen av detta ord ist uppdrar Schopenhauer 
en konturteckning av den danska akademiens andliga 
fysionomi, som säkerligen på sin tid var nog så träf* 
fände.

Eller för att taga ett närmare till hands liggande 
exempel : när en svensk filosof för att urskulda en av 
sina skrifters bristande längd yttrar: »en framställning 
kan vara luminös, fast den icke är voluminös», så kan 
en tänkande läsare därav draga en mängd slutsatser. 
Man kan på grundval av detta enda yttrande rekon* 
struera åtskilliga drag hos filosofen Norström, som 
han lever och blomstrar i all sin prakt: en självkänsla, 
styv som en tjurnacke, en smaklöshet, som trotsar allt, 
och en verksamhetssfär, som endast kan vara Göte» 
borg, och det är sedermera lätt nog att konstatera 
huru dessa egenskaper grena ut sig i en mängd andra, 
som utrymmet dock förbjuder oss att närmare skär* 
skåda. Men vad som här sagts angående det psykiska, 
gäller på samma sätt med hänsyn till de materiella 
fenomenen. För den skolade paleontologen är ofta en 
enda benknota tillräcklig för att han med säkerhet 
kan bestämma djurets systematiska ställning icke blott 
till släktet utan även till arten; och då det nu av 
Pithecanthropusskelettet föreligga fyra skilda brott* 
stycken, så måste detta från paleontologisk synpunkt 
betecknas som ett relativt gynsamt fall.

Det är emellertid fullkomligt riktigt, att dessa 
skelettdelars verkliga natur varit föremål för tämligen 
delade meningar. En del forskare — mestadels ana*
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tomer — hava i Pithecanthropus trott sig finna en 
apa, andra — företrädesvis zoologer — ha tolkat fyndet 
som lämningar av en människa, och ännu en tredje 
grupp — till största delen paleontologer — ha upp« 
fattat Pithecanthropus som den felande länken d. v. s. 
som en verklig övergångsform mellan apa och män« 
niska. Enligt Dames fördelar sig åsikterna på föl« 
jande sätt:

Apa......................................... 3
Människa................................. 5
Övergång mellan båda.......... 6
Dels apa, dels människa .... 6
Dels övergång, dels människa 2
Dels övergång, dels apa . . . , 0

Professor Dames slår utan tvivel huvudet på spi« 
ken, då han yttrar: Om i andra fall stor menings« 
skiljaktighet för med sig osäkerhet och tvekan, så kan 
den i detta fall tvärtom åberopas som ett starkt stöd 
för att Pithecanthropus är en övergångsform mellan 
apa och människa. I varje fall kan denna åsikt, som 
i Tyskland räknar så berömda anhängare som Dames, 
Schwalbe m. fl. och i Sverge även förfäktats av en så 
erkänd auktoritet som prof. Leche göra anspråk på 
att gå fri för bornerade glåpord av den art, varmed 
prof. Norström presenterat den för Handelstidningens 
läsare. Och då Häckel yttrar, att »vi nu äga alla de 
väsentliga urkunderna för vårt släktes historia», så 
menar han påtagligen ingenting annat än vad en 
mängd andra zoologer uttala, när de beteckna serien
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apa — Pithecanthropus — Neanderthabmänniska — 
nutidsmänniska som fyra med varandra genetiskt för« 
bundna arter.

* * *

Vi ha nu punkt för punkt genomgått det bevis« 
material, varmed prof. Norström vill ådagalägga Häc« 
kels moraliska och vetenskapliga ovederhäftighet. Det 
hela har visat sig vara en enda vävnad av halvsan« 
ningar och lögner, hopspunnen av en tysk jesuit pro 
fide et Christianismo. Att prof. Norström låtit fånga 
sig i dessa garn beror naturligtvis i främsta rummet 
på hans naturvetenskapliga okunnighet, och är ju så 
tillvida ursäktligt; men att han uppträder som mis« 
sionär för dessa smädelser, vilkas sanningshalt han 
med bästa vilja i världen ej kan bedöma, det vittnar 
om en intellektuell ovederhäftighet, en brist på an» 
svarskänsla, som gränsar till det skandalösa, och som 
i varje fall är högst komprometterande för en univer» 
sitetsprofessor.

Det tyckes oss därför, att prof. Norström efter 
denna blamage borde ta sig några års betänketid, 
innan han härnäst uppträder offentligt, för så vitt han 
ej föredrar att gå en medelväg och skriva anonymt. 
Den danske författaren Cavling lär ju en gång ha 
blamerat sig så grundligt, att han för en tid fann det 
förmånligt att dölja sig bakom en signatur; hur vore 
det, om prof. Norström följde den danske skriftstäl« 
lårens exempel och hädanefter tyst och stilla tecknade
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sig Ignotus. Herr Cavlings rätt till signaturen behövde 
ju därför ej trädas för nära; ty som den lärde profes* 
som måhända vet, betyder det latinska ordet Ignotus 
icke blott okänd utan även okunnig, och i den senare 
bemärkelsen är ju signaturen vakant.
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Den närmast till hands liggande svaret på prof. 
Norströms erinringar i gårdagens nummer av denna 
tidning vore att helt enkelt be den intresserade all» 
mänheten ännu en gång uppmärksamt genomläsa de 
artiklar, mot vilka prof. Norströms genmäle riktar sig, 
och sedan själva bedöma beviskraften av hans ord. 
Men då vi ej gärna kunna förutsätta, att de nämnda 
artiklarna, som publicerades för mer än en vecka 
sedan, i detta ögonblick äro tillgängliga för våra 
läsare, blir det väl nödvändigt att närmare skärskåda 
åtminstone ett par av professorns paragrafer.

Då prof. Norström i § 1 uppger, att hans artikel 
om Häckel »i allt sakligt uppenbart och uteslutande 
stöder sig på en namngiven källa (Dennert)», så är 
detta i stort sett riktigt. Men då han i samma ande» 
drag påstår, att artikeln i fråga »allt igenom har 
karaktären av refererande utdrag ur en annans skrift», 
så är han redan inne på halvsanningarnas gungfly. 
Prof. Norström har nämligen alldeles icke inskränkt 
sig att referera, han har tvärtom försett den Dennert» 
ska broschyren med en rekommendation av amplaste 
art, vars ordalydelse vi tillåta oss att återkalla i våra 
läsares minne:

Dennert, som själv är naturforskare,* stöder företrädesvis 
sina omdömen på fullständigt styrkta yttranden av många av

Kurs, av B. L.
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Tysklands mest framstående naturvetenskapsmän. De gå ut på 
intet mer och intet mindre än på fullständig vetenskaplig, ja mo= 
ralisk tillintetgörelse* Vad som här — åtminstone i förra avseen« 
det — verkar med oemotståndligt övertygande kraft är det kolos* 
sala bevismaterialet* i granskningen, det håll varifrån det är hämtat 
och kritikerns uppenbara sanningskärlek,* som icke undertrycker 
varje oförbehållsamt erkännande och aldrig tillåter honom att 
sjunka ned till påståenden av svävande och generaliserande art, 
som icke låta verifiera sig. Det skulle förefalla mig som ett helt 
litet underverk, om Häckel kunde resa sig efter detta slag.-----

Häckels tillförlitlighet har ju mycket länge varit starkt an« 
gripen från sakkunnigaste håll, Men denna sammanställning slår 
med glans varje föregående kritik ur brädet* Jag tillåter mig här 
en liten axplockning.

Oemotståndligt övertygande kraft, kolossalt bevis« 
material, uppenbar sanningskärlekl Vem kan väl be« 
strida att prof. Norström genom denna presentation 
i högst väsentlig grad gjort sig solidarisk med den 
tyske pamflettförfattaren och i varje fall tagit på sig 
en dryg del av ansvaret för de Dennertska uppgif« 
terna 1 Och detta ansvar blir härvidlag så mycket 
tyngre, som den Dennertska skriften, enligt vad prof. 
Norström själv förklarar, går ut på »fullständig ve» 
tenskaplig, ja moralisk tillint.tgörelse» av en världs» 
berömd naturforskare.

Men prof. Norströms ställning till den tyske pam» 
flettskrivaren blir så mycket märkligare, som han icke 
inskränker sig till att referera och rekommendera, 
utan som han själv i ett fall — angående Bathybius 
— medger, tagit sig för att »skärpa» de Dennertska 
beskyllningarna. Anledningen härtill uppger han vara

Kurs, av B. L.
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att Dennerts framställning i detta kapitel är »oklar 
och skruvad». Men om prof. Norström nu verkligen 
fann denna del av anklagelserna oklar och skruvad, 
hade det då ej varit mera överensstämmande med 
hans »uppriktighet och noggrannhet» att förbigå denna 
punkt i stället för att som nu efter vederbörlig skärp« 
ning spela ut det hela som »en muntrande episod», 
ägnad att draga löjets skimmer över den Häckelska 
naturforskningen.

En »skärpning» av samma art är det då prof. 
Norström i sin första artikel skriver:

Som huvudstöd för människans härstamning frän apan har 
för Häckel fått tjäna det mycket beryktade fyndet på Java (1895) 
av »apmänniskan» (Pithecanthropus erectus), vilket föranleder 
honom till denna tirad: »Vi äga nu alla de väsentliga urkun» 
derna för vårt släktes historia.»

Något sådant har icke ens Dennert lagt Häckel 
till last. Han har så mycket mindre kunnat göra'detta 
som han själv (sid. 131) citerar vad Häckel yttrar 
om detta fynds betydelse: »Genom fyndet av den 
fossila apmänniskan på Java har alltså även från 
paleontologiskt håll människans härstamning från apan 
blivit lika klart och säkert bevisad som det redan 
förut skett genom urkunderna från den jämförande 
anatomien och fosterutvecklingen», och därpå tilläg« 
ger han »vi äga nu alla huvudurkunderna för vårt 
släktes utvecklingshistoria». En var inser ju ögon« 
blickligen den fundamentala skillnaden mellan vad 
Häckel verkligen yttrat och vad prof. Norström — 
här fullkomligt på egen hand — lägger honom till 
last.
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En »skärpning», företagen pâ eget initiativ, är det 
vidare då prof. Norström betecknar de funna Pithe» 
cantropusresterna som »ömkliga». Dennert säger vis« 
serligen att de funna resterna äro »ringa», »fullkomligt 
tvivelaktiga», men han har dock läst så pass mycket 
av den hithörande litteraturen, att han aktar sig för 
att begagna så temperamentfulla uttryck om dessa 
märkliga urkunder. Utrymmet medger ej att närmare 
ingå på betydelsen av detta fynd, här må blott erinras 
om vad en auktoritet sådan som prof. Leche (1901) 
yttrar om Pithecanthropusfyndet: »I all den olikhet 
som råder beträffande de olika författarnes tolkning 
av detta fynd, är det dock en punkt om vilken alla 
tyckes vilja ena sig: Pithecantropus är en av de allra 
viktigaste upptäckter, som någonsin blivit gjorda i och 
for lösandet av problemet om människans härledning».

Så dömer en sakkunnig vetenskapsman om de 
rester, som prof. Norström finner vara »ömkliga».

Det torde av det anförda vara tydligt och klart 
att prof. Norström bär en mycket dryg andel av an> 
svaret för artiklen »Ernst Häckel och hans monism». 
Hans rol har härvidlag först och sist varit den högröstade 
missionärens och ingalunda den objektive referentens.

I själva verket påtar sig prof. Norström just det 
ansvar, varom här är fråga, då han i § 2 anlägger 
»den historiska synpunkten» på smädelserna mot 
Häckel. Hans utlåtande på denna punkt är verkligen 
allt för dyrbart för att icke även återges med kur» 
siv stil:

Förstår man att tolka ett historiskt bevismaterial, 
måste man se, att här föreligger ett ojävaktigt uttryck
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för vad den naturvetenskapliga världen i Tyskland 
genomsnittligt länge tänkt och ännu tänker om Häc= 
kels vetenskapliga samvetsgrannhet och om hans 
forsknings därav i så hög grad beroende värde. Här
med jämför e man nu herr B. L:s i kvantitativt hän= 
seende överraskande magra skörd av uttalanden till 
Häckels favör, vilket indirekt bekräftar uppgiften om 
att »hans anhängare bland de verkligt tongivande 
forskarne utgör ett försvinnande litet antal».

I stället för att citera en mångfald av vackra de« 
taljkomplimanger valde jag att blott citera ett par 
superlativa lovord angående två av Häckels huvud« 
verk, och som sagesmän valde jag fullt avsiktligt två 
av det föregående århundradets främste vetenskapsmän 
på det område, där Häckel gjort sin huvudinsats: 
Charles Darwin och Carl Gegenbaur. Detta kallar 
prof. Norström för »en i kvantitativt hänseende över« 
raskande mager skörd av uttalanden till Häckels favör», 
och anser detta »indirekt bekräfta uppgiften om att 
Häckels anhängare bland de verkligt tongivande na« 
turforskarna utgöra ett försvinnande fåtal».

Professor Norström är verkligen på denna punkt 
ett av de beklagligaste offer för »det historiska sin« 
net», som detta arma Sverge ännu presterat. Därest 
den celebre professorn täckes hedra »Arbetets» redak« 
tion med ett besök, så skall han där kunna få göra 
bekantskap med en skrift, som måhända icke är till« 
gänglig i bokhandeln, men som för en man i hans 
situation bör äga ett visst intresse. Skriftens titel 
lyder:
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Bericht über die Feier des sechzigstens Geburts* 
tages von Ernst Hæckel am 17 Februar 1894 in Jena.

Av denna berättelse framgår att det i oktober 1893 
utsändes ett upprop i syfte att fira Häckels sextionde 
födelsedag med avtäckandet av en hans marmorbyst. 
Bland undertecknarna av detta upprop, som till största 
delen utgjordes av universitetsprofessorer och vilkas 
antal uppgick till 157, anteckna vi följande

Zoologer, fysiologer och 
anatomer:

Bardeleben, 
van Beneden, 
Biedermann, 
Boas, 
Boveri, 
Eimer, 
Engelmann, 
Gegenbaur, 
Graff, 
O. Hertwig, 
R. Hertwig, 
Th. Huxley, 
Kölliker, 
Kowalewski, 
Arnold Lang, 
Wilh. Leche, 
Sven Lovén, 
J. Lubbock, 
Mosso, 
W. Preyer,

Rabl,
G. Retzius, 
Schwalbe, 
Verworn, 
Weismann, 
Wiedersheim.

Geologer och paleonto* 
loger :

Credner, 
Suess, 
Zittel.
Botanister :

Büsgen, 
Detmer, 
Focke, 
Goebel, 
Klebs, 
Stahl, 
Strasburger, 
Vöchting, 
Wittmack.



31

Kemister:
Knorr, 
Wislicenus.

Filosofer : 
R. Eucken, 
Herbert Spencer.

Detta upprop ledde till det resultat, att det från 
719 vetenskapsidkare från olika land inflöt medel till 
det planerade äreminnet. I vad mån de verkligt re* 
presentative vetenskapsmännen togo del i denna hyll* 
ning, kan måhända enklast förtydligas genom att 
meddela namnen på en del av de svenska vetenskaps* 
män, som insände bidrag till Häckelstatyn: Carlgren, 
Hultkrantz, Jägerskiöld, av Klercker, Leche, Lönn» 
berg, S. Lovén, Erik Müller, G. Retzius, Théel, Ti» 
gerstedt, Tullberg. De andra civiliserade länderna 
bidrogo även rikligt, men i förhållande till universitet 
och folkmängd var Sverge det land, som gick främst, 
när det gällde att hylla Häckel.

Vid själva festen, till vilken så gott som allt av 
vad Jena ägt och äger av intelligens infunnit sig, och 
vid vilken huvudtalet hölls av den världsberömde 
prof. Richard Hertwig (München), yttrades även några 
ord som särskilt borde kunnat intressera prof. Nor* 
ström. Bland högtidstalarna befann sig nämligen även 
prof. Rudolf Eucken, herr Norströms religionsfiloso» 
fiska föresyn, som började sitt hyllningstal med föl* 
jande ord:

»Fad vi i främsta rummet skatta högt och vörda 
hos Häckel är icke blott vetandets omfattning, icke 
rikedomen av detaljupptäckterna, utan den väldiga 
andliga kraft, som modigt tar upp världsproblemen
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till prövning, djärvt övervinner hindren och trycker sin 
andes egenart på allt som han har omfattat.»

För den händelse det skulle intressera prof. Nor» 
ström att erfara vad klang Häckels namn har söder 
om Alperna, så kunna vi upplysa om att 75 italienska 
vetenskapsmän bidragit till Häckelmonumentet, att 
universitetet i Rom firade Häckels sextioårsdag som 
»Ehrentag der römischen Universitet», samt att den 
italienske undervisningsministern Bacelli avsände föl* 
jande telegram till festarrangören, prof. Fiirbringer: 
Var god meddela den berömde prof. Häckel följande 
telegram: »Italien, som älskar Er så högt, deltager 
hjärtligt i alla de hyllningar, som de civiliserade na» 
tionerna tävla att bringa Er på Er sextioårsfödelse» 
dag. På de italienska universitetens vägnar, som hålla 
Er så kär och beundra Er så högt för Era odödliga 
verk, sänder jag Er de hjärtligaste lyckönskningar och 
förhoppningar om ett långt och lyckligt liv. Minister 
Baccelli.»

Det är intressant att se hur det Norströmska san» 
ningsvittnet yttrar sig om denna i den vetenskapliga 
världen så gott som enastående hyllning. Med anled» 
ning av att en av herr Dennerts kritici åberopat denna 
sympatibetygelse som ett bevis av många på att herr 
Dennerts värdesättning av Häckel är ett utslag av 
»religiös fanatism» och »löjlig stupiditet», förklarar 
det Norströmska sanningsvittnet (sid. 92) med en 
fräckhet, som enbart den för svenska läsare torde 
ställa hans hantering i dess rätta belysning, att dessa 
vetenskapsmän, som 1894 hyllat Häckel, »torde ha
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varit därefter» och att han håller det hela för en 
lögn, intill dess listan på dessa Häckels beundrare 
blivit offentliggjord.

Under de närmaste fjorton dagarna finns denna 
tryckta förteckning till genomseende på »Arbetets» 
redaktion.

Men även den delen av svenska allmänheten, som 
ej har tillfälle att ställa sina steg till Skolgatan 2 F, 
förstår nog ändå, om det är herrarna DennerbNor» 
ström eller jag, som förtjänar tilltro i denna sak.

Polemiska inlägg. 3



IV.
(1904)

Förliden sommar offentliggjorde prof. Vitalis Nor» 
ström i Handelstidningen under rubriken »Ernst Häc» 
kel och hans monism» en artikel, vars syfte var att 
bibringa den svenska allmänheten en ytterst ofördel» 
aktig mening om den tyske naturforskarens person 
och livsgärning. Herr Norström stödde sig härvidlag 
på en broschyr »Die Wahrheit über Ernst Häckel 
und seine Welträtsel», vars författare, d:r E. Dennert, 
gjort till sin uppgift att sammanställa och exploatera 
de hätskaste av de angrepp, för vilka Häckel under 
sin fyrtioåriga verksamhet som naturforskare varit 
utsatt. De gravaste av dessa anklagelser refererade nu 
prof. Norström under framhållande av att de gingo 
ut på »intet mer och intet mindre än fullständig ve» 
tenskaplig, ja, moralisk tillintetgörelse» och med be» 
tonande av framställningens »oemotståndligt överty» 
gande kraft», »det kolossala bevismaterialet», »kritikerns 
uppenbara sanningskärlek» o. s. v.

Emot denna värdesättning av Häckels person och 
livsgärning publicerade undertecknad (i »Arbetet» 
för den 28 och 29 aug. 1903) en gensaga, som för» 
anledde prof. Norström till »Några erinringar» etc. 
vilka inflöto i »Arbetet» för den 7 september och 
av mig besvarades därsammastädes den 8 september 
i en artikel betitlad »Prof. Norströms undanflykter».
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Efter denna replik iakttog prof. Norström en mänsk» 
ligt att döma synnerligen väl motiverad tystlåtenhet. 
Först helt nyligen, den 30 sistlidne december, alltså 
nära fyra månader efteråt, har prof. Norström funnit 
det lämpligt att i Handelstidningen bemöta min artikel 
av den 8 september i fjor. Det är detta hans gen» 
mäle, som nu föranleder efterföljande rader, vilkas 
publicering på grund av särskilda omständigheter för« 
dröjts i något över en vecka.

Det bör då genast fastslås, att prof. Norström nu» 
mera ej vill lancera beskyllningarna mot Häckel, för 
så vitt de röra förfalskningar och medvetna lögner. 
Han skriver själv härom följande:

»För övrigt tillstår jag uppriktigt, att jag tror mig ha vä« 
sentligen beriktigat min uppfattning av Häckel, sedan jag skrev 
min första artikel. Man har ymnigt lagt honom vetenskapliga 
förfalskningar och medvetna lögner till last. Sådant synes mig 
dock redan den massiva dogmatismen hos honom utesluta eller 
åtminstone göra otroligt. Hans monotona praeterea censeo och 
själlösa torka i framställningen tyda mera på fanatikerns blinda 
nit än på bedrägliga konster.»

Med detta peccavi har prof. Norström i själva 
verket fullkomligt brutit udden av sin första artikel, 
ty vad som var ämnat att bära upp denna och som 
faktiskt gjorde den så odiös var just den visserligen 
från Dennert hämtade men av hr Norström ständigt 
understrukna beskyllningen för medvetet bedrägeri 
och avsiktligt vanställande av sanningen. Då prof. 
Norström tagit avstånd från dessa beskyllningar och 
även gör honnör för »Häckels väldiga forsknings»
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kamp i härstamningsteoriens tjänst» etc., så kunde ju 
vidare ordväxling i denna sak synas vara överflödig. 
Men prof. Norström har i sin sista artikel turnerat 
polemiken på ett så egendomligt sätt, att varje läsare, 
som ej har skriftväxlingen från i höstas till sin dispo* 
sition, måste få en fullkomligt skev uppfattning om 
vad striden verkligen gällt. Prof. Norström ägnar 
nämligen hälften av sin sista artikel åt en fullkomligt 
perifer fråga, nämligen Dennerts rang som naturfor« 
skare, och nära en tredjedel av samma artikel åt en 
fråga, som undertecknad avsiktligt underlåtit att detta 
tillfälle vidröra, nämligen Häckels betydelse som 
filosof.

Vad den senare punkten beträffar, så hade prof. 
Norström tryggt kunnat besparat sig de hätska citat 
han anför från Paulsen och Thilly, ty som filosof 
står Häckel, och säkerligen med rätta, icke högt i kurs 
vare sig hos naturforskare eller filosofer. Men detta 
berör alldeles icke det centrala i hans livsgärning, 
som ligger ett gott stycke utanför den egentliga filo« 
sofiens råmärke, lika visst som Goethes diktning ej 
beröres av misstagen i Farbenlehre eller Dubois«Rey« 
monds betydelse som fysiolog minskas därav att han 
skrivit barnsligheter om Goethes Faust. Hela denna 
passus om Häckels filosofi är i grunden endast ett 
försök att med några larmande trumvirvlar dölja en 
snöplig reträtt.

Detta gäller i ännu högre grad om den första 
hälften av artikeln där prof. Norström söker rädda 
herr Dennerts naturforskarära för att samtidigt kunna 
»fastnagla herr Lidforss’ uppgifter om Dennert vid
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ovederhäftighetens påle», »visa hur groft herr Lidforss 
i denna punkt huggit i sten» o. s. v. Mindre för att 
rädda min egen vederhäftighet undan förödelsen utan 
fastmera för att belysa prof. Norströms sätt att pole» 
misera och särskilt hans egendomliga uppfattning av 
vetenskapen och vad därtill hör, skall jag offra några 
ord på denna i och för sig tämligen betydelselösa 
punkt.

Efter att ha omnämt de tre vetenskapliga (ehuru 
som sådana ytterst jämnstrukna) avhandlingar, som 
herr Dennert publicerat på åttiotalet, fortsatte jag:

»Därjämte har han utgivit ett par läroböcker för skolstadiet 
samt — vi citera hans egna ord — 'sedan femton år tillbaka i kristliga 
kretsar — jag kan säga med stor framgång — kämpat för utvecklings» 
läran och blott bekämpat Darwinismen’. Någon vetenskaplig livs» 
yttring har herr Dennert, såvitt den botaniska litteraturen ger vid 
handen, icke presterat på de sista femton åren och för vetenskaps» 
idkare utanför botaniken är han en fullkomligt obekant storhet.

Efter dessa upplysningar torde det ej vara svårt att förstå, 
med vad rätt herr Dennert utger sig för att vara naturforskare. 
Denna manöver är icke, som mången kanske skulle vilja tro, 
endast ett oskyldigt skryt, tvärtom, denna falska presentation är 
från första stund beräknad på att ge naturforskarauktoritet åt en 
byskolmästare, som i själva verket endast är en lutheransk jesuit»

Denna framställning stämplas av prof. Norström 
som »en fullständig upp» och nedvändning av san» 
ningen». Låt oss se på vilka grunder.

Det första argumentet har i all sin oförbränneliga 
komik följande lydelse:

I ett brev från Dennert själv — vilket jag visat för huvud» 
redaktören av denna tidning — meddelar Dennert om sig att 
han »genom sina talrika skrifter är vida bekant i hela Tyskland 
och såsom botanist även nogsamt känd bland botanisterna».
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Inför en sådan objektivitet i bevisföringen måste 
ju varje tvivel förstummas, isynnerhet då man hör 
herr Dennert ytterligare förtälja, hur han själv »för« 
fattat en följd av botaniska arbeten, som blivit mycket 
fördelaktigt emottagna» och att prof. Reinke »en gång 
i ett brev betecknat ett av hans arbeten som rent av 
mönstergillt». En gång i ett brev! Alle Achtung!

Nu förhåller det sig emellertid faktiskt så, att herr 
Dennerts vetenskapliga produktion sträcker sig från 
år 1884, då han utgav sin gradualavhandling, till år 
1889, då han publicerade sina på Wigands under o 
sökningar grundade och 2lf år förut avslutade stu= 
dier över blombladens anatomi och kemi. Vad han 
sedan publicerat utgöres av ett par botaniska elemen« 
tarböcker, hjälpredor vid exkursioner, populära skild« 
ringar och pamfletter av samma valör som smädes« 
skriften mot Häckel — med ett ord skrifter, som vis« 
serligen kunna vittna om en viss naturvetenskaplig 
beläsenhet, men ej på minsta sätt dokumentera sin 
auktor som naturforskare. Och det är högst karak« 
täristiskt, att de recensioner, som prof. Norström an« 
för till sin klients favör, alla — på ett enda intetsä« 
gande undantag när — äro hämtade ur dagspressen 
eller pedagogiska, litterära och kyrkliga tidskrifter, 
och endast gälla hans läroböcker och populära bro« 
schyrer. Från den botaniska litteraturen, som härvid= 
lag ensamt hade varit avgörande, anföres ej en enda 
rad till herr Dennerts favör! Förstår då icke professor 
Norström att vetenskaplig naturforskning är en sak, 
populärt skriftställen en annan.

Men när det gäller att bevisa herr Dennerts rang
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av naturforskare griper prof. Norström till utvägar, 
som verkligen tangera det abderitiska. Eller vad 
säges om en argumentation sådan som denna:

Anmärkningsvärt är också, att Häckel själv, då han i »Nach» 
wort» till folkupplagan av sina Världsgåtor besvarar Dennerts 
angrepp, ger denne herr Lidforss’ »byskolmästare» titeln »Schul» 
direktor» och icke med ett ord underkänner hans vetenskapliga 
kompetens, om man icke såsom sådant låter gälla det påståen» 
det, att Dennert »i talrika uppsatser givit luft åt sin indignation 
över utvecklingsläran och skrivit en komisk avhandling om 
darwinismen». 1 parentes sagt—Häckel visarmed detta yttrande, 
att han icke ens läst sin motståndares arbeten, då denne i femton 
år kämpat för utvecklingsläran, fastän mot dess darwinistiska 
form, såsom Dennert själv påpekar. Men för övrigt tillvitar 
Häckel icke Dennert någon ovetenskaplighet utan gör honom tvärt» 
om den alldeles oförtjänta äran att ställa honom på en linie 
med Kant och Paulsen. Detta förhållande röjer ej minst hur 
groft herr Lidforss huggit i sten.

Detta är verkligen en förkrossande bevisföring! 
Häckel betecknar visserligen Dennerts skrift om dar* 
winismen som komisk, men om Dennerts botaniska 
arbeten yttrar zoologen Häckel sig icke — alltså är 
herr Dennert en framstående naturforskare, och under
tecknad har i denna punkt groft huggit i sten!

Prof. Norström finner det även »anmärkningsvärt» 
att Häckel betitlat herr Dennert som Schuldirektor 
medan jag kallat honom för byskolmästare. Men 
Godesberg är nu faktiskt en by och den läroanstalt 
där herr Dennert undervisar är en skola, alltså blir 
det dock by»skol»mästare.

Det ovan citerade stycket innehåller även en be» 
skyllning mot Häckel, som även den är mycket
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betecknande för prof. Norströms tillförlitlighet, när 
det gäller att få Häckel komprometterad. Häckels 
uppgift att herr Dennert »i talrika uppsatser givit luft 
åt sin indignation över utvecklingsläran» bevisar, en« 
ligt herr Norström, att Häckel ej ens läst sin mot« 
ståndares arbeten, enär Dennert kämpat för utveck« 
lingsläran och endast mot dess darwinistiska form. 
Denna uppgift, som är direkt hämtad från Dennert, 
skulle prof. Norström säkerligen aktat sig att återge, 
om han känt till Dennerts »vetenskapliga» arbeten. 
Ty i avhandlingen om Cruciferernas anatomi betonar 
Dennert uttryckligen (sid. 36) att de olika växtarterna 
ingalunda äro förbundna genom något genetiskt släkt« 
skapsband, utan »endast metamorfosstadier d. v. s. 
led i en ideal men icke i en reel utveckling». Detta 
är måhända kristligt, men absolut icke vetenskaplig 
utvecklingslära, och Häckel har alltså goda skäl att 
beteckna Dennert som motståndare till vår tids evo* 
lutionsteori.

Det torde efter det nu anförda vara överflödigt 
att vidare diskutera herr Dennerts vetenskapliga valör. 
Vad hans moraliska kvalifikationer beträffar, så betvivlar 
jag ingalunda att han i rikt mått äger vad man kallar 
borgerlig rättfärdighet, men ännu säkrare är att han 
i sin pamflett mot Häckel skrivit mot bättre vetande. 
Därom vittnar bland annat den enastående fräckhet, 
varmed Dennert yttrar sig om den storartade hyllning, 
som kom Häckel till del på hans sextionde födelse« 
dag och för vilken undertecknad i korthet redogjorde 
i min sista artikel. Med anledning av att en av herr 
Dennerts kritici åberopar denna sympatibetygelse som
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ett bevis av många för att Dennerts värdesättning av 
Häckel är ett utslag av »religiös fanatism» och »löjlig 
stupiditet» förklarar det Norströmska sanningsvittnet, 
att dessa vetenskapsmän, som 1894 hyllade Häckel 
»torde ha varit därefter» och att han håller det hela 
för en lögn! Ett skönt sanningsvittne, denna herr 
Eberhard Dennert!

Prof. Norström, som själv finner den ovan om» 
talade hyllningen »verkligen storartad», söker dock 
bortförklara dess betydelse genom att stämpla den 
som ett utslag av »lidelsefullhet mot lidelsefull® 
het» och vidhåller fortfarande, att Häckel »som fram® 
ställare av den s. k. exakta forskningens resultat är i 
hög grad ovederhäftig och otillförlitlig». Vilka lidelse® 
fulla sällar måste icke män sådana som Sven Lovén, 
Leche, Tigerstedt, Tullberg o. s. v. ha varit, då de 
trots denna Häckels vetenskapliga ovederhäftighet icke 
skytt att bringa honom sin hyllning på sextioårsdagen. 
Som konsekvent tänkare borde prof. Norström även 
finna dessa herrars naturforskning minst sagt miss* 
tänkt; tänk om de verkligen voro »anhängare av 
H äckel»!

Vad den saken beträffar kan emellertid prof. Nor® 
ström vara lugn, ty på den exakta forskningens mark 
fins det varken anhängare eller auktoriteter. F. d. 
uppsalafilosofen lever tydligen i den tron, att liksom 
man fordom antingen var Boströmian eller filosofisk 
åsna, så måste man nu för tiden antingen vara an® 
hängare eller belackare av Häckel: tertium non datur, 
menar han. Men det är just denna tredje ståndpunkt, 
som de flesta av nutidens biologer intaga gent emot
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Häckel. De hylla honom ingalunda som auktoritet, 
ty från naturvetenskapen är all auktoritetstro bann» 
lyst; men de se i honom en arbetsam, ärlig, oför» 
skräckt och idérik naturforskare, vars namn, trots all 
smutskastning, alltid skall minnas med tacksamhet 
och sympati av den biologiska forskningens män.



EN STRIDANDE LÖJTNANT

I.
(1905)

/''"Xvanstående rubrik torde i förstone synas mången 
innebära en paradox motsägelse; ty om det finnes 

någon samhällsklass i vårt land, som framlever sina 
dagar i idyllisk ro, fjärran från strid och split, så är 
det våra militärer. Men den man, om vilken det här 
är fråga, löjtnant Ernst Liljedahl, är verkligen både 
militär och krigare, fast hans kamp föres med andliga 
vapen och mindre gäller försvaret av de rent militära 
idealen, konung och fosterland, utan fast mera de 
högre idealen sådana dessa uppenbara sig i den för 
närvarande rådande samhällsordningen, religionen och 
moralen.

Vi ha i detta samband varken tid eller lust att 
ingå på en närmare analys av löjtnant Liljedahls and* 
liga fysionomi; vare det nog sagt, att han tillhör det 
av ädla och upphöjda tänkesätt sprudlande samfund, 
vars främste man är Social tidskrifts utgivare herr von 
Koch och som på det sociala området bildar ett mot* 
stycke till de frireligiösa på trons område. Därjämte
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är han lärjunge av den berömde göteborgsfilosofen 
Vitalis Norström, vars luminösa stridsskrifter han 
beundrar med ett religiöst svärmeri, och vars kamp 
mot den ateistiska socialismen han fortsätter med 
glödande iver. Att herr Liljedahl under sådana om« 
ständigheter skall vara en i samhällsbevarande kretsar 
högt uppburen skribent är ju helt naturligt.

Det är emellertid ganska lärorikt att iakttaga det 
stridssätt, som löjtnant Liljedahl, denne av ädla 
tänkesätt genomsyrade person, använder när det gäller 
att bekämpa den »ateististiska socialismens män». 
Helt nyligen har herr Liljedahl i Stockholms Dag» 
blad under rubriken Samhällsskydd åt religionen 
offentliggjort två artiklar, som vi i detta samband 
något närmare vilja skärskåda, mindre därför att an« 
greppet gäller undertecknad, utan fastmera därför att 
denna polemik på ett synnerligen bjärt sätt belyser 
både herr löjtnantens intelligensnivå och hans publi« 
cistiska moral.

Löjtnant Liljedahl skriver (St. D. 31 jan. 1904):

Såsom känt är har denna åskådnings akademiske huvudman 
i vårt land, docenten Bengt Lidforss, med ett föredrag om »ve« 
tenskap och religion» inlett ett av de socialdemokratiska jul« 
fridsmötena i Folkets hus. Märket Hi. L. har i denna tidning 
klart bemött en del av docentens »vetenskapliga» argument mot 
tron på gud och odödligheten, och en annan artikelförfattare 
i Sv. D. gav denne Sverges Häckel en logisk läxa av mycket 
generande art, i den mån logik kan genera herr Lidforss’ hjärna. 
Härtill må blott inledningsvis till belysning av herr Lidforss’ 
sätt att bevisa läggas en erinran om det replikskifte, som för 
ungefär ett år sedan ägde rum mellan honom och prof. Vitalis 
Norström.



45

Den vetenskapliga valören av vad märket Hj. L. 
haft att andraga mot mitt föredrag har jag redan på« 
visat i en föregående artikel. Återstår alltså »den 
logiska läxa av mycket generande art» som en artikel« 
författare i Svenska Dagbladet beskärt mig. Det skulle 
aldrig fallit mig in att spilla ett ord på detta inlägg, 
som är författat av en anonym »ingeniör Z»; men då 
Sverges konservativa press från Haparanda till Ystad 
under rubriken »En besk replik», avtryckt artikeln i 
fråga och då herr Liljedahl nu särskilt åberopar 
denna artikel, så skall jag för att klart belysa herr 
löjtnantens och konsorters intelligensnivå, underkasta 
detta aktstycke en kort analys.

Så här skriver ingeniör Z. i Svenska Dagbladet:

Till docenten vid universitetet i Lund Bengt Lidforssl
För vänner av vetenskapen måste det kännas i hög grad 

pinsamt, att ni inblandar vetenskapens namn uti titeln på ett 
föredrag, sådant som det ni hållit i Folkets hus den 18 dennes. 
Man frågar sig med indignation, huru det kan vara möjligt, att 
en universitetslärare kan röja så grov okunnighet i tankens lagar 
och vetenskapens metoder.

Några exempel, hämtade ur ett tidningsreferat:
Ni säger att naturen behöver långa omvägar för att nå sitt 

mål och att detta icke vittnar om att en intelligent skapareför» 
måga visar sig i naturen och påstår, att ni härmed borttagit ett 
av bevisen för guds existens. Vet ni då vad ändamålet är med 
dessa, av eder kallade, omvägar? Vid edert besök i »naturens 
verkstäder» kanhända ni snart nog mötts av det förargliga an» 
slaget »Obehöriga äga ej tillträde», och känner ni icke hemlig» 
heten, så är eder kritik av skapelsens ändamålsenlighet helt 
enkelt löst prat, men icke något vetenskapligt borttagande av 
bevis för skapelsens existens.

Ni säger, att människan icke kan vara odödlig, därför att
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hon uppstått ur djurarter, och att då skulle även »kräftor, be« 
nickemaskar och löss» vara odödliga, vilket är orimligt.

Medgiv att den skolyngling, som gör sig skyldig till ett 
sådant bevisningssätt, ådragit sig betyget C, om icke D, i logiken.

Ni säger, att man numera ej väntar sig något »praktiskt 
resultat» av bönen. Detta säger ni utan att definiera begreppet 
»praktiskt resultat». Sådant tal är icke vetenskapligt, det är åter» 
igen löst prat.

Man kan icke tänka sig, att ni mot bättre vetande offent» 
ligen uppträder i vetenskapens namn med sådan bevisning i de 
allvarligaste frågor, utan man måste antaga, att det beror på den 
allra grövsta okunnighet uti vetenskapens metoder, speciellt 
logikens.

Huru förklara detta fenomen I
Jo, med eder egen bevisningsmetod går det bra. Se häri
En docent i botanik är en människa. Människan har upp» 

stått av djurarter. Om en docent i botanik skulle kunna logik, 
så skulle även sådana djur som »kräftor, benickemaskar och 
löss» kunna logik, vilket är orimligt, alltså —

Z.
Ingeniör.

Jag skall i detta samband ej fästa mig vid det 
minst sagt ogenerade förfaringssättet att på lösryckta 
yttranden ur ett okontrollerat tidningsreferat basera 
beskyllningar för »den allra grövsta okunnighet i 
vetenskapens metoder». Den goda aptit, varmed herr 
löjtnanten slukar detta aktstycke, vittnar emellertid icke 
om något finare moraliskt smaksinne.

Men till saken.
Den okände ingeniörens kritik riktar sig som man 

ser mot tre punkter i mitt föredrag:
1) angående naturens ändamålsenlighet,
2) angående bönens praktiska resultat,
3) själens odödlighet.
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Vad den första punkten beträffar så förklarar in» 
geniör Z. att min »kritik av skapelsens ändamålsen» 
lighet helt enkelt är löst prat, men icke något veten= 
skapligt borttagande av bevis för skapelsens existens».

Det är svårt att ladda ett helt blygsamt antal ord 
med en så stark dosis dumhet som rymmes i de 
här kursiverade raderna. Vad menar ingeniör Z. med 
skapelsen? Menar han naturen, himmelen och jorden 
med vad däruti är? Dessa realiteters existens har jag 
aldrig dristat mig att förneka. Eller menar han med 
skapelsen själva skapelseakten, uppkomsten av nya 
djur» och växtformer? Den skapelsen fortgår ju, som 
jag med mycken skärpa framhöll i mitt föredrag, den 
dag som dag i är! Det oaktat påstår nu ingeniör Z. 
att jag velat prestera »ett vetenskapligt borttagande 
av bevis för skapelsens existens!» Inför en sådan be» 
visföring gripes man verkligen av en känsla av hopp» 
löshet, ty man förstår att gentemot dessa argument 
naåste själva gudarna kämpa förgäves.

Vad jag för övrigt yttrade om naturens oända» 
målsenlighet var ingenting annat än vad som i detta 
stycke hålles för sant av de flesta bland biologiens 
målsmän och även av filosofer, sådana som Albert 
Lange och Friedrich Paulsen.

Vad punkt 2 beträffar, så framhöll jag på tal om 
bönen att även modärna teologer, exempelvis Her» 
mann, numera hävda att man ej kan vänta sig något 
praktiskt resultat av bönen i den mening att bönen 
skulle kunna ingripa i händelsernas gång, stävja sjuk» 
domar, missväxt, krig o. s. v. Den kristna ortodoxien 
hyllar som bekant en annan åsikt. Vad ingeniör Z.
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på sitt älskvärda sätt stämplar som löst prat var alltså 
från min sida endast konstaterandet av ett faktum.

Vi komma nu till den tredje punkten, ingeniörens 
stora trumf, som gäller min bristande logik med hän» 
syn till odödlighets»spörsmålet. Jag hade därvid yttrat, 
att om man står på den modärna utvecklingslärans 
mark så måste man, om man tillskriver människan 
individuell odödlighet även antaga en sådan hos lägre 
djurformer, ur vilka människan utvecklat sig och 
överhuvudtaget hos alla levande individer. Ingeniör 
Z. söker nu reducera denna tankegång in absurdum 
genom att hänvisa till den logiska förmågan, som ju 
onekligen förefinnes hos en del människor, och så» 
lunda, om mitt resonnemang vore riktigt, även borde 
förefinnas hos kräftor, benickemaskar o. s. v.

Ur denna ingenjör Z:s argumentering strålar åter 
dumheten klar som solen i Karlstad. Den gode in» 
genjören förstår icke att den logiska förmågan är 
någonting som i likhet med andra själsliga förmö» 
genheter utvecklas i ytterst ringa, i förstone knappt 
skönjbara ansatser, som kunna spåras långt ner i 
djurriket och vilka småningom nå den höga utveck» 
ling vi finna hos de mera begåvade nutidsmänniskorna. 
Men själens odödlighet i kristen mening betyder dess 
förmåga att existera i evighet, sedan kroppen blivit 
upplöst. Denna förmåga kan ej utvecklas småningom; 
här gäller, som även ett barn utan svårighet förstår, 
ett antingen — eller, om en småningom skeende ut» 
veckling från förgänglighet i döden till evig oför» 
störbarhet kan det naturligtvis ej vara tal. Men detta 
tror och skriver ingenjör Z.l
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Så ser det då ut, detta enfaldiga nonsens, som 
Sverges konservativa press med löjtnant Liljedahl i 
spetsen utgivit för gyllene visdomsord!

Den värde löjtnanten har emellertid ännu en trumf 
att spela ut. Den lyder så här:

À sin sida har docenten Lidforss väl aktat sig för att servera 
sin publik några tankar. Han har i spaltlånga artiklar än harms 
fullt anfallit, än hånfullt utskrattat religionen, och bekant är 
hans visdoms löje över Viktor Rydbergs livsgärning.

Påståendet att jag skulle ha lett ett visdomens löje 
över Viktor Rydbergs livsgärning är fullkomligt gripet 
ur luften. Min kritik för några år sedan gällde endast 
det i min och många andras tanke vetenskapligt orik» 
tiga och därjämte oridderliga sätt varpå Viktor Ryd» 
berg under sina senare levnadsår bekämpade ateismen. 
Om hans livsgärning i övrigt har jag aldrig fällt 
något som hälst nedsättande omdömen.

Men herr löjtnanten fortsätter:

När den lör herr Lidforss mycket besvärlige prof. Norström 
publicerade en del tyska vetenskapsmäns omdömen om Häckels 
vetenskaplighet, svarade docenten Lidforss i sin tidning »Arbetet» 
med att framdraga motsatta omdömen och det var ju en saklig 
synpunkt, men hans stora trumf var dock ett bevis av äkta 
socialdemokratisk objektivitet. Han överöste sin motståndare 
med råhetens grövre tillmälen och därmed är ju i regeln en 
fråga avgjord i vår socialdemokratiska press. När herr Lidforss 
icke kunde sakligt övervinna sin motståndare, så fick denne 
heta »en tjurnacke» o. s. v. Nog fick herr Lidforss en träffsäker 
avskedsreplik av prof. Norström, men docenten fortsätter lika 
fullt med sin »vetenskaplighet» inför arbetarna.

Polemiska inlägg. t
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Det är ju en smula vanskligt för undertecknad att 
taga till orda i en sak där jag själv är part, och jag 
inskränker mig därför till följande rent sakliga upp* 
lysningar:

I Handelstidningen för den 22 juli 1903 publi* 
cerade prof. Norström under rubriken »Ernst Häckel 
och hans monism» en artikel, som huvudsakligen 
stödde sig på en av E. Dennert författad broschyr: 
»Die Wahrheit über Ernst Häckel und seine Welt* 
rätsel». Prof. Norström icke blott refererade, utan 
företog sig även att i vissa fall skärpa de beskyll* 
ningar, som i denna skrift framkastades mot Häckel 
och om vilka prof. Norström själv yttrade att »de 
gå ut på intet mer och mindre än på fullständig veten* 
skaplig, ja moralisk tillintetgörelse». Denna artikel be* 
svarades av mig i Arbetet för den 28 och 29 aug. 1903. 
Därpå följde en replik från prof. Norström (Arbetet 
den 7 september 1903), som besvarades av mig i 
följande nummer. Först den 30 december 1903, alltså 
efter en betänketid av nära 4 månader, kom prof. 
Norströms svar på min artikel av den 8 september. 
I min slutreplik, som publicerades i Folkets tidning 
den 11 januari 1904, kunde jag emellertid fastslå, »att 
prof. Norström numera ej vill lancera beskyllningarne 
mot Häckel, för så vitt de röra förfalskningar och 
medvetna lögner. Han skriver själv härom följande:

»För övrigt tillstår jag uppriktigt, att jag tror mig ha vä* 
sentligen beriktigat min uppfattning av Häckel, sedan jag skrev 
min första artikel. Man har ymnigt lagt honom vetenskapliga 
förfalskningar och medvetna lögner till last. Sådant synes mig 
dock redan den massiva dogmatismen hos honom utesluta och



51

eller åtminstone göra otroligt. Hans monotona præterea censeo 
och själlösa torka i framställningen tyda mera på fanatikerns 
blinda nit än på bedrägliga konster.»

Med detta peccavi hade prof. Norström i själva 
verket fullkomligt brutit udden av sin första artikel, 
ty vad som var ämnat att bära upp denna och som 
faktiskt gjorde den så odiös var just den visserligen 
från Dennert hämtade men av herr Norström stäm 
digt understrukna beskyllningen för medvetet bedrä« 
geri och avsiktligt vanställande av sanningen.»

Detta om stridens sakliga förlopp. När nu löjt« 
nant Liljedahl påstår, att »när herr Lidforss icke kunde 
sakligt övervinna sin motståndare så fick denne heta 
en ’tjurnacke’ o. s. v.», så gör han sig skyldig till en 
dubbel osanning. För det första har jag aldrig om 
prof. Norström begagnat citerade epitet, jag yttrade 
endast att han »ägde en självkänsla styv som en 
tjurnacke», och herr löjtnanten vill väl dock icke 
sätta likhetstecken mellan professor Norström och 
hans självkänsla. För det andra fälldes det ovan an» 
förda yttrandet i min första artikel mot prof. Nor» 
ström, i mina två följande repliker skall löjtnant Lilje» 
dahl ej finna ett enda ord som han, hur falskt det än 
må citeras, skall kunna ge skenet av okvädingsord.

Det anförda kunde egentligen vara nog för att 
belysa herr löjtnantens sätt att handskas med sam 
ningen, men följande passus hämtad ur samma artikel 
må dock finna plats:

Ej ens det råaste glåpord mot den Evige från en Hinke 
Bergegrens eller en Bengt Lidforss’ mun skulle förmå mig att 
rösta för deras polisiära avförande från arenan.
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Vi veta icke om herr löjtnanten läst latin, men i 
varje fall tycks han känna innebörden av calumniate 
audactet. När har löjtnant Liljedahl hört mig vare 
sig i tal eller skrift utslunga råa glåpord mot den 
evige? Utan omsvep, aldrig. Men inför Stockholms 
Dagblads läsare gör sig en sådan insinuation alldeles 
charmant.

Det är med en viss känsla av obehag som jag 
låter denna artikel gå i pressen, enär den lätt nog 
kan få skenet av ett självförsvar, vilket alldeles icke 
ingått i mina planer. Vad jag velat visa är blott — 
och det tror jag har lyckats mig — att denne löjtnant 
Liljedahl, vars hjärta klappar så rörande vackert för 
allt skönt, ädelt och sannt mellan himmel och jord, 
dock, när det gäller att bekämpa en obekväm mot« 
ståndare, begagnar alldeles samma taktik som en van» 
lig konservativ skandalskrivare.

Den saken är onekligen ägnad att mana till efter» 
tanke.



II.
(1905)

Professor Vitalis Norström, välbekant för Arbetets 
läsare bl. a. på grund av sin kampanj mot Ernst 
Häckel, har i dagarna samlat och i bokform utgivit 
sina under senare åren publicerade uppsatser om radi- 
kalismen, Ellen Keys tredje rike o. s. v. Denna till
dragelse har inspirerat professorns enastående beun
drare, löjtnanten Liljedahl, att i fredagens Handels
tidning bringa professorn en versifierad hyllning, vars 
första strof lyder så här:

Obrukad stod vår skära 
och blänkte röd av rost; 
den mark, som skulle bära 
vår skörd, var död av frost. 
Då kom din såningstimma, 
när vinterbojan sprang 
med köld och natt och dimma 
och luften vårligt klang.

Denna bekännelse är onekligen av intresse för 
bedömandet av herr löjtnantens bildningsnivå. Vad 
mänskligheten hittills frambrakt på den filosofiska 
forskningens område, har ej varit skördar av den be
skaffenhet, att herr löjtnanten känt sig hågad att an
vända sin »skära», vadan detta instrument fått hänga 
obrukat och börjat blänka rött av rost. Först när 
»vinterböljan sprang med köld och natt och dimma»
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d. v. s. när prof. Norström började utge sina popu* 
lär<filosofiska broschyrer, kände löjtnant Liljedahl sig 
ha användning för sin tankeapparat, vilket ju förklarar 
åtskilligt i herr löjtnantens filosofiska skriftställarskap.

Andra strofen har följande lydelse:
Och under mödor tunga 
du lade ner ditt frö 
så djupt att blott de unga 
iå bärga det som hö.
Vårt tvivel är förfruset, 
vårt nödår blött till slut, 
och åter, åter ljuset 
skall värma som förut.

Denna vers bjuder på en högst intressant omvär» 
dering av de i vardagspoesien gängse uttrycksmedlen. 
I regeln är det ju hoppet eller något liknande som 
förfryser, men hos herr Liljedahl är det tvivlet, som 
dukar under för kölden. I vanliga fall svälter man 
ett nödår till slut, men herr Liljedahl blöder det; så 
är det när man har stort hjärta. I äldre poesier 
talas det med suckan om att allt kött är hö; men när 
herr Liljedahl riktigt vill hylla sin mästare, så liknar 
han dennes tankar vid hö, och man behöver ju endast 
föra ut bilden vidare för att få den mest åskådliga 
föreställning om arten av de levande väsen, vilka 
livnära sig av professorns tankealster. Vilken älsklig 
herdeidyll!

Tredje och sista versen har följande lydelse:

Ack, har ditt verk än sugit 
din blodsvett mången gång, 
så har du aldrig ljugit
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en tanke för det fång 
av blomster, tusen räcka 
åt den, vars ord är sålt. 
Oss skall din gärning väcka 
att tänka rent och stolt.

Så skall en retorisk klimax vara beskaffad. Man 
tänke sig: prof. Vitalis Norström, Viktor Rydbergs 
arvtagare och den svenska ungdomens uppfostrare 
till renhet och stolthet, har aldrig ljugit, aldrig salt 
sig! Vilken mani

Att en sådan själsadel imponerar på löjtnant Lilje» 
dahl förstå vi innerligt väl. Men att Handelstidningen 
öppnar sina spalter för detta slags hjältedyrkan, det 
synes oss vittna om en filantropi, som är stadd på 
betänkliga avvägar.



(1907)

ERNST LILJEDAHL: SVENSKA LIVSFRÀGOR

Författaren till ovanstående arbete, löjtnant Ernst 
Liljedahl, har redan för några år sedan presenterats 
för Arbetets läsare, då han i egenskap av professor 
Vitalis Norströms beundrare och lärjunge riktade ett 
mycket patetiskt, men föga välbetänkt angrepp mot 
undertecknad, närmast med anledning av ett föredrag 
om vetenskap och gudstro, men även berörande den 
polemik om Häckel, som förts mellan herr Norström 
och undertecknad. Det ofördelaktiga intryck, som 
detta herr Liljedahls inlägg framkallade hos omdö« 
mesgilla personer, har sedermera ytterligare stegrats 
genom den kritiklösa beundran han vid skilda till« 
fällen — både på vers och prosa — ägnat den bekante 
Alingsåsfilosofen, vars privatdygder måhända äro 
mycket aktningsvärda, men vars inlägg på det social« 
filosofiska området ofta röja en rent ut brottslig 
okunnighet i sak. Det var därför med en som det 
tycktes mig tämligen välgrundad misstro som under« 
tecknad öppnade herr Liljedahls bok. Men man lär 
så länge man lever, och efter läsningen av »Svenska 
livsfrågor» har undertecknad fått den bestämda upp« 
fattningen, att författaren ingalunda kan avfärdas som 
ett militäriskt eko av den celebre Alingsåsfilosofen,
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utan att han tvärtom är en man, vars idealitet är höjd 
över allt tvivel och vars praktiska strävanden oftast 
äro lika respektabla och behjärtansvärda som hans 
teoretiska åskådningar äro snedvridna eller absurda.

I själva verket torde man göra herr Liljedahl den 
bästa rättvisan, om man betraktar honom som en 
dubbelmänniska: å ena sidan löjtnantemteoretikern, 
som betraktar tillvaron genom en filosofisk monokel 
av herr Norströms bristfälliga fabrikat, och å andra 
sidan löjtnantemverklighetsmänniskan, som med flärd* 
fritt sinne och oförvillad blick bildat sig en uppfatt* 
ning av den verklighet, som omger honom. Denna 
dualism framträder på många punkter i det förelig* 
gande arbetet, ehuru det måste erkännas att verklig* 
hetsmänniskan visar en avgjord tendens att dominera. 
Och man torde väl kunna hoppas, att en person, som 
trots sin egenskap av militär och svenskpatriot dock 
kunnat emancipera från den storsvenska högern i den 
grad som herr Liljedahl gjort det, även skall kunna 
småningom frigöra sig från det Norströmska inflytan* 
det — en frigörelse som torde komma av sig själv 
den dag herr Liljedahl får tid och lust att på allvar 
studera icke blott svensk, utan även dansk, tysk och 
engelsk filosofi.

För närvarande lider emellertid hans framställning 
av betänkliga brister, som framträda så mycket skar* 
pare mot bakgrunden av de sunda tankar och yrkan* 
den han för övrigt frambär. När det t. ex. gäller en 
så viktig och allt efter de skilda ståndpunkterna så 
olika bedömd fråga som Sverges förhållande till Norge,
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yttrar löjtnant Liljedahl med cn öppenhet, som är höjd 
över allt beröm, följande tänkvärda ord:

»Liksom allt ont tnåste även kriget bekämpas och cn gång 
övervinnas. Det kan endast ske i mån som folkmotsättningars 
nes viljeriktningar förandligas till att gälla högre kampvärden än 
sådana som kunna vinnas och förloras genom den fysiska styr» 
kan. Ett väldigt världshistoriskt steg i denna riktning togs 1905 
av Sverge, då folkmajoriteten, trots alla förklarliga frestelser i 
motsatt riktning, insåg att Norges brutala uppträdande den 7 
juni skamhöljde dess ära och icke vår. Att i praktiken ha ge» 
nomfört en sådan omvärdering av folkkränkningens problem är 
en svensk bragd.-------- Däri ligger det stora, att Sverges folk»
majoritet vid unionsupplösningen handlade som ett moraliskt 
kulturfolk anstår. Ingen kan begreppsmässigt skilja anfallskriget 
och försvarskriget, utan skiljegränsen måste i varje praktiskt fall 
dragas genom samvetet.»

Det är ju kloka och manliga ord, ord vilkas ver» 
kan icke bör förringas därav, att de yttrats av en 
militär, som icke ens av den KjellémClaessonska 
Chauvinistgruppen torde kunna förebrås för bristande 
mod och fosterlandskärlek. Men — även på denna 
punkt, där herr Liljedahl dokumenterar sig som en av 
stark rättskänsla besjälad realpolitiker förtages det 
goda intrycket högst väsentligt därav, att löjtnanten» 
teorikern träder fram och pratar dumheter. Att Sverge 
1905 kunde motstå frestelsen till krig, blev menar 
herr Liljedahl möjligt därigenom att svenska folket 
äger »ett kristligt adlat nationalmedvetande», att det 
var »ett om sitt gudsbeläte medvetet folk» o. s. v. 
Detta är ju rena nonsens. Bortsett från det faktum 
att den kristna tron ännu aldrig avskräckt ett folk 
från krigstanken, vem var det väl som starkast yrkade
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på krig mot Norge, om icke den del av nationen, 
vars språkrör utgöres av den kristligt adlade präst« 
tidningen »Vårt Land»? Och var stötte väl krigstanken 
på hårdare motstånd än just inom svenska arbetar« 
partiet, över vars nu som bäst pågående »avkrist« 
ning» vår tids heliga så bittert beklaga sig? Det är 
nästan ofattligt, hur en man med herr Liljedahls på« 
tagliga frihet från hyckleri kan prestera ett dylikt 
förhärligande av kristendomen, vilket i sin kritiklös« 
het osökt manar fram bilden av den helige Basilius, 
som enligt legenden »gick så långt i ödmjukhet, att 
han till guds ära avstod från bruket av sitt för« 
stånd».

Föga lyckligare är herr Liljedahl, då han i detta 
samband trots sin markerade fredskärlek dock gör 
gällande, att »kriget är ingen meningslöshet i histo« 
riens livsprocess», enär »det har samma uppgift som 
allt ont: att väcka det goda, en synpunkt, som 
blott fastslår ett världshistoriskt faktum utan att lösa 
det ondas olösliga problem». Nu är det tydligt att 
den som i kriget ser ett moment i den gudomliga 
världsordningen, även måste anlägga detta betraktelse« 
sätt på sådana tilldragelser som jordbävningar, pest« 
epidemier, hungersnöd o. s. v., då ju allt detta är 
faktorer, som bevisligen kunde stimulera mänsklighe« 
ten till altruistiska handlingar. Till och med alkohol« 
ismen, som frambesvurit nykterhetsrörelsen, måste 
från denna synpunkt betraktas som ett led i den av 
guds vilja utstakade världsplanen. De flesta torde väl 
rygga tillbaka för en sådan konsekvens, men icke så 
löjtnant Liljedahl, som sid. 23 yttrar ordagrant följande:
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»Vilket samhälle kan äga bestånd utan det positivt onda, 
som gång på gång visar sig vara nödvändigt för att höja det 
positivt goda till ökad motståndskraft? Genom — fast icke av — 
dryckenskapen har ej blott nykterhetsrörelsens negativa protest 
kommit, utan även hela den positiva vinsten av nykterismen: 
ökat socialt ansvar, ökad folkbildning och ett skönare sällskaps* 
liv. Om det positivt ondas ursprung veta vi intet, men om dess 
mening veta vi, att det goda ej kan vara det förutan, att det är 
som »Tankelinjernas filosof»* säger lika evigt som det goda.»

Alltså: om det ondas ursprung veta vi intet, men 
guds mening med det onda kunna vi dock se, och 
vad speciellt dryckenskapen beträffar, så har försynen 
låtit alkoholismen härja några föregående generationer 
för att skaffa vår tid ökad folkbildning och ett skö* 
nare sällskapsliv! Det är ju en teodicé så god som 
någon annan, fast man naturligtvis med skäl kan fråga 
sig, om en världsordning, i vilken massmord och 
dryckenskap ingå som avsiktliga och väsentliga mo* 
ment, verkligen kan göra skäl för att kallas gudomlig.

Det anförda torde vara nog för att belysa den 
brist på intellektuell hållning, som utmärker teoretikern 
Liljedahl. Det osäkra och vacklande i hans position 
ökas ytterligare därav, att hans tankevärld genom* 
korsas av intryck och impulser från olika håll, så att 
hans omdöme stundom pendlar som kompassnålen 
vid en magnetisk virvelstorm. Särskilt oklar synes 
hans ställning gentemot den svenska arbetarrörelsen 
och den radikala vänstern i allmänhet. Som vaken 
och seende verklighetsmänniska har han visserligen 
klart för sig, att man under alla omständigheter måste

Vitalis Norström. B. L.
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prestera »ett varmt erkännande av det berättigade i 
den modärna arbetarrörelsens historiska uppgift att 
lyfta nationens flertal upp till bättre livsvillkor». »Att 
dagligen», heter det vidare (sid. 152) utan en timmas 
tjänstledighet arbeta 10 à 11 timmar i en fabrik och 
under dygnets övriga timmar bo med sin familj 
kanske i ett enda rum ihop med inneboende, och när 
man tillsist är gammal och utsliten ej få ett öres 
pension, det är en skriande orättfärdighet». Han har 
vidare som övertygad och entusiastisk nykterhetsvän 
haft rikligt tillfälle att se »upprörande fall av fyrk= 
talsväldets inflytande», och han formulerar sina an« 
klagelser mot första kammaren på följande sätt:

Första kammaren har genom det oavlönade mandatet gjorts 
till överklassens och kapitalismens representant, och kapitalet 
dominerar alkoholtrafiken. Kammaren avslog åren 1890, 1891, 
1896, 1897 och 1898 medkammarens beslut om en alkoholgräns 
mellan svagare och starkare maltdrycker och gav först med sig 
1903. Första kammaren har betydligt fördröjt ölutskänkningens 
borttagande från lägerplatserna, en reform, som redan visat sig 
verka mycket gott.

Första kammaren har i övrigt motsatt sig medkammarens 
beslut i följande frågor: kontroll över kringresande spritagenter ; 
ett obetydligt anslag till tidskriften Mimer, där våra främsta 
fackmän i alkohologi medverka (bifölls sent omsider vid 1906 
års riksdag); internering av våra alkoholister, som nu nekas 
sjukvård i motsats till varje annan sjuk, ty läkarevetenskapen 
betraktar numera den notoriske drinkaren såsom en sinnessjuk, 
vilken ej själv vill låta vårda sig.

Vidare har första kammaren, såsom förut nämnts, upprepade 
gånger avslagit medkammarens beslut om införande i skolorna 
av undervisning i hälsovård, nykterhetsrörelsens stora positiva 
yrkande, som först vid 1906 års riksdag bifölls av vårt överhus.
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Och granska vi riksdagens nykterhetsgrupp, så räknar den (år 
1906) 106 medlemmar från andra kammaren, men endast en, 
säger en, från den första.

De nationellt intresserade ha för länge sedan vänt öronen 
bort från det »fosterländska» klingklang, som huvudsakligen har 
gevär och pansarplåtar till resonnansbotten och ofta ekar i första 
kammarens sal. Vår tid fordrar en djupare låt.

Herr Liljedahl har alltså, efter vad ovanstående 
citat ge vid handen, icke blott en öppen blick för 
den modärna arbetarrörelsens världshistoriska mission, 
utan har också genomskådat den under fosterländsk» 
hetens mantel florerande mammonsdyrkan, som är 
det bärande momentet i första kammarpolitiken. Men 
hans vetskap om det sociala eländet hindrar honom 
icke från att yttra sig överlägset om arbetarorganisa» 
tionernas tro på »lönekravens förmåga att höja den 
kroppsarbetande klassen», och hans inblick i det 
svenska riksdagsmaskineriet avhåller honom icke från 
en så naiv uppfattning som den, att den antimilita» 
ristiska propagandan på lägerplatserna skulle kunna 
stävjas därigenom att man i »en fosterländskt genom» 
andad utläggning» klargjorde för de värnpliktige »vad 
som verkligen göres för kroppsarbetarne av regeringen, 
riksdagen och de många välfärdsinrättningarne». Herre 
gud! Herr Liljedahl förstår utan tvivel, att första 
villkoret för arbetarklassens andliga höjande är undan» 
rödjandet av den materiella nöd, varunder breda lager 
av det arbetande folket lida; men det oaktat prokla» 
merar han med den patetiskt uppstyltade sofistik, 
som utmärker hans filosofiska förebild, att »folkfrihet 
är i sista hand den socialt och politiskt tryggade
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rätten till uppoffring för ett folks högsta ideal: frihet 
från njutningsslaveriet». Till så kapitala dumheter 
kan den Norströmska filosofien förleda en löjtnant i 
den svenska armén.

Det är skada att sådana lyten skola vanställa herr 
Liljedahls framställning, som annars innehåller många 
goda och behjärtansvärda uppslag, särskilt på det 
militära området, där hans sakliga insikter och hans 
ärligt demokratiska läggning fullt komma till sin rätt. 
Trots all sin religiösa och fosterländska överspändhet 
gör han dock intrycket av att vara en kraft, som det 
demokratiska framstegsarbetet i Sverge borde kunna 
ha gagn av.

Vad man skulle vilja önska författaren vore att genom 
ett mindre ensidigt val av lektyr få blicken vidgad 
och särskilt gagneligt vore det nog, om han för att 
tillfredsställa det filosofiska intresse, han tyckes äga, 
överskrede den svenska filosofiens råmärken. Redan 
bekantskapen med den Höffdingska tankevärlden 
skulle säkerligen övertyga honom om, att mästaren 
Norström ingalunda är den tankens storman, han nu 
synes vara, och denna uppfattning skulle säkerligen 
stärkas genom studiet av den engelska filosofien, vars 
något flacka optimism ju lämpligen kunde erhålla sitt 
korrektiv i Schopenhauers och Hartmann’s skrifter.

På vandringen genom den fria tankens nejder 
skulle man också vilja önska herr Liljedahl en följe» 
slagare, vars bekantskap han troligen ännu icke har 
gjort. Det kan ej betviflas, att herr Liljedahl äger fullt 
upp med fysiskt mod och när det gällde fosterlandets 
väl utan att blinka skulle se döden i vitögat. Att han
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även i rikt mått äger vad man kallar moraliskt mod, 
därför är hela hans offentliga uppträdande en borgen. 
Men utom fysiskt mod och moraliskt finns det även 
något som skulle kunna kallas intellektuellt mod och 
som består däri, att man under sökandet efter san« 
ning icke ryggar tillbaka för några konsekvenser, 
hur svåra de än må vara, utan låter det tankeliv, som 
spirar upp ur sanningskravet, nå sin naturliga växt 
och blomning, även om detta skulle medföra förlu» 
sten av livsvärden, som man förut trott vara funda» 
mentala. Det var detta intellektuella mod, som den 
svenske filosofen ville tända, då han yttrade: »Sök 
sanningen, och leder vägen så till hälvetets port, så 
klappa på». Vid den porten gör mången halt och 
vänder om; men för den som klappar, varder upp» 
låtet, och för hans blickar öppnar sig hälvetet — hela 
den stora, vida världen, som aldrig kan förlossas av 
en lidande frälsare, men väl förbättras genom tusen» 
dens och åter tusendens samfällda arbete.



IV.
(1907)

[VÅR LIVSÅSKÅDNING]

Till ovanstående replik, som kommit redaktionen 
tillhanda först sex veckor efter det den åsyftade kri» 
tiken publicerats i »Arbetet» och vars införande dess- 
utom fördröjts genom undertecknads bortovaro från 
Skåne, må det tillåtas mig att göra följande rand» 
anmärkningar.

Vad först beträffar den från prof. Norström häm- 
tade, och nu av herr Liljedahl så patetiskt förkunnade 
satsen att bevisföringen på religionens område hör 
hemma inom viljans värld, så fordras det ej mycket 
skarpsinne för att inse det orimliga i denna uppfatt
ning. Den ringaste eftertanke lär ju, att all positiv 
religion innehåller dogmer, vilkas sanning eller osan
ning är fullkomligt oberoende av individens vilja, 
men vilkas antaglighet i första hand beror på den 
lägre eller högre grad av intellektuell utveckling, som 
uppnåtts. Att vilja tro på guds existens, på ett liv 
efter döden o. s. v. är en sak, att kunna det är en 
annan. »Tron på själens odödlighet släpper icke mitt 
hjärta, hur mycket förståndet än har att invända där
emot», skriver Tegnér i sina brev, och ger därmed 
ett klart vittnesbörd om den tragiska konflikt som på 
det religiösa området så ofta uppstår mellan hjärtats 
Polemiska inlägg. c
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önskningar och det intellektuella samvetets krav. Hos 
Tegnér synes denna konflikt ha blivit oavgjord, men 
hos tusen och åter tusen andra slutar striden, ofta 
först efter svåra själskval, med de religiösa åskådnin» 
garnas nederlag; och det är som bekant ingalunda säll» 
synt att träffa personer, hos vilka det religiösa viljelivet 
ursprungligen varit så starkt, att den sorg, som upp» 
givandet av de religiösa dogmerna förorsakat dem, 
kastat en bred slagskugga över hela deras liv.

För övrigt är det ju alldeles riktigt, att man ej 
kan prestera några vetenskapliga bevis mot en per* 
sonlig guds existens, och att denna alltså formellt 
sett ligger inom möjlighetens område, men som F. A. 
Lange framhåller i företalet till »Materialismens hi» 
storia», inom verklighetens område fordrar tänkandets 
sedlighet av oss, att vi ej hålla oss till vaga möjlig» 
heter, utan alltid giva företrädet åt det sannolikare».

Då löjtnant Liljedahl i sin replik förklarar, att han 
hos de angivna filosoferna (Hartmann, Schopenhauer, 
Höffding) ej kunnat »finna ett enda bevis, som bringar 
religionens Gud på fall», så erinrar han trots det 
formellt riktiga i yttrandet bra mycket om mannen, 
som ej ser skogen för bara träd. Önskar löjtnant 
Liljedahl emellertid klarare besked om Eduard von 
Hartmanns ställning till kristendomen, så kan han 
få detta bland annat i Hartmanns skrift »Die Selbst» 
Zersetzung des Christentums» (Kristendomens själv» 
upplösning); och vad den »religionens gud» beträffar, 
som växer fram ur den Schopenhauerska filosofien, 
så ger en av Schopenhauers lärjungar, professor Paul 
Deussen i Kiel, klart besked härom, då han i »Die
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Elemente der Metaphysik», skriver följande: »Om 
det är tillåtet att beteckna det betydelsefullaste av 
alla ting med det betydelsefullaste namn, om det är 
lämpligt att åt den dunklaste saken ge det dunklaste 
ordet, så må vi beteckna fornekelsens princip och ingen» 
ting annat med ordet gud. Likväl får under detta 
namn ingalunda förstås något personligt, följaktligen 
begränsat, följaktligen egoistiskt, följaktligen syndigt 
väsen. Om man gör klart för sig, (vilket väl sällan 
sker,) vad personlighet egentligen är, så känner man 
sig böjd att betrakta uppfattningen av väsendenas 
väsen som personlighet nästan som blasfemi.»

Så mycket om Hartmann och Schopenhauer. Det 
är emellertid tydligt, att man strängt avklipper alla 
diskussionsmöjligheter, när man som löjtnant Liljedahl 
med hänsyn till den religiösa sanningen proklamerar 
satsen

Sic volo, sic jubeo; stat pro ratione voluntas,*  
och jag skall därför ej vidare ingå på hans utlägg» 
ningar angående Höffdings religionsfilosofi, det ondas 
godhet o. s. v., utan endast i korthet beröra de av 
herr Liljedahls reflexioner, som gälla frågor inom den 
praktiska verklighetens område.

* Så vill jag, så befaller jag; min vilja står över förnufts» 
skälen.

Herr Liljedahl förklarar, att socialdemokratien be» 
går ett »förräderi mot arbetsklassen, om den huvud= 
sakligen förlitar sig på penningens överflyttning till 
kroppsarbetarne i rättvis proportion». Detta är, för= 
klarar han, att förvandla »rättvisans heliga sak till 
gods och gull». Sådant tal låter mycket vackert; men
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så länge den hårda verkligheten är av den art att 
ungefär hälften av det arbetande folket befinner sig 
under fattigdomsstrecket, d. v. s. på grund av pän« 
ningbrist ej är i stånd att bo, kläda och livnära sig 
så som — icke deras njutningslystnad — utan hygie> 
nens oavvisligaste krav fordra — så länge må man 
förlåta socialdemokratin, om den tillsvidare lägger 
huvudvikten på förbättringen av arbetarklassens eko« 
nomiska läge. Och då herr Liljedahl i detta samband 
kategoriskt förklarar, att han »tror på arbetarrörelsen 
endast i den mån dess kämpar återfinnas i den sed« 
ligt syftande nykterhetsrörelsen», så vittnar detta om 
en skäligen bornerad, för att icke säga fariseisk upp« 
fattning, översatt på den praktiska verklighetens språk 
betyder ju detta yttrande, att herr Liljedahl eventuellt 
skulle kunna skänka sitt bifall åt de insatser som 
t. ex. riksdagsmännen Christiernson och Nils Persson 
göra i egenskap av arbetarrörelsens män, men att han 
däremot måste underkänna den verksamhet, som i 
samma syfte utövats av Hjalmar Branting och Axel 
Danielsson. Men, bäste herr löjtnant, varför tillämpa 
dessa stränga grundsatser endast mot arbetarrörelsens 
män? Varför icke anlägga samma måttstock vid be« 
dömandet av deras livsgärning, vilka såsom Viktor 
Rydberg och Vitalis Norström, satt hela folkets, ja 
hela samtidens förädling på sitt program?

Herr Liljedahls påstående att jag satt likhetstecken 
mellan kristendom och tidningen Vårt Land är full« 
komligt oriktigt. Vad jag framhöll och vad jag ännu 
vidhåller, det är att år nittonhundrafems krigsentu« 
siaster företrädesvis stodo att finna bland de befolk«
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ningslager, där den kristna tron ännu är rotfast, och 
att det starkaste motståndet mot krigstanken just ut« 
gick från de »avkristnade» socialdemokraterna. Att 
under sådana omständigheter tillskriva det gynnsamma 
slutresultatet svenska folkets »kristligt adlade rätts« 
medvetande», som herr Liljedahl gjort i sin bok, torde 
vara skäligen obefogat, och det var detta tilltag jag 
tillät mig kritisera.

Till sist några ord med anledning av de beskyll« 
ningar för »övermod, haltlöshet och råhet», som herr 
Liljedahl i sin replik riktar mot »vissa vetenskaps« 
män», bland vilka undertecknad naturligtvis är en. 
Redan för ett par år sedan har herr Liljedahl (i en 
artikel i Stockholms Dagbl.) givit undertecknads 
journalistiska verksamhet det betyget att »docenten 
Lidforss väl aktat sig för att servera sin publik några 
tankar», men att jag däremot »i spaltlånga artiklar 
hånfullt utskrattat religionen» och i likhet med herr 
Hinke Bergegren utslungat »de råaste glåpord mot 
den Evige». Undertecknads vidräkning med prof. 
Norström med anledning av dennes Dennert«artikel 
mot Häckel karaktäriseras av herr Liljedahl i samma 
artikel på följande sätt: »Han (B. L.) överöste sin 
motståndare med råhetens grövsta tillmälen och där« 
med är ju i regeln en fråga avgjord i vår socialde« 
mokratiska press o. s. v., o. s. v. — När jag skrev 
den artikel, som föranlett herr Liljedahls här ovan 
införda replik, levde jag i den tron, att de nyss eite« 
rade beskyllningarna tillkommit under en tillfällig 
uppbrusning, som för ett ögonblick grumlat hans 
blick för realiteterna. Det faktum att herr Liljedahl
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nu upprepar dessa osanna beskyllningar och därvid 
icke skyr att tillgripa den lumpna insinuationens har» 
värja, visar tydligt nog, att denna föreställning var 
ett misstag; och ett misstag var det också, då jag i 
herr Liljedahl trodde mig se en man — nu i stället 
möter odium theologicum i löjtnantsuniform och med 
moraliserande nasalljud.



KRISTEN RELIGIONSHISTORIA 
OCH PROFAN

(1912)

TJrofessor Vitalis Norström, som sedan gammalt gäl» 
ier för att vara en motsatsernas och de djärva 

paradoxernas man, har i den Segerstedska befordrings» 
frågan framkommit med ett uppslag, som onekligen 
ter sig som en pikant, för att icke säga halsbrytande 
kompromiss. Själva förslaget går närmast ut på att 
docenten Segerstedt frivilligt borde avstå från att söka 
den lediga professuren inom teologiska fakulteten i 
Lund, och till gengäld skulle man då — genom fri» 
kostiga mäcenaters ingripande — åt honom inrätta en 
professur i religionshistoria och religionsfilosofi vid 
Göteborgs högskola, där hans betydande intellektuella 
och moraliska kraft finge tillfälle att tumla om med de 
religionshistoriska och religionsfilosofiska spörsmålen 
på den vädjobana, där den hör hemma, de historiska 
och filosofiska vetenskapernas oomgärdade fält».

Professor Norströms förslag är, som Dagens Ny
heter framhåller, synnerligen frikostigt och storslaget 
och vidhjärtat, och skall säkerligen mottagas med stor 
hänförelse av alla, för vilka det blivit en hjärteange»
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professor i Lund. Men Göteborgsprofessuren existe« 
rar ju tillsvidare endast i professor Norströms gene« 
rösa fantasi, och skulle den en dag bli en verklighet, 
så kunna ju nya betänkligheter göra sig gällande, 
exempelvis hänsyn till de folkskolelärare utan stu« 
dentexamen, för vilka Göteborgs högskola är beredd 
att öppna sina portar, och som sedan en dag komma 
att undervisa ogrumlade barnasjälar i den kristna reli« 
gionens läror.

Märkligare än själva medlingsförslaget är emeller« 
tid den motivering, som professor Norström pre« 
sterar.

Hos docenten Segerstedt förena sig, säger han, sedligt allvar, 
vetenskaplig rättrådighet och hänförelse jämte vetenskapliga för« 
utsättningar, helt visst överlägsna hans eventuella inhemska 
medtävlares. Det är också ett drag av stark personlighet genom 
hans skrifter.-------- Om forskningens och tänkandets nödvän«
dighet och höghet tvekar varken docenten Segerstedt eller för« 
fattaren till denna artikel. Vi känna kanske båda lika djupt 
sanningssökandets förpliktelse.

Men, fortsätter professor Norström, herr Seger« 
stedts stora fel är, att »han ej är kristen teolog, ej 
ens kristen», och denna tankegång föres sedan vidare 
— vi återge här Sydsvenskans referat — på följande 
sätt:

Prof. Norström utvecklar detta närmare, menande honom rent 
av sakna ett »sinne» för det kristna troslivets egendomlighet — 
lika behövligt för en teologisk vetenskapsman som normal sin« 
neserfarenhet för naturvetenskapsmannen. Under sådana om« 
ständigheter kan han ej ett ögonblick undra över lärare och
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präster, som vägra att släppa in en sådan man såsom professor 
i den teologiska fakulteten, »Enligt min mening fullgöra de där» 
med endast sin rätt förstådda, enkla plikt».

Denna utredning är onekligen högst intressant. 
Det finns alltså enligt professor Norström två slags 
religionsvetenskaper, en teologisk och en filosofisk. 
För att kunna bedriva teologisk religionshistoria och 
teologisk religionsfilosofi kräves det, att man äger ett 
specifikt »sinne» för det kristna troslivets egendom« 
lighet; men detta »sinne», som för den teologiske 
vetenskapsmannen är lika oundgängligt som »normal 
sinneserfarenhet för naturvetenskapsmannen», är enligt 
professor Norström fullkomligt onödigt för den, som 
vill bedriva religionshistoria och religionsfilosofi inom 
den filosofiska fakulteten. Så enkelt löses numera den 
urgamla striden mellan tro och vetande: det gäller 
blott att skilja de stridande åt — på skilda fakulteter, 
och så är tron räddad, och vetandet också, om det 
nämligen finns generösa mäcenater.

I full konsekvens med denna sin uppfattning riktar 
prof. Norström ett allvarligt klander mot professorerna 
Söderblom, Pfannenstill och Herner, vilka genom att 
tillstyrka docenten Segerstedts kallelse lagt i dagen 
en »omanlig undfallenhet och försagdhet gent emot 
vetenskapsnamnets hypnotiska inverkan». Dagens Ny« 
heter finner detta yttrande underligt, och förvånas över 
att »vanliga lekmän pålägga sig större omsorg om 
renlärigheten än universitetsteologer av facket». Men 
vad är i själva verket ett sådant fenomen annat än 
ett slående vittnesbörd om den upplösnings« och för« 
vittringsprocess som sedan decennier försiggår intra
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muros, i teologernas eget läger, inuti själva den teo« 
logiska lärobyggnaden? Det är denna upplösnings« 
process, som prof. Norström med all makt vill lokalisera 
utanför den teologiska fakulteten, efter som det ej 
längre går att förhindra den. Utanför det evangeliskt« 
lutherska prästseminariet må det gärna råda forsk« 
ningsfrihet, men inom dess murar endast ortodoxi, 
efter som ett ortodoxt prästerskap är av oskattbart 
gagn för den konservativa partiets framgångar. Pro« 
fessor Norström är, som man ser, inte förgäves en 
entusiastisk beundrare av den Lindmanska stats» 
konsten.



DEN KRISTNA KYRKAN OCH 
SANNINGEN

(1912)

Uör någon tid sedan blev en tysk präst vid namn 
x Jatho avsatt] från sitt ämbete på grund av bri» 
stande renlärighet; samma öde har i höst drabbat 
Jathos försvarsadvokat inför den kyrkliga domstolen, 
pastor Traub, som ävenledes blivit skild från sitt 
ämbete, enligt domstolens utsago på grund av de »seds 
liga felsteg», vartill han gjort sig skyldig under sin 
talan för Jathos sak, men enligt utomståendes mening 
helt enkelt därför, att hans verksamhet som präst 
och teolog ej tillfredsställt de ortodoxa anspråken.

Med anledning härav har den berömde Berlin» 
teologen Adolf Harnack tagit till orda i en broschyr 
»Pastor Traubs avsättning», vilken redan väckt ett 
starkt uppseende i Tyskland, och vars huvudinnehåll 
även förtjänar att bringas till svenska läsares känne» 
dom. Vad som ger Harnacks ord ett alldeles särskilt 
intresse är icke blott hans höga rang som vetenskaps» 
man utan också det faktum, att han under den före» 
gående Jatho»konflikten intog en undfallande, för att
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icke säga tvetydig hållning. Av allt att döma har 
han denna gång känt det som en hederssak att säga 
sin mening rent ut, och detta en teologisk stormans 
öppna och ärliga ord om kyrkan och den kyrkliga 
teologien kan även med hänsyn till en del svenska 
förhållanden, allt för välbekanta för att här behöva 
antydas, sägas vara ett ord för dagen.

Harnack uttalar att börja med sin förvåning över 
den kyrkliga domstolens stränghet. Jag förstår det 
inte, utropar han, ty jag kan ej ett ögonblick betvivla, 
att varje borgerlig domstol skulle ha tillerkänt Traub 
mildrande omständigheter, och att en sådan domstol ej 
skulle ha antytt oädla motiv hos den anklagade, och 
bestämt vägrat att på grund av ett belastningsmateriel, 
som i enskildheter lämnar rum för dussintals olika tyd* 
ningar, bryta staven över mannens sedliga karaktär. En 
varning kunde Traub ha förtjänat, menar Harnack, men 
att avsätta från ämbetet och jaga från hus och gård en 
man, som lik en stark ek stod rotad i sin församling, 
det är dock för mycket! Och detta förfarande blir 
rent av outhärdligt (gerad zu unerträglich), när man 
betänker, att den kyrkliga domstolen, som här fungerat, 
själv är på en gång kärande, åklagare och domare i 
målet. Att som här skett, presentera ett florilegium 
av alla de stilistiska överdrifter, som Traub låtit komma 
sig till last, förslår icke; ty det fula bruk av ord (»die 
böse Nomenklatur»), som sedan århundraden är i 
bruk vid kyrkliga och teologiska strider, och som till 
följd av stark avnötning ej betyder detsamma, som 
skulle vara fallet i borgerliga livet, borde, menar 
Harnack, vara domstolen tillräckligt bekant.
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Emellertid har man, fortsätter den berömde Berlin« 
teologen, med anledning av denna sak även vänt sig 
till mig och sagt ungefär följande: »den teologi, som 
du lär, har nu blivit dömd i Traubs person, och dina 
lärjungar blicka nu undrande på dig, och fråga, hur 
du ställer dig, och hur de skola ställa sig. Marken 
under deras fötter tyckes dem vika undan och de 
blicka med djup sorg mot sin egen framtid, och mot 
landskyrkans framtid, och de unga teologerna veta 
icke, om de skola fortsätta sina studier, och föräldrar 
och rådgivare undra, om de icke för samvetets skull 
och för de farliga framtidsutsikternas skull böra avråda 
blivande teologer från att studera teologi».

Ja, svarar Harnack, helt visst är det högst bedröv» 
ligt, att trogna evangeliska kristna ej längre veta, om 
de skola råda sina söner att slå in på den teologiska 
banan och att unga allvarliga teologer rygga tillbaka 
och förklara, att präster vilja de absolut icke bli, på 
sin höjd önska de erhålla tillstånd att meddela religions» 
undervisning. Skall det även hos oss gå så långt som 
i den katolska kyrkan, att studiet av teologien sjunker 
ned till de intellektuellt lägst stående folklagren, där 
man utan att djupare beröras av världsåskådnings» och 
trosfrågor studerar till präst helt enkelt därför, att det 
är trångt och dyrt på andra studiebanor? Jag fruktar, 
säger Harnack, att vi redan närma oss detta tillstånd, 
och vi ha ej rätt att gå ur vägen för den frågan, hur 
det har kommit därhän.

Det duger icke att avfärda denna fråga med några 
fraser om att vi leva i naturvetenskapernas och den 
segerrika teknikens tidevarv; skadan ligger icke här,
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utan på en annan punkt. »Jag vill formulera denna i 
all skärpa: man har ej längre tilltro till att man kan 
förbli sannfärdig, om man blir teolog, emedan man 
i de religiösa och kyrkliga tingens ordning och ledning 
ej längre förmår se ett skydd, utan en hotande fara 
för sannfärdigheten.

Harnack utvecklar och stödjer denna sin tanke» 
gång med en utredning, som i sina viktigaste huvud» 
punkter gestaltar sig på följande sätt:

Ur ett långårigt studium av dogmhistorien och 
bekännelseläran har jag dragit följande facit: det har 
i den kristna kyrkan, redan ungefär från det 4:de 
och 5:te århundradet, aldrig härskat full sannfärdig? 
het, i första hand ingen full sannfärdighet i objektiv 
mening, och mycket ofta och fram genom alla år» 
hundraden icke heller någon sådan i subjektiv me= 
ning. I alla tider har man som trosuttryck sagt mera, 
både kvantitativt och kvalitativt, än man kunde svara 
för; alltid uttryckte man sig i de dogmatiska form» 
lerna excentriskare än man verkligen trodde och var 
besluten att genomföra i livet, och alltid gick man 
vid befästandet genom liturgiska formler längre än 
man hade lov till. Något absolut, som man förnam, 
skulle tvingas in i kunskapsformler, som dock alla 
äro relativa och begränsade. Utan förstörelser av 
verklighet och sanning avlopp det icke, och småningom 
blevo ögonen skumma, och ett slags teologisk alkemi 
kom till herraväldet.

Reformationen har här gjort en stark ansats till 
det bättre; men hur snart uppslukades icke denna av 
den gamla schablonen, av dogmatiska läror och litur»
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giska formler, som föreskrevo en fullkomligt föråldrad 
världsbild! Men restaurationen av »läran» vid början 
av förra århundradet i romantikens tecken har efter 
upplysningens höga tidevarv tillägnat sig i en enda 
viljeakt den konfessionella dogmen med allt dess till« 
behör. Detta restaurationstidevarv, levande och kraf- 
tigt i sitt viljande, visade med hänsyn till sitt verk= 
lighets- och sanningssinne fullkomlig bankrutt- Upp- 
rörd över de förluster, som rationalismens tidsålder 
medfört, och berusad av en »högre» tingens verklig
het, som visades av filosofer som Schelling, upphöjde 
man den heliga paradoxin till grundsats och kon
struerade upp natur och historia fritt efter den då 
ännu historiskt fullkomligt oförstådda bibeln. I denna 
tidsålder av några storslagna andar, talrika svärmare 
och ett otroligt stort antal tomma eftersägare var det 
som kyrkorna åter befästades och vi erhöllo det 
evangeliska kyrkoväsen, som vi äga i dag. Det blev 
befästat efter en romantisk reaktions andemening, utan 
hänsyn till vad som försiggick runt omkring, befästat, 
medan den modärna naturvetenskapen, den modärna 
kunskapsteorien och den modärna historieforsknin
gen utvecklade sig och drömmen om en absolut 
kunskap var drömd till slut.

Vad som här utbildat sig — vi följa alltjämt Har- 
nacks framställning — hör till det mest stabila, som 
någonsin kommit mänskligheten till del, enär det utgör 
den synbara och numera oförlorbara förutsättningen 
för allt vidare sunt framåtskridande — det obönhör» 
liga, livsglada och tillitsfulla verklighets* och san- 
ningssinnet i alla kunskapens frågor. Vi äro helt
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visst ingalunda mera moraliska än våra fäder, men 
på denna punkt ha vi upplevat ett framåtskridande, 
som är så väldigt och starkt, att det även drar in de 
små och ringa andarna under sitt bann. Den, som i 
våra dagar söker kunskap eller arbetar vetenskapligt, 
är tvungen att följa detta framsteg. Han erfar och 
måste veta, och han vet det också, att det endast ges 
en metod för forskningen, att man endast kan stu« 
dera det verkliga och ingenting annat, att man bör 
undvika alla stora och ihåliga ord, och att vår kun« 
skap alltid är relativ och begränsad.

Och gent emot detta tingens nya tillstånd — ty 
så kan man kalla det — så står nu kyrkan med sina 
gamla dogmer, sin gamla historieuppfattning och sin 
gamla praxis. Med sina gamla dogmer, som påstå så 
mycket mera än någon människa i våra dagar kan 
stå för, med sin gamla historieuppfattning, vars för» 
utsättningar och metoder synas oss fullkomligt barns» 
liga, och med sina gamla praxis, som ytterst strängt 
håller på formlernas giltighet, men av ålder eftergivet 
tillåter den största frihet i utläggningen och villigt 
tål varje förtunning och så kallat förandligande 
ända till eskamotering. Just detta sistnämnda är det 
framför allt, som vår tid icke mer fördrar, och var» 
emot verklighets« och sanningssinnet uppreser sig. Hi 
känna det som ett förorenande av vårt intellektuella 
samvete.

I främsta rummet är det, menar Harnack, bekän» 
nelsetvånget, som bär skulden till detta ovärdiga till» 
stånd inom kyrkan. Ty här framträder i sin fulla 
styrka just det moment, som ovan berörts: vår tids
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utvecklade verklighets* och sanningssinne tolererar ej 
mer vad äldre tider lättare fördragit, nämligen att 
med en inre reservation bekänna vad man själv anser 
vara oriktigt. Man kan som lärare och predikant gärna 
uppehålla sig vid den gamla ärevördiga apostoliska 
trosbekännelsen, i vars stora linjer alla tiders tro går 
igen; men att vara tvungen att bekänna den, och be- 
känna den varje söndag, det är något helt annat. Hur 
många av våra präster tro numera på köttets upp* 
ståndelse? Men bekänna köttets uppståndelse måste 
de alla, i gudstjänsten — i sina tankar kunna de ju 
samtidigt omtyda och förandliga denl Och samma 
ofrihet, som råder med hänsyn till bekännelsen, här» 
skar även i många andra ting t. ex. i religionsunder* 
visningen. Frågan gäller icke, att man skall ge de 
vuxna stark mat och de små och stora barnen mjölk, 
utan det gäller, att det även i den föda man ger 
barnen ej får finnas något osannfärdigt, och att ingen 
skall tvingas att säga ting, över vilka han måste bly» 
gas, efter som de icke äro sanna och efter som han 
ej tror dem.

Det är denna ofrihet, som pastor Traub har känt 
som sanningsvidrig, och från denna ståndpunkt har 
han låtit sig drivas till den kamp, som ådragit honom 
den kyrkliga domstolens fällande dom. Hur många 
sådana katastrofer skola vi ytterligare få uppleva, 
frågar Harnack bekymrad. Det är svårt att säga, menar 
han, men under alla omständigheter böra de, som 
ogilla domen över Traub, varken förlora modet, ej 
heller låta förleda sig till illasinnad agitation. Vi leva 
icke i en tillbakagångens tid, men väl i en tid, som 
Polemiska inlägg. x
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genom sitt oerhört långsamma framåtskridande och 
många svåra missgrepp sätta tålamodet på ett hårt 
prov.

« *

Den resignerat försiktiga ton, som Harnack anslår 
mot slutet av sin framställning, och det intresse, han 
lägger i dagen för den evangeliska »landskyrkans» 
bestånd, kan naturligtvis på intet sätt förringa be» 
tydelsen av de grava anklagelser, som Harnack här 
framkastar mot den kristna kyrkan, och därmed även 
mot kristendomen. Varje söndag bekänner den kristne 
prästen och med honom församlingen, att de tro på 
en helig allmännelig kyrka, de heligas samfund; och 
nu kommer vår tids främste kyrkohistoriker och för» 
klarar, att det i denna heliga allmänneliga kyrka under 
halvtannat årtusende aldrig har härskat full sann» 
färdighet, varken i objektiv eller subjektiv mening, 
och att detta tillstånd är rådande än i dag, blott med 
den skillnad att situationen genom den modärna kul» 
turutvecklingens gång har blivit skärpt ända till det 
outhärdliga. Icke blott i Tyskland, utan även i Skan» 
dinavien och andra germanska länder gälla numera 
Harnacks ord: man har ej längre tilltro till, att man 
kan förbli sannfärdig, om man blir teolog. En prak» 
tisk och synbar konsekvens härav är också den ut» 
vandring, som ständigt äger rum från de yngre ålders» 
klasserna inom teologiska fakulteten, och som berövar 
denna en högst betydande procent av dess mest be» 
gåvade alumner; både vid Köpenhamns och Lunds 
universitet finner man inom filosofiska fakulteten
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levande och representativa vittnesbörd om den repul» 
sionsverkan, som det teologiska studiet utövar på 
vaken och sanningskär intelligens.

Glädjande och lärorikt är det emellertid att iakt» 
taga den hållning som en av den teologiska vetenska» 
pens kontinentala stormän intar gent emot det i vår 
tid så misshandlade sanningsproblemet. Hur välgö» 
rande verkar det ej, när Adolf Harnack fastslår, att 
det stränga verklighets» och sanningssinnet är den 
oundgängliga förutsättningen för allt sunt framåtskri» 
dande, att det i all vetenskap, även den teologiska, 
endast finns en metod för att nå kunskap, och att 
man bör undvika de stora och ihåliga orden! Man 
jämföre med dessa teologen Harnacks ord filosofen 
Norströms särskiljande av en filosofisk religionsveten» 
skap, som endast kräver normalt sanningssinne och 
normalt förnuft, samt en teologisk religionsvetenskap, 
som dessutom fordrar ett specifikt kristet trossinne 
av sin man. Som svensk känner man sig icke stolt 
inför sådana prestationer.

Det är emellertid ganska intressant, att i belysnin» 
gen av den Harnackska skriften betrakta den ställ» 
ning som den svenska prästen numera intar till be» 
kännelsen. Enligt den gamla numera avskaffade präst» 
eden svor prästkandidaten vid gud och hans heliga 
evangelium »att varken hemligen hos mig själv hava 
eller uppenbarligen för mina åhörare sprida och pre» 
dika annan lära än den som gud den helige ande 
själv haver dikterat» o. s. v. Sedan omkring tjugo år 
tillbaka avlägger emellertid den svenske prästen ej 
längre någon ed, utan endast ett löfte, i vilket han
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förbinder sig »att efter bästa förstånd och samvete 
rent och klart förkunna guds ord så som det är oss 
givet i den heliga skrift och så som vår kyrkas be« 
kännelseskrifter därom vittna». Denna modärnisering 
kan för ett ytligt betraktelsesätt synas innebära ett 
framsteg, men i själva verket öppnar den, genom be« 
tonandet av vars och ens privata förmåga och samvete 
vägen för den praxis, »som strängt håller på formens 
giltighet, men i utläggningen tillåter den största frihet 
och villigt tål varje förtunning och varje så kallat 
förandligande ända till eskamotering». Det är detta 
som Harnack stämplar som ett förorenande av det 
intellektuella samvetet: och det för kyrkan fatala är, 
att det just äro de vaknaste, de minst efterblivna 
prästerna som på detta sätt besudla sina intellektuella 
samveten. Och när det så sent omsider kommer en 
teolog som ej är med om detta dubbelspel, utan vill 
bevara sitt samvete rent från alla besmittelser, även 
intellektuella, då ljuder ur det kristna lägret ett tusen« 
stämmigt rop: »Bort med den mannen! Han förstör 
guds rike.»

Och de av kyrkans vänner, som äro riktigt ädla, 
vifta vänligt och förekommande med en obefintlig 
professur i filosofiska fakulteten, där det icke finns 
något gudsrike att förstöra



EN MODÄRN PRÄST
(1907)

I.

T bokhandeln har i dagarne utkommit en broschyr, 
-*■ som redan genom sitt omslag, prytt med tre jätte» 
lika frågetecken, synes vilja påkalla den sentionslystna 
allmänhetens uppmärksamhet. Det är en företagsam 
och högt syftande prästman — han har redan förut 
gjort sig bekant som författare till en bohuslänsk 
nationalsång — som nu åter gör sig påmind genom 
ingenting mindre än en vetenskaplig kritik av profes» 
sor Arrhenii bekanta alster »Världarnas utveckling». 
Den företagsamme mannens namn är Helgesson, hans 
residensort Asarum i Blekinge.

Det är, som redan på titelbladet anges, huvudsak» 
ligen tre frågor som herr Helgesson upptar till be» 
handling, nämligen 1) Ar naturvetenskapligt studie» 
sätt det säkra i motsats till det filosofiska? 2) Har 
professor Arrhenius löst livets gåta? 3) Var Linné 
evolutionist? Måhända framgår arten av herr Helges» 
sons författarskap tydligast, om vi ett ögonblick dröja 
vid den centrala frågan, d. v. s. n:r 2.



86

Det visar sig då genast, att denna fråga är full? 
komligt meningslös, enär professor Arrhenius aldrig 
utgivit sig för att ha löst »livets gåta». En var som 
tagit någon kännedom om professor Arrhenii ifråga? 
varande arbete, har säkert och mången utan tvivel 
med förvåning lagt märke till den av förf, hävdade 
åsikten »att livet är evigt och att det sålunda är 
resultatlöst arbete att forska efter dess ursprung». 
Därmed är ju i själva verket klart och tydligt utsagt, 
att livets gåta, d. v. s. frågan om livets ursprung är 
olöslig och på denna ståndpunkt blir då även frågan 
om livets — även det rent fysiologiska livets — egent? 
liga väsen likaledes ett olösligt spörsmål. Men detta 
hindrar icke herr Helgesson från att pryda sin bro? 
schyrs titelblad med frågan »har prof. Arrhenius löst 
livets gåta?» och på detta sätt bibringa allmänheten 
en fullkomligt falsk uppfattning av prof. Arrhenii 
ståndpunkt och intentioner.

Det är tydligt, att med denna utgångspunkt blir 
herr Helgessons kamp mot draken i själva verket 
endast en strid mot väderkvarnar, och det kunde så 
till vida vara överflödigt att skänka hans skrift någon 
ytterligare uppmärksamhet. Men då utsikt tyckes vara 
för handen att herr Helgesson snart nog åter uppen? 
barar sig på den kristligt?apologetiska arenan, så skola 
vi ytterligare foga några drag till hans intellektuella 
karaktäristik.

I slutet av sitt arbete yttrar prof. Arrhenius, att 
åtskilliga framstående forskare, när det gäller frågan 
om uralstring, »ej använda det säkra naturvetenskap? 
liga studiesättet, utan fastmer ett filosofiskt betrak?
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telsesätt». För en var som med en smula eftertanke 
läser det ifrågavarande stället, är det klart att prof. 
Arrhenius här med naturvetenskapligt studiesätt me* 
nar den induktiva forskningsmetoden, med filosofiskt 
betraktelsesätt däremot den deduktiva bevisföringen. 
Herr Helgesson känner sig emellertid manad att ta 
den ringaktade filosofin i försvar, och för att klart 
belysa såväl skillnaden mellan filosofiskt och natur« 
vetenskapligt studiesätt, som det förras överlägsenhet 
över det senare skriver han ordagrant följande (sid. 13):

Genom, låt oss gärna säga naturvetenskapligt, studiesätt ut* 
röner gossen vattnets djup på det eller de uppmätta ställena i 
vattengölen och vilden utröner stenens tyngd, trädgrenens styv» 
het och spänstighet o. s. v. Genom reflektion åter och jämförelse 
(filosofiskt betraktelsesätt) finner gossen, att skenet kan bedraga, 
att det med synsinnet förnumna behöver kontrolleras, och vil» 
den finner en väg öppnad till att öka, ja mångdubbla sin styrka 
han inser den med klubba och spjut väpnade handens över» 
lägsenhet framför den obeväpnade.

Det naturvetenskapliga studiesättet består alltså 
enligt herr Helgesson i den rena, absolut tanklösa 
iakttagelsen: så snart »reflektion» och »jämförelse» 
kommer till, blir betraktelsesättet filosofiskt! Heliga 
enfald!

För att ytterligare klargöra, på vilken svag grund 
hela den Arrhenius’ska tankebyggnaden vilar, anför 
herr Helgesson, att prof. Arrhenius anslutit sig till 
den modärna utvecklingsläran, vilken han — herr 
Helgesson — finner skäligen problematisk. Några 
bevis mot utvecklingslärans sanning har icke herr 
Helgesson att relatera, men däremot anför han —
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efter kyrkoherde C. O. Dahlinl — några yttranden 
från herrar Dreyer, Driesch och Wolff, vilka ställa 
sig avvisande mot darwinismen. Vad majoriteten, och 
vad de obestritt främsta bland våra dagars biologer 
tänka om utvecklingsläran, är tydligen en sak, som 
herr Helgesson alldeles inte känner till, men att på 
papegojmanér upprepa några av herr C. O. Dahlin 
uppsnappade glåpord mot darwinismen generar alls 
icke hans intellektuella samvete. Han strider ju, som 
han själv påpekar, för »tron på Gud Fader allsmäk» 
tig, himlarnas och jordens skapare».

Det finns för den vetenskapligt bildade läsaren i 
denna lilla skrift en hel gullgruva av omedveten 
komik, som måhända kulminerar, då herr Helgesson 
(sid. 35—36) beskyller prof. Arrhenius för »mate» 
matiska oegentligheter» och för att »utan all hänsyn 
på livets område tillämpa de matematiska lagarna». 
Även för den vetenskapligt obildade författaren torde 
arbetet kunna bli om icke en gullgruva så dock ett 
avsevärt plus på den prästerliga meritlistan. Ännu 
större skulle säkerligen detta plus ha utfallit om för» 
fattaren i stället för att prestera dessa långrandiga och 
för det högre prästerskapet säkerligen svårfattliga 
tirader av sakligt munväder kryddat sin framställning 
med en smula moralisk indignation och utfall mot 
tidens sedliga förfall o. s. v. Då hade skriften varit 
ett fullgott specimen, nu blir betyget på högre ort 
säkerligen blott ett svagt ’med nöje godkänd’.
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Häromdagen sammanträffade undertecknad med en 
gammal bekant, en akademiskt bildad och starkt fris 
sinnad teolog, som under sista årtiondet tjänstgjort 
som kristendomslärare vid högre läroverk. Om det 
nu var den avslagna biskopspetitionen eller någon 
annan utgångspunkt minns jag inte, allt nog vårt 
samtal kom att röra sig om kristendomsundervisnin* 
gen vid våra läroverk, och jag frågade min vän teos 
logen, hur han som upplyst och hederlig karl kunde 
vara med om att som lagen föreskriver ljuga barnen 
fulla med de kristna amsagorna. Med en allvarsmin, 
som jag aldrig skall glömma, genmälte han, att jag 
fullkomligt befunne mig på villovägar enär vid eles 
mentarundervisningen sanningsintresset ingalunda finge 
vara det dominerande; på detta stadium vore fasts 
mera det praktiskbetiska intresset det avgörande, och 
från denna synpunkt funnes ingenting att erinra mot 
det med takt och urskillning gjorda urval av bibliska 
berättelser, som förelädes den svenska ungdomen.

Detta yttrande, som explicerades med den yrkes* 
vane apologetens hela vältalighet, är mycket beteck* 
nande för den nutida teologens ställning till sanningen. 
Så länge det nuvarande bekännelsetvånget existerar, 
måste prästen bli en hycklare, och en desto större 
hycklare, ju bättre hans förstånd är utvecklat. Medel*
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måttigt eller lika ofta undermåligt utrustad från början 
växer den unge teologen vid universitetet upp i en 
atmosfär av halvhet och lögn, som på det teoretiska 
området fullkomligt undergräver de ansatser till san« 
ningskärlek, han en gång kan ha ägt; och väl utkom« 
men i livet, ålägges han av lagen att utan några som 
helst modifikationer förkunna den kristna trosläran, 
vars grundsanningar, för att använda Herbert Spen« 
cers formulering, äro dessa: att fadren, sonen och den 
helige ande äro var och en allsmäktiga; att det dock 
icke finnes tre allsmäktiga, utan en allsmäktig; att en 
av de allsmäktiga led på korset och nedsteg till häl« 
vetet för att blidka den ene utav dem; och att den 
där icke tror detta han »skall utan tvivel förgås evin« 
nerligen». På dessa absurditeter tror numera ingen 
teolog av den yngre generationen; men varje tjänste« 
förrättande präst måste söndag efter söndag icke blott 
å sin och församlingens vägnar offentligen och hög« 
tidligt försäkra, att de närvarande tro allt detta, utan 
också anföra sina församlingsbor, när de med hattar 
och skynken för ansiktena bekänna, att de samt och 
synnerligen vore värda en evig fördömelse, om de 
skulle behandlas efter förtjänst. Vilket vidrigt och vid 
närmare eftertanke upprörande skådespel är icke redan 
denna syndabekännelse, som söndag efter söndag 
upprepas i alla kyrkor landet runtl

Det är då icke underligt att i våra dagar prästens 
yrke föraktas av de breda folklager, som väckts att 
reflektera, och som icke av praktiskbegoistiska hänsyn 
äro intresserade av statskyrkans bestånd. Även om 
prästerskapet icke vore den drickspängshungrige be«
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tjänt ât kapitalismen, som det här i Sverge liksom 
annorstädes i regeln visat sig vara, så skulle den mo* 
därne prästen likafullt vara en föraktlig individ redan 
på grund av den dubbelhet och det hyckleri, som 
blir en oundviklig följd av bekännelsetvånget inom 
statskyrkan. Denna prästens särställning upphäves 
ingalunda av det obestridliga faktum, att det här och 
där i prästgårdarne sitta män, vilka äro goda hus« 
bönder, skötsamma lantbrukare, dugande kommunal» 
män: de äro allt detta i den mån de icke äro präster 
eller åtminstone i den mån de glömma bort att de 
äro präster; och eget nog, det finns verkligen kyrko» 
herdar och komministrar som kunna driva denna 
glömska ända därhän, att de under veckans sex dagar 
på ett slående sätt påminna om hederligt folk. Ej 
heller betyder det i detta samband något, att det i 
avlägsna landsändar ännu finnes urgamla präster, 
vilkas kolartro aldrig grumlats av kontakten med 
modärna idéer; detta släkte är statt i utdöende och 
följaktligen ingenting att räkna med.

Det släkte, med vilket man numera har att räkna, 
är en helt annan typ: den modärne teologen, som 
kan jonglera med filosofiska och naturvetenskapliga 
termer, som vet att Bathybius är gips och Pithecan» 
tropus en apa och Vitalis Norström ett geni, och 
som icke genom auktoritetstro eller förnuftsbevis utan 
genom inre, djupt personliga upplevelser kommit fram 
till just de eviga sanningar, som den lutherska stats» 
kyrkan ålägger sina tjänare att förkunna.

Det var den typ, som Nietzsche hade för ögonen,
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då han yttrade de minnesvärda orden: »Vad en teolog 
förnimmer som sannt, det måste vara falskt: man har 
däri så gott som ett kriterium på sanningen.»

♦ « ♦

Den prästman, som i går uppenbarade sig i Arbe« 
tets spalter hade alltså fullkomligt rätt med sin för« 
modan, att hans yrke i våra ögon ej var någon 
rekommendation. Och då jag nu tar upp hans akt« 
stycke från gårdagen till behandling, så sker detta 
naturligtvis icke för att diskutera eller polemisera med 
ifrågavarande präst, utan endast för att använda hans 
prestationer som åskådningsmaterial för att klargöra 
vissa sidor av den modärne prästens psykologi.

Det är då redan av icke ringa intresse att obser« 
vera, icke att pastor Helgesson ljuger, utan hur slös« 
aktigt han handskas med lögnen. En reaktionär 
tidningsskrivare ljuger även, men vanligen med en 
viss urskillning och i mån av behov; för teologen 
synes däremot avvikandet från sanningen vara ett slags 
andlig gymnastik, en träning av de teologiska själs« 
förmögenheterna, en på en gång hygienisk och roande 
sysselsättning. När pastor Helgesson i sitt aktstycke 
från i går förklarar det vara komiskt »att nu se B. L. 
träda fram till försvar för prof. Arrhenius och hans 
hypotes» (panspermihypotesen), så är denna lögn 
knappast ett resultat av intellektuella operationer, utan 
ett slags reflexrörelse, ett utslag av hans sällskapliga 
drift. Den ringaste eftertanke skulle nämligen ha sagt 
herr Helgesson, för det första att då min recension



93

icke innehåller ett ord till försvar för panspermiteo« 
rien, så komme jag ofelbart att fastnagla hans på* 
stående om motsatsen som lögn ; och för det andra, 
antaget att jag verkligen på någon punkt hade tagit 
den ifrågavarande teorien i försvar mot obefogade 
invändningar — sådana kunna naturligtvis framställas
— så vore detta naturligtvis icke ägnat att hjälpa upp 
herr Helgessons aktier. — Ett liknande slöseri med 
lögnens gudagåva gör herr Helgesson sig skyldig till, 
då han påstår att jag betecknat hans bok som »teo« 
logiskt specimen», fast »hela boken inte innehåller tio 
rader teologi». Man behöver endast slå upp sid. 59 
för att finna en teologisk utredning, där det bland 
annat hänvisas till Martensens »Kristlig dogmatik» 
§ 61 o. s. v.; det oaktat har jag ingalunda betecknat 
herr Helgessons opus som ett »teologiskt specimen»
— han ljuger t. o. m. genom citationstecken — utan 
som »ett avsevärt plus på den prästerliga meritlistan», 
vilket som var och en inser är något helt annat. På 
samma sätt då herr Helgesson i slutet av sin artikel tar 
sig friheten att »till B. L. retournera trenne hans egna ord: 
jämmer, enfald, munväder»: ordet jämmer eller något 
därmed liktydigt finnes icke nämt i min recension, 
men detta hindrar icke herr Helgesson att kursivera 
detta uttryck, när han pådiktar mig det. Han hänger 
sig påtagligen åt den illusionen, att en lögn blir lät« 
tare trodd, om den tryckes kursivt — också en form 
av teologisk bokstavstro.

Jag skall emellertid icke längre uppehålla mig vid 
dessa smärre lögner, som påtagligen tillkommit i 
dekorationssyfte, utan övergår nu till de lögner, som
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bilda hörnstenarne i den Helgessonska bevisningen. 
Hit hör bl. a. påståendet, att han »endast ur det all« 
männa tänkandets synpunkt för allmänheten velat på» 
visa och understryka» det hypotetiska i prof Arrhenius’ 
framställning; »en vetenskaplig kritik» av världarnes 
utveckling har »det aldrig kunnat falla honom in» 
att bjuda. Alltså, då herr Helgesson sid. 35—36 be» 
skyller prof. Arrhenius för »matematiska oegentlig= 
heter», sid. 42 för en astronomisk blunder, då han 
sid. 43 — jag citerar hans egna ord — »klandrar prof. 
Arrhenius för att ha anslutit sig till en sådan form 
av utvecklingsteorien, som icke är modärn utan anti» 
kverad», då vili herr Helgesson göra troligt, att detta 
icke skall föreställa en vetenskaplig kritik, utan vara 
ett utflöde ur »det allmänna tänkandet». Även om 
man icke visste vad jag vet, att nämligen herr Helges» 
son i våras levde en tids andligt parasitliv i Lund 
för att hos därvarande naturvetenskapsmän uppsnappa 
vad man från vetenskapligt håll trott sig kunna in» 
vända mot vissa punkter i det Arrheniuska arbetet, 
även om man icke vetat detta, så kan dock ingen 
förnuftig människa vara blind för det faktum, att 
beskyllningar för »matematiska oegentligheter», »astro« 
nomisk blunder», »antikverad ståndpunkt» med hän» 
syn till utvecklingsläran o. s. v. i varje fall utgöra 
försök till vetenskaplig kritik.

Den arme prästen synes emellertid i Lund ha råkat 
ut för elaka spjuvrar, då han t. ex. kan prestera en 
sådan dårskapens praktblomma som följande:

Betänkligare synes den beräkning, som bjudes oss sid. 177. 
Det gäller att göra troligt, att en köld av bortåt — 273 gr. C.
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skulle vara icke blott icke skadlig utan rent av mäktigt konser* 
verande för livsfröna. -»Livsfunktionerna», heter det, »stegras 
ungefär i förhållandet 1 till 2,5, då temperaturen ökas med 10 
gr. C. Vid en temperatur av — 220 gr. C. skulle enligt denna 
beräkning livsprocesserna pågå mer än en milliard gånger mindre 
intensivt än vid 10 gr. C. Och sporernas grobarhet skulle vid 
— 220 gr. C. ej minskas mera under tre miljoner år än på ett 
dygn vid 10 gr. C.»

Kan månne ett dråpligare exempel än detta uppletas för att 
visa, hur illa man kan råka ut, om man med genomförd konse* 
kvens och utan all hänsyn tillämpar på livets område de maternas 
tiska lagarna? Knappast! Ty inför detta förbleknar ett sådant 
exempel som det, att om så och så många arbetare kunna bygga 
ett hus på så och så många dagar, skulle ett visst större antal 
kunna bygga det på — en sekund.

I någon mån jämförlig vore en »uträkning», att jag med 
masugnshetta skulle kunna få en palmkärna eller annat frö att 
på så och så många minuter gro, växa, blomma och sätta mos 
gen frukt.

Herr pastorn förklarar, att jag »visligen aktat 
mig för att försöka en saklig kritik av detta resonnes 
mang»; jag skall då prestera en sådan, så mycket 
hellre som de vetenskapliga förhållanden, varom här 
är fråga, även kunna intressera den stora allmän* 
heten.

Redan för flera år sedan ha kemisterna funnit, att 
de kemiska processerna förlöpa hastigare, ju högre 
temperaturen är, så att en temperaturförhöjning av 10 
grader ökar reaktionshastigheten med nära nog det 
tredubbla (nogare 2,5). På senare åren har man gjort 
den intressanta upptäckten att denna av Van’t Hoff 
uppställda regel även gäller för de levande organis* 
merna; så t. ex. har det visat sig att groddplantor av
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lupin, vete samt syrenblommor öka mängden av den 
utandade kolsyran med ungefär det 2,5 dubbla, när 
temperaturen stiger 10 grader. Vidare har man 
funnit, att t. ex. grodlarver utvecklas desto hastigare, 
ju högre temperaturen är, och att en temperatursteg» 
ring av 10 grader även här åstadkommer en ökning 
av tillväxthastigheten med det 2» à 3»dubbla. Liknande 
erfarenheter har man gjort med hänsyn till utveck» 
lingen av fiskars och sjöborrars ägg, insekternas 
metamorfos o. s. v.

Det är emellertid självklart, att denna lagbun» 
denhet endast gäller för de temperaturer, som ej verka 
skadligt eller dödande på den levande organismen; 
närmar sig temperaturen de värmegrader, då äggvite» 
ämnena koagulera, inträda störningar i livsfunktionerna, 
som verka hämmande, och omvänt kunna låga tem» 
peraturer åstadkomma en liknande effekt, för så vitt 
den ifrågavarande organismen ej tål köld. Men alla 
hittills gjorda erfarenheter tala för, att den Van’t 
Hoffska regeln — på sin höjd med små avvikelser — 
gäller för hela den temperaturskala, inom vilken or= 
ganismen behåller sin livskraft oförsvagad; och då 
det nu faktiskt finns bakteriesporer, som utan att 
förlora sin grobarhet kunna uthärda ett halvt år och 
längre vid — 200 grader, så är man fullt berättigad 
att med hänsyn till dessa organismer tillämpa den 
Van’t Hoffska regeln även för dessa låga tempera» 
turer, och alltså med prof. Arrhenius säga, att »spo» 
rernas grobarhet vid — 220 gr. C. ej minskas mera 
under 3 miljoner år än på ett dygn vid 10 gr. C.»

Det är detta från vetenskaplig synpunkt fullt
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riktiga resonnemang, som nu av prästen Helgesson 
förklaras vara ännu absurdare än det bekanta exemplet 
om de många arbetarne, som enligt beräkningen kunna 
bygga ett hus på en sekund 1

Ehuru det anförda egentligen kunde vara nog för 
att belysa herr Helgessons ovederhäftighet och den 
fräckhet, som präglar hela hans uppträdande, skola 
vi dock även ägna någon uppmärksamhet åt hans 
ställning till utvecklingsläran, en punkt, där den mo* 
därne teologens tvetungade väsen uppenbarar sig om 
möjligt ännu vidrigare än tillförene.

Herr Helgesson förfar nämligen härvidlag på det 
sättet att han i början av sitt arbete (sid. 16—17) med 
understruket gillande avtrycker alla de glåpord mot 
darwinismen, han kunnat uppsamla ur kollegan C. O. 
Dahlins doktorsavhandling. Han anför, huruledes 
zoologen Dreyer betecknat darwinismen som »den 
engelska sjukan», från vilken man snarast möjligt 
borde frigöra sig, huru biologen Wolff förklarat 
darwinismen för »en slem villfarelse», och huruledes 
H. Driesch icke ens »vill nedlåta sig att vederlägga 
darwinismen», enär den liksom den Hegelska filosofin 
»blott är en variation över temat hur man kan draga 
en hel generation vid näsan». Han citerar dessutom 
yttranden av geologer och antropologer, som uttala 
sig mot »antagandet av människans djuriska härstam» 
ning». Men här kryper åter den modärne teologen 
fram: — medan herr Helgesson i texten utöser alla 
dessa från kyrkoherde Dahlin uppsnappade okväd» 
ingsord över darwinismen och dess konsekvenser 
med hänsyn till människans härstamning, så förklarar 
Polemiska inlägg. 7
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han i en not sid. 17 att »det härmed ingalunda är 
förnekat, att ett sanningsmoment och det av allra 
största betydelse ingår i evolutionsteorien», och på 
sid. 59 försäkrar han, likaledes i en not, att det i den 
mosaiska skapelseurkunden icke finnes något »som 
behöver hindra en kristen från att giva fullt erkän» 
nande åt allt, vad i evolutionsriktning är eller framdeles 
kan varda fullt bevisat». Ett generöst medgivande, 
eller hur?

I min recension karaktäriserade jag nu herr Heb 
gessons ställning till darwinismen på följande sätt:

För att ytterligare klargöra, på vilken svag grund hela den 
Arrhenius’ska tankebyggnaden vilar, anför herr Helgesson, att 
prof. Arrhenius anslutit sig till den modärna utvecklingsläran» 
vilken han — herr Helgesson — finner skäligen problematisk. 
Några bevis mot utvecklingslärans sanning har icke herr Helgess 
son att relatera, men däremot anför han — efter kyrkoherde 
C. O. Dahlin 1 — några yttranden från herrar Dreyer, Driesch och 
Wolff, vilka ställa sig avvisande mot darwinismen. Vad tnajorb 
teten, och vad de obestritt främsta bland våra dagars biologer 
tänka om utvecklingsläran, är tydligen en sak, som herr Helges» 
son alldeles inte känner till, men att på papegojmanér upprepa 
några av herr C. O. Dahlin uppsnappade glåpord mot darwin» 
ismen generar alls icke hans intellektuella samvete. Han strider 
ju, som han själv påpekar, för »tron på Gud Fader allsmäktig, 
himlarnas och jordens skapare».

Giv nu akt på, hur prästen reagerar gent emot 
ovanstående !

För det första förebrår han mig, att jag framställt 
saken »så som vore jag (H.) utan vidare motståndare 
till allt vad evolutionstanke heter»; denna förebråelse
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innebär en påtaglig osanning, då jag, just med hän» 
syn till prästens dubbelspel i text och noter, avsiktligt 
valde formuleringen »finner utvecklingsläran skäligen 
problematisk». Mitt ovanciterade yttrande att »vad 
majoriteten och de obestritt främsta bland våra dagars 
biologer tänka om utvecklingsläran» etc. ger honom 
anledning till följande dråpliga tirad: »B. L:s råd att 
böja sig för majoriteten kan väl stundom vara be» 
kvämt att följa både i politik och vetenskap, men det 
är ovärdigt och odugligt för den, som ej vill avhända 
sig sin självständighet». Detta är verkligen en grotesk 
komedi! Denne präst, vars naturvetenskapliga bildning 
inskränker sig till några ynkliga genom bettleri hop» 
brakta smulor av sammanhangslöst vetande, uppträder 
med anspråk på att äga rätt till självständighet på det 
naturvetenskapliga området. Ja, än mer: han skryter 
till och med över att han i sin bok, sid. 43, »klandrat 
prof. Arrhenius för att han anslutit sig till en sådan 
form av utvecklingsläran som icke är modärn utan 
antikverad». Inte sannt, en duktig präst, som kan 
avgöra vad som är antikverat, och vad modärnt i 
vår tids utvecklingsläral Låt oss dock skärskåda saken 
litet närmare! Sid. 43 skriver prästen följande:

Har man något tagit kännedom om de darwinistiska teo» 
riernas utvecklingsgång intill våra dagar, väcker det en ej ringa 
förvåning, då man ser prof. Arrhenius ansluta sig till Hæckels 
uppfattning. Visserligen sker detta med de mycket försiktiga 
och modesta orden, sid. 169: »Enligt denna åsikt kunna alla nu 
levande organismer möjligen härstamma från en enda ytterst 
enkel varelse» — men i alla fall. Hade vi här något säkert att 
bygga på, då hade denna premiss för panspermien kunnat och
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bort möta i annan och bättre form. Har prof. Arrhenius, som 
ju här inte själv är fackman, kunnat hänvisa till något fullt 
modärnt arbete, som stöder hans och Hæckels antagande?

Slår man upp i prof. Arrhenii arbete, sid. 169, 
så finner man visserligen det av prästen citerade 
yttrandet, men i följande form: »Enligt denna åsikt 
kunna alla nu levande organismer härstamma från en 
enda ytterst enkel varelse, men det återstår då att 
uppvisa huru denna tillkommit». Av den kursiverade 
men-satsen, som prästen konsekvent utesluter, liksom 
för övrigt av hela den följande framställningen fram
går det med all önskvärd tydlighet, att prof. Arrhe
nius ställer sig fullkomligt neutral till frågan om 
organismernas härstamning från en enda eller från 
flera olika organismer, och för panspermiteorien är 
det ju absolut likgiltigt, om de små livsfrön, som 
spridas genom världsrymden, tillhöra en eller flera 
arter — blott de ha förmågan av vidare utveckling 
och artdifferentering. Det är alltså återigen en grov 
osanning, då prästen påstår att prof. Arrhenius hyllar 
teorien om alla organismers härstamning från en enda 
urform (den monofyletiska teorien i motsats till den 
polyfyletiska).

Men låt oss nu se vad Hæckel själv har för upp
fattning härvidlag. I Naturlig skapelsehistoria (tyska 
upplagan 1889, sid. 416) uttalar han sig på följande 
sätt: »För alla någorlunda differentierade och högre 
utvecklade klasser och klassgrupper av djur- och 
växtriket kan man antaga denna enkla stamrot, detta 
monofyletiska ursprung som säkert. Men för de enkla



101

organismerna av lägsta rang gäller detta icke. Fast» 
mera kommer sannolikt framtidens utvecklade descen» 
densteori att påvisa det polyfyletiska ursprunget för 
många låga och ofullkomliga grupper av de båda 
organiska rikena. Â andra sidan tala många fakta för 
ett ursprungligt sammanhang mellan de äldsta röt» 
terna. Man kan därför tills vidare (som heuristisk 
hypotes) för djurriket å ena sidan och växtriket å 
den andra antaga en enstämmig eller monofyletisk 
härkomst».

Alltså icke ens Hæckel antar ett gemensamt ur» 
sprung för alla organismer, utan på sin höjd en ge» 
mensam härstamning för djuren och en för växterna, 
men även detta blott som en arbetshypotes tills 
vidare.

Vad gör nu prästen? För det första pådiktar han 
Hæckel en uppfattning, som denne icke äger, för det 
andra förklarar han denna uppfattning för antikverad, 
för det tredje förfalskar han ett yttrande av prof. 
Arrhenius, och efter dessa förberedelser kommer så 
den stora trumfen: prof. Arrhenius har anslutit sig 
till Hæckels antikverade uppfattning av utvecklings» 
läran!

Det finns i prästens inlaga från i går ännu en 
eller två punkter, som jag av utrymmesskäl ej berört 
i denna artikel, ehuru en närmare belysning även 
härvidlag kunde vara lärorik nog. Jag tror dock, att 
det bevismaterial jag förebrakt är tillräckligt för att 
låta den modärne teologen framstå i den rätta dagern. 
Han är vidrig, men han är också beklagansvärd. Lik» 
som den guldtörstande sagofiguren av gudarne straf»
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fades därmed, att allt vad han berörde med sina 
händer förvandlades till guld, så är det den modärne 
teologens öde, att det på varje punkt, där han kom* 
mer i kontakt med verkligheten, uppstår en lögn. 
Sanningen existerar icke för honom, och han har 
därför ingen medborgarrätt i andens värld.



PROTESTANTISM OCH TOLERANS
(1913)

TJiskoparnas bekanta petition till k. m:t, att k. m:t 
»täcktes vaka över, att kristendomsundervisningen 

på olika stadier bliver meddelad till kristlig fostran 
i enlighet med guds ord som det är oss givet i den 
heliga skrift och så som vår kyrkas bekännelseskrift 
ter därom vittna», har jämte en prästerlig petition i 
samma syfte remitterats till domkapitlen. Medan ma« 
joriteten i Göteborgs domkapitel instämt i petitionä* 
rernas syfte, har en av kapitlets medlemmar, lektor 
Sven Lönborg, till beslutet fogat en längre reservation, 
i vilken han går skarpt till rätta med biskoparnas 
maktlystnad och bland annat framhåller, att det »för 
varje oförvillat rättsmedvetande ligger något djupt 
upprörande i petitionärernas krav att få påtvinga hela 
kyrkan sin individuella uppfattning». Lektor Lönborgs 
reservation har särskilt strukits under av Handelstid« 
ningen, som i en ledare härom dagen med tillfreds« 
ställelse konstaterat, att lektor Lönborg till stöd för 
sin friare uppfattning kan åberopa uttalanden både 
av aposteln Paulus och Martin Luther, medan däremot 
de petitionerande biskoparna fullständigt avlägsnat sig 
från alla religiösa synpunkter.»
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»För alla religiösa nydanare, säger lektor Lönborg, liar fris 
heten stått som religionens oundgängliga förutsättning. »Där 
guds ande är, där är frihet», säger Paulus. Där friheten ej längre 
finnes, där finnes sålunda icke guds ande, där är den sanna 
religionen död. Den som på det religiösa området vill unders 
trycka friheten han är religionens fiende. Och de som åberopa 
sig på den evangeliska läran borde väl besinna vad deras läros 
fader Luther säger om friheten.

»över själen» — så skriver Luther — »kan och vill gud ej 
tillåta att någon annan än han själv är herre Därför, där världslig 
makt dristar sig att giva lagar för själarna, där ingriper hon i 
guds styrelse och förför och fördärvar blott själarna.» »Detta», 
fortsätter Luther, »vilja vi så klarligen ådagalägga att man skall 
kunna taga därpå med händerna på det alla junkrar, furstar och 
biskopar måtte inse vilka narrar de äro då de med sina lagar 
och bud vilja tvinga människorna att tro på det eller det 
sättet.»

Biskopspetitionen har klarligen visat huru långt Sverges 
biskopar nu ha kommit från den anda, varom dessa Luthers 
ord bära vittne. I stället för att värna om och kämpa för denna 
evangeliska frihet söka de trälbinda samvetena och visa sig där» 
igenom som religionens fiender, »förföra och fördärva» blott 
själarna».

Sverges kyrka kan sålunda ej förvänta att i sina biskopar 
finna ledare till att fortgå på den väg, som Luther här anvisat. 
Statsmakterna måste därför själva taga saken om hand.

»Jag yrkar sålunda, slutar d:r Lönborg, att domkapitlet med 
anledning av dc båda petitionerna angående religionsunderviss 
ningen och lärofriheten ville ingå till k. m:t med anhållan att 
k. m:t måtte vidtaga åtgärder för att den samvetsfrihet, som 
grundlagen tillförsäkrar svenska medborgare också måtte bliva 
förverkligad i så måtto att religionslärare och präster inom 
svenska kyrkan erhålla klart erkänd lärofrihet.»

Lektor Lönborgs nitälskan för samvetsfriheten inom 
svenska kyrkan är i och för sig utan tvivel högst 
respektabel. Dock skulle det onekligen vara intressant
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att erfara omfånget av den lärofrihet, som lektor 
Lönborg vill ha »klart erkänd» ät religionslärare och 
präster inom svenska kyrkan. Är det hans mening, 
att denna frihet skall vara obegränsad? I så fall 
komme vi även i Sverge att få räkna med den möj» 
ligheten, som faktiskt är realiserad i det fria Schweiz, 
nämligen att få statskyrkopräster, som från predik« 
stolen förneka icke blott Kristi gudom, utan också guds 
existens, själens odödlighet, viljans frihet o. s. v. En 
sådan eventualitet vill förmodligen icke heller lektor 
Lönborg vara med om, men i så fall måste ju även 
han dra upp en gräns för lärofriheten, låt vara något 
vidare än de ortodoxas, men i alla fall en gräns, vars 
överskridande bör medföra samma följder som avvi« 
kelser från den ortodoxa bekännelsen.

Detta blott i förbigående.
Vad som emellertid är ägnat att framkalla en be« 

stämd gensaga är lektor Lönborgs tilltag att som 
religionsfrihetens självskrivne målsmän spela ut de 
stora »religiösa nydanarna», enkannerligen Paulus och 
Luther. Hans resonnemang härvidlag är så typiskt för 
den modärna Jesusliberalismen med all dess själfulla 
ytlighet, att det väl kan förtjäna att skärskådas något 
närmare.

Vad först Paulus och överhuvudtaget de nytesta« 
mentliga författarna beträffar, så får man naturligtvis, 
så snart man vill begagna deras skrifter som historiska 
dokument, noga akta sig för att i de nytestamentliga 
uttryckssätten inlägga ett modärnt tankeinnehåll, som 
varit fullkomligt främmande för författarna i fråga. 
Ett belysande exempel i denna riktning anför ny«
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teologen Wrede från Johannesevangeliet. Om man 
där, säger Wrede, läser ordet: »sanningen skall göra 
Eder fria», så klingar det för mången som en etisk 
maxim; man tänker därvid på sanningens makt, som 
odlar själarna och ger dem oavhängighet. Men den, 
som känner detta evangelium, han ser lätt, att därom 
är det alls icke tal. Sanningen är i detta fall ingalunda 
sanningen överhuvudtaget, utan fastmer en till sitt 
innehåll mycket noga bestämd sanning, exempelvis 
den rätta kyrkliga övertygelsen om Kristus som guds 
köttvordne son. Och frigörelsen har ingenting att göra 
med övertygelsens frihet, utan betyder frälsning från 
synden. Vet man detta, så får satsen en helt annan 
klang.

Detsamma gäller nu också om det av lektor Lön« 
borg citerade Paulusordet: »där guds ande är, där är 
frihet». Vad Paulus än må ha menat med frihet: 
frihet från lagen, frihet från synden o. s. v., säkert 
är, att han med de citerade orden aldrig ett ögon« 
blick velat anbefalla en lärofiihet av det slag, som före« 
svävar lektor Lönborg. Man behöver ju endast erinra 
sig Pauli bekanta kraftord till galaterna: »Om ock en 
ängel från himmelen predikade evangelium för eder 
annorlunda än jag predikat för eder, han vare för* 
bannadl», för att förstå det groteskt orimliga i att 
presentera aposteln Paulus som en målsman för reli» 
giös lärofrihet. Paulus, som i varje från hans egen 
avvikande mening ser en djävulens förförelse, och 
som enligt Wrede säkert varit i stånd att bruka våld 
mot olika tänkande, om han blott haft makt därtill, 
har ju tvärtom — genom att stämpla avvikelser från
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den rena läran som sedliga förbrytelser — lagt den 
teoretiska grundvalen till alla de kättarförföljelser, 
som den kristna kyrkan sedan satt i verket. Att i 
Pauli läror vilja finna argument för tanke» och ytt» 
randefrihet på det religiösa området är ungefär lika 
befängt som när kyrkoherde Dalin i Malmö prokla» 
merar Kristus som »den fria naturforskningens fader».

Då ligger det vida mer reson i att proklamera 
Luther som en förkämpe för religionsfriheten. Det är 
nämligen ett faktum, att Luther under en viss period 
av sitt liv (1520—1528) gång på gång fällt yttranden, 
som visa att denna i mångt och mycket präktiga 
kraftnatur angående religionsfriheten tidvis hyst åsik» 
ter, som måste betecknas som fullt modärna. Men 
redan under denna tidigare period är Luthers upp» 
fattning angående dessa frågor ganska invecklad och 
beroende av ögonblickets tillfälliga stämning, och 
under en senare period, som synes börja omkring 
1530, har Luther fullkomligt återgått till den medel» 
tida ståndpunkten. Men redan år 1520 skriver han i 
en kommentar till en från katolskt håll framkommen 
stridsskrift följande:

»Om vi straffa tjuvar med rep, mördare med svärd och 
kättare med eld, varför angripa vi icke med mycket större skäl 
dessa fördärvets lärare, dessa kardinaler, dessa påvar och hela 
svärmen från det romerska Sodom, som oupphörligt förstöra 
guds kyrka, med alla vapen och tvätta våra händer i deras blod.»

I december 1535 skrev Luther i ett brev till Me» 
lanchton följande: »Man kan lätt råka i vrede, när 
man vet, vilka förrädare, tjuvar, rövare, ja livs levande 
djävlar som kardinalerna, påvarna och deras legater



108

äro. Måtte de få ännu flera konungar av England, 
som kunde döda dem.» För att förstå denna fromma 
önskan måste man veta, att Henrik VIII av England 
kort förut, den 22 juni 1535, låtit avrätta den ka» 
tolske kardinalen John Fisker. Ungefär samtidigt — 
den 2 december 1535 — riktar Luther ett brev till 
kung Christian III av Danmark, vari han uttrycker sin 
glädje över att hans danska majestät »utrotat» de 
katolska biskoparna, som »ej kunna upphöra att för” 
följa guds ord och förvirra det världsliga regemen» 
tet». I sitt eget hemland, kurfurstendömet Sachsen, 
hade Luther redan år 1527 brakt det därhän, att 
både den katolska gudstjänsten och den katolska be» 
kännelsen voro förbjudna av den världsliga över» 
heten; endast den lutherska läran fick predikas.

Ungefär på samma sätt förhåller det sig med Lu» 
thers ställning till kättarne. Är 1518 förklarade han, 
att kättares brännande å bål strede mot den helige 
andes vilja, och två år senare utropar han: »man 
borde besegra kättarne med skrifter, icke med eld, 
som de gamla fäderna ha gjort. Om det var en konst 
att övervinna kättare med eld, så vore bödlarne de 
lärdaste doktorer på jorden.» Samma tonart anslår 
Luther även under de närmast följande åren, särskilt 
i den berömda skriften »Om den världsliga överhe» 
ten». Men redan 1530 har Luthers uppfattning i 
denna punkt undergått en radikal omvandling. I sin 
kommentar till Davids 82 psalm framhåller han näm» 
ligen att det finns två slag av kättare, dels sådana, 
som äro upproriska, och som utan tvekan böra straf» 
fas, dels sådana som äro enbart religiösa kättare. Till
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denna grupp höra sådana »som vilja lära, att Kristus 
icke är gud, utan en enkel människa lik andra pro» 
feter, såsom turkarne och vederdöparne mena. Dem 
skall man ej heller tåla, utan straffa dem som ojfent= 
liga hädare.» Samma straff skall drabba dem som lära 
att Kristus icke dött för våra synder eller förneka de 
dödas uppståndelse, en himmel och ett helvete. Vad 
detta betyder, blir först fullt klart när man hör att 
straffet för »offentlig hädelse» i svårare fall var döds» 
straff. Att Luther själv ej ryggade tillbaka för att låta 
detta straff övergå kättare framgår tydligt nog av ett 
brev, som han år 1530 riktade till sin vän Justus 
Jonas, och vari han uttrycker sin glädje över den för 
övrigt falska underrättelsen, att Johannes Campanus 
blivit avrättad i Lüttich på grund av sitt bestridande 
av treenighetsläran.

Aven Luthers ställning till judarne undergår med 
åren en analog omvandlingsprocess. I början av sitt 
offentliga uppträdande är Luther utpräglat judevänlig, 
dels av harm över den behandling judarne fingo utstå, 
dels även på grund av den hjälp, som några rabbiner 
lämnat honom vid hans bibelöversättning. I en skrift 
från år 1523 förklarar han, att »om jag varit en jude 
och sett sådana tölpar och bödlar regera och lära den 
kristna tron, så hade jag heller blivit en so än en 
kristen»; genom mildare behandling och redlig under» 
visning i den heliga skrift hoppas emellertid Luther 
att man skall kunna göra judarne till rätta kristna. 
Dessa judevänliga yttranden hade emellertid till följd 
att en vacker dag tre rabbiner infunno sig hos Luther 
för att omvända honom till judendomen, och därmed



110

synes Luthers filosemitism ha fått en avgörande knäck. 
Tjugo år senare ger han i skriften »Om judarne och 
deras lögner» följande anvisningar om hur man skall 
behandla »det fördärvade judefolket»:

»Att man må tända eld på deras synagogor och skolor, och 
det som ej vill brinna upp må man hölja över med jord, så 
ingen människa må se en sten eller en flisa därav i evig tid. 
Och sådant skall man göra vår Herre och kristenheten till ära, 
på det att gud må se att vi äro kristna och ej godvilligt tåla 
sådant beljugande, förbannande och hädande av hans son . . . 
Att man också på samma sätt må bryta sönder och förstöra 
deras hus. Ty de bedriva detsamma där inne som de bedriva i 
skolorna. Därför bör man hålla dem under ett tak eller i ett 
stall som zigenare . . . Att man må ta ifrån dem deras böns 
böcker och Talmud, vari sådant avguderi, lögn, förbannelse 
och hädelse läres. Att man må vid livets förlust förbjuda 
deras rabbiner att lära . . . Att man må förbjuda dem att här 
offentligen lova gud, att tacka, bedja och läsa, vid livets förlust.» 
Dessutom bör man konfiskera all deras egendom, då de »genom 
sitt procenteri ha stulit och rövat från oss allt vad de äga».

Så förhåller det sig i verkligheten med Luthers 
ställning till religionsfriheten. Det vore en lätt sak, 
att belysa detta ytterligare genom yttranden av Luther 
själv, men i detta samband må i stället anföras vad 
Adolf Harnack i sin Dogmengeschichte (1910) yttrar 
om Luther som förment målsman för en ny tid: »Det 
är en fullkomligt ensidig, ja straffbart abstrakt upp» 
fattning av Luther, då man i honom firar en den 
nya tidens man, en uppgående tidsålders hjälte eller 
skaparen av den modärna anden».

Betydligt hårdare i sin ofördragsamhet mot olika 
tänkande (och troende) än Luther äro de båda andra
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stora reformatorerna, Calvin och Melanchton. För Cal* 
vins ståndpunkt är hans uppträdande mot den spanske 
läkaren Servet tillräckligt belysande. Servet, som vid 
sidan av sin läkareverksamhet i det franska Vienne var 
sysselsatt med utarbetandet av ett verk om »Återstäl* 
landet av kristendomen», hade redan tidigt kommit i 
brevväxling med Calvin, och sände i början av år 1546 
manuskriptet till ovannämnda verk till Calvin, varvid 
han erbjöd sig att själv resa till Genève för att per* 
sonligen diskutera stridsfrågorna. Calvin avböjde detta, 
men skrev den 13 februari 1546 till sin vän Farel: 
»Skulle han (Servet) komma till Genève, så skall jag 
icke tåla, för så vitt mitt anseende ännu betyder 
något, att han kommer levande därifrån». Sju år se* 
nare kom verkligen Servet till Genève, och Calvin 
fick då tillfälle att infria sitt löfte. Servets verk hade 
slutligen kommit ut i tryck (1553), den katolska in* 
kvisitionen, som vid undersökningen mot kättaren 
kunnat glädja sig åt Calvins understöd, hade dömt 
Servet till döden; han hade emellertid lyckats und* 
komma och hade för avsikt att över Schweiz bege 
sig till Italien. Då han en söndag passerade Genève, 
kunde han ej motstå frestelsen att höra Calvin pre* 
dika; han gick in i kyrkan, men blev här igenkänd 
och på Calvins anstiftan häktad samma dag. Några 
veckor senare blev han, såsom varande en förstockad 
kättare, levande bränd.

Detta Calvins tillvägagångssätt gillades visserligen 
av de tongivande protestantiska ledarne, men väckte 
på många håll, särskilt bland de franska och italienska 
emigranterna, harm och avsky. Calvin fann det också
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nödvändigt att försvara sitt handlingssätt i en särskild 
skrift, som redan följande år (1554) utkom under titeln: 
»Försvar för den rättrogna läran om den heliga tre» 
enigheten gent emot spanjoren Michael Servets oer» 
hörda villfarelser, vari visas att kättare måste straffas 
med svärdet». Denna skrift föranledde Luthers vän 
och medarbetare, den fromme Melanchton, att till Cal» 
vin avsända följande sympatiskrivelse (14 okt. 1554):

»Ärevördige herre och älskade broder! Jag har läst din 
skrift, i vilken Du förträffligt vederlägger Servets förskräckliga 
hädelser, och jag tackar guds son, som har varit skiljedomare i
din kamp. Också kommer kyrkan att såväl nu som för alla 
tider vara dig tack skyldig. Helt och hållet instämmer jag i din 
dom. Jag förklarar att er överhet har handlat rätt, när den lät i 
laga ordning döma och avrätta denna hädiska människa.»

Att Melanchton ej stod ensam med denna sin 
åsikt framgår redan därav, att han två år efter Servets 
avrättning tillsamman med åtta framstående lutherska
teologer utgav en skrift, vari det bland annat förkla» 
ras, att »domarna handlat rätt, när de bestraffat Servet». 
Även andra av reformationens märkesmän, såsom Beza, 
Calvins medarbetare, och Bullinger, Zwinglis efter» 
trädare, uttalade öppet sitt gillande av Servets av» 
rättning. Vad Zwingli själv beträffar, så hade han 
redan 1530 stupat i slaget vid Kappel och kunde 
följaktligen ej yttra sig om fallet Servet, men om hans 
tolerans mot olika tänkande kan man göra sig en 
föreställning, då man hör, att år 1529 sex borgare i
Zürich, som gjort sig misstänkta för katolska sym» 
patier genom att på en fredag äta fisk i stället för
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kött, på Zwinglis bedrivande blevo bestraffade dels 
med utstötning ur rådet, dels med penningböter.

Så ter sig alltså vid närmare skärskådan den sam» 
vets» och lärofrihet, som de stora reformatorerna ivrat 
för. »För alla religiösa nydanare har friheten stått 
som religionens oundgängliga förutsättning», utropar 
lektor Lönborg patetiskt. Men han glömmer härvid» 
lag — utom allt det som ovan relaterats — att en av 
den kristna kyrkans största andar, den helige Augu» 
stinus, uttryckligen förklarat: »jag skulle ej tro evan» 
gelium, om ej den kristna kyrkans auktoritet tvingade 
mig därtill». Att den som för egen räkning gjort en 
sådan bekännelse sedermera förklarar, att överheten 
med våld skall undertrycka alla från den kyrkliga 
bekännelsen avvikande meningar är ju mindre under» 
ligt; mera anmärkningsvärd är då Augustini försäkran, 
att om Nya Testamentet ej erbjuder något exempel 
på att apostlarna använt våld vid sina förkunnelser, 
så beror detta blott därpå, att på deras tid ännu ingen 
furste bekänt sig till kristendomen.

Bland kristna furstar brukar ju sedan gammalt 
Gustaf II Adolf i de protestantiska länderna, och 
särskilt i Sverge, firas som en förkämpe för religions» 
friheten. Gustaf Adolfs nitälskan för samvetsfriheten 
kommer emellertid i en rätt egendomlig dager, när 
det upplyses — vad våra svenska läroböcker i historia 
naturligtvis förtiga — att denne konung år 1624 lät 
avrätta två aktade svenska medborgare, Zacharias An» 
telius och Georg Ursinius, vilkas enda brott var deras 
katolska bekännelse. Samma öde drabbade kort där» 
på en sextonårig yngling, Arnold Missenius, som 
Polemiska inlägg. 8
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âr 1625 halshöggs pà grund av sin katolska tro. 
Ar 1618 avrättades en frireligiös svärmare vid namn 
Jonas på grund av bristande renlärighet. —

Det är alltså en ståtlig rad av auktoriteter, som in» 
toleransens män kunna åberopa som sina meningsfrän» 
der: Aposteln Paulus och i ännu högre grad författarna 
till pastoral» och Johannesbreven; Augustinus och 
hela raden av de kristna kyrkofäderna; bland refor» 
matorerna Luther, Zwingli, Melanchton, Calvin, Bul» 
linger, Beza och hela skaran av deras eftersägare; 
bland protestantiska monarker vår egen Gustat Adolf.

Allt detta tyckes lektor Lönborg ha glömt, då han 
stämplar de svenska biskoparna som religionens fien» 
der, därför att de vilja påtvinga den kyrka, vars styres» 
män de äro, sin egen individuella uppfattning av den 
kristna trosläran. Inför tänkande nutidsmänniskor be» 
höver man ju ej spilla några ord på den biskopliga 
opinionsyttringen, men då herr Lönborg från sin stånd» 
punkt bryter staven över biskoparnas intentioner, så 
är detta, för att begagna Harnacks terminologi, en 
fullkomligt ensidig och straffvärt abstrakt uppfattning 
av saken. På den breda väg, där Sverges biskopar 
nu vandra, har det övervägande flertalet av den 
kristna kyrkans stormän vandrat före dem, och i 
stället för att kasta sten efter de vördade prelaterna 
borde en man med herr Lönborgs pietet för kristen 
tradition hellre önska dem lycka på färden.



EN RELIGIÖS FRIHETSHJÄLTE
(1913)

I.

TA et genmäle, som lektor Sven Lönborg i gårdagens 
nummer av Arbetet riktat mot undertecknads 

artikel om »Protestantism och tolerans», är från flera 
synpunkter av intresse. Framför allt är detta aktstycke 
ett slående vittnesbörd om den destruerande inverkan, 
som kristendomen i våra dagar utövar på en var, som 
— låt vara från början- med de bästa avsikter — ställer 
sig i dess tjänst och går dess ärenden. Om denna 
kristendom sedan är liberal eller ortodox, »genuin» 
eller »förfalskad», är av underordnad betydelse, de 
psykologiska verkningarna äro alltid desamma: in» 
tellektuell oreda, som ofta höjer sig till medvetet 
sofisteri, saklig ovederhäftighet, som skiftar i alla 
nyanser mellan menlös okunnighet och medveten lögn 
och så till sist den specifikt kristna odören, den ve» 
dervärdiga stanken av det gift, som Nietzsche kallade 
moralin.

Även lektor Lönborg, som i sina skrifter framstår 
som en representant för kristendomen i dess mest
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luttrade och urvattnade form, använder i sin polemik 
samma stridsmetoder, som av ålder praktiserats av de 
kristna apologeterna, om också hans polemik i stort 
sett står i menlöshetens tecken. Ett exempel blott! I 
min artikel hade jag med anledning av det Paulus» 
citat, som herr Lönborg anfört, skrivit följande: »Vad 
Paulus än må ha menat med frihet: frihet från lagen, 
frihet från synden o. s. v., säkert är att han med de 
citerade orden aldrig velat anbefalla en lärofrihet av 
det slag, som föresvävar lektor Lönborg». Härpå 
replikerar herr Lönborg följande:

Herr B. L. har sökt att förringa betydelsen av Pauli ord att 
»där Herrens ande är där är frihet» med bl. a. den forslagsme» 
ningen, att Paulus med frihet måhända menar frihet från »syn» 
den». Så är ej förhållandet. Riktigt är visserligen, att han ej tän» 
ker på lärofrihetsproblemet i alldeles samma form som det nu 
föreligger hos oss.-------- Det var ej på denna punkt som det
religiösa tvånget på Pauli tid kändes i de judiska församlingarna. 
Utan det var i fråga om ceremonierna, den mosaiska lagens bud. 
Här tåldes ej den ringaste frihet, och det var därför en oerhörd 
frigörelse, när Paulus kom med sin predikan, att det icke hade 
någon religiös betydelse, om man höll eller icke höll ceremo» 
nierna, etc.

Vad framgår nu av detta? Jo, att Paulus enligt 
herr Lönborgs åsikt med frihet just menar »frihet 
från den mosaiska lagens bud» eller som jag enklare 
uttryckt det »frihet från lagen». Med andra ord: det 
första av mina förslagsvis framställda antaganden träf
far även enligt herr Lönborgs mening det riktiga, men 
denna min supposition undanhåller han läsarna för 
att få tillfälle att gent emot den av mig i andra hand
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antydda möjligheten framslunga ett kategoriskt: »Så 
är ej förhållandet». Den kristna apologetiken är sig 
lik i alla väder.

Ännu svagare blir herr Lönborgs situation, när 
man betraktar den sakliga innebörden i hans fram« 
ställning av kapitlet Paulus och religionsfriheten. Det 
är nämligen ingenting annat än rena okunnigheten, 
när herr Lönborg proklamerar, att Paulus skulle ha 
befriat de judekristna från den mosaiska lagens tvång. 
Om herr Lönborg vill rådfråga den främste nu levande 
auktoriteten på detta område, Adolf Harnack, så fin« 
ner han t. ex. i dennes arbete »Die Apostelgeschichte» 
(1908), sid. 181, följande uttalande: »För övrigt för« 
biser man alltjämt vid bedömandet av Paulus och 
hans judekristliga kontroverser, att det icke var fråga 
om alla kristnas frihet, utan blott om de hednakrist= 
nas frihet från lagen. Huru de judekristna för sin 
person hade att förhålla sig med hänsyn till lagen 
därom rådde inte tvivel.» Denna Pauli dubbelställ« 
ning belyses ytterligare av Harnack i ett senare arbete 
(1911), däri det bl. a. heter: »Men samma tanke om 
fortbeståndet av förpliktelsen att iakttaga lagen har i 
själva Galaterbrevet fått en ännu starkare formu« 
lering — —. I Galaterbrevet 5: 3 skriver Paulus: »Och 
jag betygar åter för en var som låter omskära sig, 
att han är pliktig att hålla hela lagen». Denna sats 
gäller efter Pauli mening icke blott omskurna icke« 
kristna, utan också omskurna kristna, annars kunde 
den ej ha fått en sådan generell betydelse. (Obs. allt« 
jämt citat från Harnack).--------- Härmed ha vi
redan gått över till apostelns praktiska förhållande.



Det kan ej betvivlas att han själv åt tillsammans med 
omvända hedningar och överhuvudtaget trädde i full 
livgemenskap med dem. Men det betecknar blott hans 
vanliga förhållande. Där han befann sig i rent judisk 
omgivning, har han för dess skull anslutit sig till det 
lagenliga levnadssättet, som reformjudar göra än i 
dag, när de äro hos gammaltroende judar. För detta 
faktum ha vi hans egen bekännelse. Men därutöver 
måste man lämna den sannolikheten öppen att han 
på rent judisk mark också levde judiskt. Vad skulle 
hindra honom därifrån? — Hade han också grundligt 
förstört de gamla betingelserna, så hade han dock 
inför judarna endast förstört dem så vitt de gällde 
som grunder till förtjänst. Att upphäva dem som givna 
levnadsformer för judarna har aldrig runnit honom 
i hågen. Så levde han i vanliga fall »olagligt», men 
under vissa omständigheter också lagligt- — — — 
Var detta den position, som aposteln intog och 
offentligen företrädde, så förstår man lätt, att han 
beskylldes för tvetalan och sofisteri, och att somliga 
påstodo honom förstöra lagen, medan andra be* 
skyllde honom för att gynna omskärelsen. Hans 
påstående, att han aldrig föranledde en jude att 
uppge iakttagandet av lagen — och han har påtag* 
ligen med största eftertryck påstått detta — måste te 
sig som lögn.»

Man jämföre nu med denna Harnacks framställ* 
ning herr Lönborgs ovan citerade påstående, att Paulus 
befriat de judiska församlingarna från den mosaiska 
lagens tvång! Paulus har aldrig ett ögonblick tänkt 
något sådant, förklarar Harnack. Ja, Paulus har till
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och med, enligt vad Apostlagärningarna berätta, vid 
sin ankomst till Jerusalem, då bröderna därstädes 
ville ge honom tillfälle att desavouera de cirkulerande 
ryktena, enligt vilka han skulle lära de bland hed» 
ningarna boende judarna att avfalla från den mosaiska 
lagens föreskrifter, accepterat brödernas förslag att 
själv undergå en reningsprocedur enligt ritualen, och 
betala reningskostnaderna för fyra andra personer, 
»så att alla förstå, att allt vad de hava hört om dig 
är intet, utan att du ock själv så vandrar att du håller 
lagen». Detta Pauli beteende har bland modärna teo» 
loger rönt mycket olika bedömande. Jülicher stämplar 
det som »ett raffinerat hyckleri» och betvivlar på den 
grund hela historiens sanning. Pfleiderer betraktar det 
som »en ackomodation för den kära fridens skull», 
som väl torde kunna ha ägt rum. Harnack menar, 
att Apostlagärningarnas författare vid återgivandet av 
det skedda kunnat »till Pauli förmån vara etiskt 
något finkänsligare», men att av moraliska hänsyn 
förneka skildringarnas historiska sanning, skulle enligt 
Harnacks mening vara att både på aposteln och hans 
biograf »ställa alltför rigoristiska, alltför heroiska och 
alltför abstrakta fordringar». Och som allmänt resultat 
av sin undersökning av Pauli förhållande till den ju» 
diska lagen, sådant detta framstår vid en jämförande 
granskning av Apostlagärningarna och Pauli egna brev, 
framhåller Harnack, att »den absoluta inre och yttre en» 
tydigheten hos aposteln» ej längre är höjd över allt tvivel.

Detta är emellertid blott den ena sidan av saken. 
Den andra omständigheten, som här väger ännu 
tyngre, är de många positiva uttalanden av Paulus,
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i vilka han på det mest eftertryckliga sätt betonar 
trosinnehållet, d. v. s. lärans avgörande betydelse 
för den enskildes salighet. Detta har lektor Lönborg 
icke kunnat bestrida, men för att dock på en annan 
linje ge Paulus en moralisk rehabilitering, skriver 
han :

En sak verkar alltid sympatiskt hos Paulus, hur mycket han 
än förgår sig i sin polemik mot sina motståndare, och dét är 
den redlighet, som aldrig tillåter sig att förvränga motståndarnas 
ståndpunkter.

Detta låter ju både vackert och uddigt, men är 
det sant? En tysk teolog Rud. Bultmann, som sär® 
skilt studerat Pauli förhållande till den grekiska 
diatriben, framhåller, att när det gäller att utföra en 
dialog, där författarens egna meningar brytas med 
motståndarens, så förmår ej Paulus hålla färgen, han 
varken kan eller vill fasthålla fiktionen av en mot® 
ståndare, som kommer med verkliga argument, såsom 
fallet är i den grekiska diatriben. Här visar sig just, 
säger Bultmann, det karaktäristiska i det paulinska 
sättet att tänka. »Invändningarna komma hos honom 
nästan aldrig med lika»möjliga eller överhuvudtaget 
diskuterbara åsikter, utan äro absurditeter. Någon 
gång förekomma visserligen invändningar, som verk- 
ligen uttala åsikter från motståndarlägret, men nästan 
alltid företräder den fingerade motståndaren ingalunda 
en motsatt åskådning, utan han drar falska konsekven® 
ser av Pauli åskådning.»

Herr Lönborg har som man ser, en märkvärdig 
otur, att just beröra de svaga sidorna hos Paulus,
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när han vill framhäva sin hjältes storhet. Någon gång, 
säger Paulusspecialisten Bultman, förekomma hos 
Paulus invändningar, som verkligen motsvara åsikter 
från motståndarelägret, men i regel är det rena absur» 
diteter, som han lägger i sina motståndares mun. 
Lektor Lönborg finner det däremot särskilt sympatiskt 
hos Paulus, att han aldrig tillåter sig att förvränga 
motståndarnes ståndpunkter. . . . 

* **

Med hänsyn till den fråga, som närmast fram» 
kallat detta meningsskifte, nämligen med vad rätt 
Paulus och Luther kunna anses vara förkämpar för 
religionsfriheten, medger emellertid herr Lönborg, att 
det egentligen icke varit sakliga utan taktiska skäl, 
som föranlett honom att citera Paulus och Luther: 
»vad dessa män sagt citeras från ortodoxt håll som 
normgivande för vad man skall tänka och tro». 
Men denna motivering förmår ju ej en hårsmån rubba 
det faktum, att Paulus varit en lidelsefull motståndare 
till all religiös lärofrihet, och vad uträkning det skall 
vara att åberopa yttranden av Luther, som denne 
själv både i ord och handling på det kraftigaste 
desavouerat, är tämligen svårt att förstå. Då herr 
Lönborg påstår, att Luther fällt de åberopade yttran» 
dena på en tid »då han verkligen var reformator», 
så kunna hans ortodoxa motståndare med samma fog 
hävda, att Luther ändrat övertygelse på grund av er» 
farenheter, som han gjort i livets skola, och som klart
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visat honom det ohållbara i hans ursprungliga stånd» 
punkt.

Med anledning av vad jag i min artikel anfört 
angående den ställning, som en del av den kristna 
kyrkans främste män — Augustinus, Calvin, Zwingli, 
Melanchton m. fl. — intagit till religionsfriheten, för» 
klarar nu herr Lönborg, att han »verkligen ej kan 
åtaga sig försvaret varken för Calvin, Augustinus 
eller de övriga av herr B. L. citerade prelaterna». 
Herr Lönborg kunde tryggt ha gått ett steg vidare 
och öppet erkänt, att han ej heller kan åtaga sig för» 
svaret för den av honom själv uppställda tesen: »för 
alla religiösa nydanare har friheten stått som religio» 
nens oundgängliga förutsättning». Herr Lönborg be» 
klagar sig över att jag kallat detta yttrande patetiskt, 
och ber om upplysning hur man skulle kunna ut» 
trycka saken på ett enklare sätt. Det var nu icke på 
grund av formuleringen, utan med tanke på yttran» 
dets innebörd som jag använde ordet »patetiskt», men 
jag medger gärna att uttrycket »falskt patos» varit 
lämpligare.

Min med en liten tillsats av ironi framkastade 
mening, att den som i frågan om religiös lärofrihet 
åberopar Paulus och Luther även borde ställa sig 
sympatisk mot de petionerande biskoparna, tolkar 
herr Lönborg som »ett krav», att han »skulle ta parti 
för onda gärningar och trångsinta meningar hos en 
massa av kyrkans män». Något sådant har aldrig 
fallit mig in, redan på den grund, att onda gärningar 
i regel härflyta av ondska, och jag för min del, även 
om jag medräknar den energiske lundabispen, har
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svårt att tilltro våra biskopar en så diabolisk egen» 
skap. Djävulen är som bekant en urspårad idealist, 
men vem av Sverges biskopar har väl ens den av» 
lägsnaste likhet med en sådan?

Till sist några ord om det spörsmål, som jag 
endast i största korthet och i förbigående omnämnt, 
nämligen frågan om omfånget av den lärofrihet, som 
rimligtvis kan beviljas präster inom statskyrkan. Jag 
tillät mig den frågan, huruvida enligt herr Lönborgs 
åsikt, denna lärofrihet inom kyrkan borde vara obe» 
gränsad, och framhöll, att man i så fall finge räkna 
med den möjligheten, som redan nu är en verklighet 
i Schweiz, nämligen att där och var £å höra stats= 
kyrkopräster, som predika ateism från predikstolen. 
Med en indignation, som verkar något feminell, frå» 
gar herr Lönborg, hur jag kan anse mig ha rätt till 
den förmodan, att han, herr Lönborg, »menar raka 
motsatsen till vad jag säger», och till yttermera visso 
tillägger han, att han »ej på minsta vis ryggar till» 
baka för de av herr B. L. anförda eventualiteterna». 
En sådan ståndpunkt kan ju tyckas djärv och 
frisinnad, men är i grunden meningslös, efter som 
den är baserad på den fullkomligt falska föreställ» 
ningen, att ett kyrkligt samfund kan konstituera sig 
efter samma normer, som rimligtvis böra gälla för 
de profana läroanstalterna, skola och universitet. De 
senare måste naturligtvis på alla punkter vara fria 
från varje konfessionellt tvång, men att uppställa denna 
fordran med hänsyn till ett kyrkligt samfund, det må 
nu vara statskyrka eller frikyrka, är meningslöst, då 
ju den realitet, som i första hand motsvarar en sådan
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sammanslutning, ovillkorligen måste vara en viss övers 
ensstämmelse i den religiösa grundåskådningen. I 
själva verket är det nog mindre »bekännelsetvånget» 
som sådant, utan fast mera den nuvarande bekänneb 
sens delvis abderitiska innebörd, som framkalla de 
på vissa håll höjda ropen på bekännelsefrihet. Men 
att som herr Lönborg kräva en religiös lärofrihet, 
som skall bestå däri, att prästerna inom samma kyrka 
allt efter behag få predika ortodox kristendom, liberal 
kristendom, agnosticism eller ateism, — ett sådant 
krav är endast ett sorglustigt vittnesbörd om hur även 
en så klar och enkel idé som tankefriheten under herr 
Lönborgs kristligtdiberala omvårdnad kan förvandlas 
till en ren absurditet.



IL

1) Med hänsyn till herr Lönborgs apologetiska 
stridsmetoder är det alls icke fråga om vad herr Lön» 
borg »velat undanhålla» läsarne, utan vad han faktiskt 
undanhållit dessa. Sakläget är detta: I min första 
artikel hade jag skrivit: vad Paulus än må ha menat 
med frihet: frihet från lagen, frihet från synden o. s. v., 
säkert är att han aldrig menat den lärofrihet, som före» 
svävar herr Lönborg. Därpå replikerar herr Lönborg: 
B. L:s förslagsvis framkastade mening, att Paulus med 
frihet skulle mena frihet från synden, är oriktig, han 
menar frihet från lagen. Att det skulle kunna ligga 
något inkorrekt i en sådan argumentation kan herr 
Lönborg i sin oskuld ej begripa; först »efter ett par 
genomläsningar förstod» han, att illviljan måhända 
skulle kunna misstolka hans renhjärtade uppsåt.

2) Med hänsyn till Paulus och dennes ställning 
till de judekristna hänvisar herr Lönborg till det för» 
hållandet, att han i två föregående skrifter, nämligen 
»Kristendomens ursprung», tryckt 1907, och »Paulus», 
tryckt 1908, »just riktat sig emot den allmänt 
gängse, bl. a. av Harnack företrädda åskådningen». 
Nu förhåller det sig så, att den utredning, på vilken 
jag huvudsakligen stödde mig, publicerats av Harnack 
i en skrift som bär titeln »Neue Untersuchungen zur 
Apostelgeschichte und zur Abfassungszeit der synopti» 
sehen Evangelien» och som offentliggjordes 1911. I
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detta arbete lämnar Harnack (sid. 21—45) en synner» 
ligen ingående kritisk framställning av Pauli ställning 
till de judekristna och till den mosaiska lagen, och 
resultatet av denna undersökning är det, som jag i 
min förra replik utförligt relaterat, nämligen att »Paulus 
aldrig ett ögonblick tänkt på» att befria de judekristna 
från lagen. Mot denna uppfattning, som vår tids 
främste dogm» och kyrkohistoriker hävdat med sär» 
skilt eftertryck i ett strängt vetenskapligt arbete från 
1911, åberopar herr Lönborg — vad? Jo, sina egna 
populära småskrifter från 1907 och 1908!

3) Med anledning av att herr Lönborg i sitt ut» 
låtande i domkapitlet särskilt understrukit kravet på 
lärofrihet för präster inom, statskyrkan, framställde jag 
den frågan, huruvida herr Lönborg verkligen yrkade 
på en obegränsad lärofrihet, och framhöll, att en sådan 
komme att medföra vissa konsekvenser, dem jag för» 
modade att herr Lönborg ej skulle vilja vara med om. 
Denna min förmodan hade närmast sin grund däri, att 
jag för egen del ej kan acceptera dessa konsekvenser, 
och jag utvecklade i min replik tämligen utförligt de 
skäl, som tala för att det inom varje religiöst samfund 
måste finnas en viss överensstämmelse i den religiösa 
grundåskådningen, enär ju sammanslutningen annars 
bleve meningslös. Av den omständigheten att jag fäst 
herr Lönborgs uppmärksamhet på att hans lärofrihets» 
krav medför vissa konsekvenser, som han måhända ej 
själv tagit med i räkningen, men som han — efter vad 
jag då trodde — vid närmare eftertanke ej skulle vilja 
vara med om, drar nu herr Lönborg den slutsatsen att 
jag velat inbilla mina läsare, att han, herr Lönborg,
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menar raka motsatsen av vad han säger, och han finner 
det på grund härav vara »en feminell tanke att hos herr 
B. L. påräkna vanlig enkel hederlighet». Onekligen en 
vacker prestation: i det enkla faktum, att jag på en 
viss punkt tilltrott herr Lönborg en större portion 
sunt förnuft än han verkligen äger, ser herr Lönborg 
ett bevis för, att jag saknar »vanlig enkel hederlighet». 
Längre kan man knappast gå i själfull anti»intellektu* 
alism.

4) Herr Lönborg »förstår blott ej hur han (B. L.) 
reder sig med att denna absurditet (den absoluta läro* 
friheten för präster) faktiskt är realiserad i det fria 
Schweiz». Tror då herr Lönborg att det fria Schweiz 
är en idealstat, där endast det förnuftiga är det verk» 
liga? Angående de olägenheter och förvecklingar, 
som måste uppstå i en församling där prästen är ateist 
och en avsevärd del av församlingsmedlemmarne 
troende kristna, borde även en person med herr Lön* 
borgs frihetskärlek kunna göra sig en föreställning.

Då herr Lönborg slutligen påstår, att det aldrig 
kan vara statens intresse att ifråga om de religiösa 
samfunden skapa likhet i bekännelsen eller ens »en 
viss överensstämmelse i den religiösa grundåskådnin* 
gen», så är detta visserligen sant, men en sanning i 
detta samband närmast ägnad att blanda bort korten. 
I min framställning har det ju aldrig varit tal om 
statens, utan om de religiösa samfundens egna in* 
tressen. Att varje kyrkligt samfund, det må nu vara 
stats* eller frikyrka, endast kan existera på grund* 
valen av en viss överensstämmelse i medlemmarnes 
religiösa grundåskådning och att därmed — inom
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varje sådant samfund — en viss gräns är given för 
den prästerliga förkunnelsens frihet, det är en sats 
så självklar, att man verkligen måste vara behäftad 
med herr Lönborgs religiösa frisinnessjukdom för att 
kunna bestrida den.



III.

Med andra ryggradslösa väsen delar polemikern 
Lönborg egenskapen att vara ytterst seglivad; på 
varje punkt där man hugger av ett av hans huvud« 
lösa argument, växer det genast fram ett nytt, ännu 
huvudlösare, och från denna synpunkt skulle en fort« 
satt vivisektion säkerligen erbjuda en hel del roande 
pointer. Tyvärr tillåter min tid mig numera icke 
några sådana förlustelser i större utsträckning, och 
uppriktigt sagt, något odelat nöje är det icke heller 
att nödgas ta befattning med en skribent så feminell 
i sitt tänkande som herr Sven Lönborg.

Jag ber till att börja med läsaren erinra sig ut» 
gångspunkten för denna polemik. Herr Lönborg hade 
i Göteborgs domkapitel gent emot den bekanta bi« 
skopspetitionen åberopat Paulus och Luther som 
målsmän för religiös lärofrihet, och samtidigt prokla« 
merat den allmänna satsen, att för alla »religiösa ny» 
danare har friheten stått som religionens oundgäng» 
liga förutsättning». Gentemot dessa herr Lönborgs 
påståenden hävdade jag 1) att Paulus aldrig ett ögon» 
blick med »frihet» menat religiös lärofrihet i modärn 
mening, utan frihet från lagen, frihet från synden 
o. s. v.; 2) att Luther visserligen under en tidigare 
period av sin levnad yrkat på religionsfrihet, men 
att han själv ganska snart och synnerligen eftertryck« 
ligt avsvurit denna sin radikalism; 3) att det stora 
Polemiska inlägg. 9
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flertalet av den kristna kyrkans stormän varit avgjorda 
motståndare till varje form av religiös lärofrihet, var« 
för herr Lönborgs tal om de religiösa nydanarnas 
frihetsintresse, för såvitt det rör den kristna 
kyrkans män, endast är en vilseledande fras. Hr 
Lönborg har ej på en enda punkt kunnat vederlägga 
denna kritik, men har i stället sökt betäcka sitt åter« 
tåg genom att i diskussionen indraga en del spörs« 
mål, som absolut ingenting har med den ursprung« 
liga principfrågan att göra, men av vilken han tar sig 
anledning att mot mig utslunga allehanda beskyll« 
ningar för ohederlighet, cynism o. s. v. Det är onek« 
ligen intressant att se på vilka grunder hr Lönborg 
anser sig ha rätt att framkomma med så grava beskyll« 
ningar.

I sin första artikel, där herr Lönborg nödgades 
medge, att Paulus alldeles icke haft i sinnet någon reli» 
giös lärofrihet i modärn mening, gjorde han gällande att 
Paulus dock i så måtto varit en religionsfrihetens för« 
kämpe som han befriat de judekristna från den mo« 
saiska lagens tvång. Härpå genmälte jag att detta 
tal vittnade om ren okunnighet, då vår tids främsta 
dogm« och kyrkohistoriker, Adolf Harnack, dels i en 
avhandling från 1908, dels och ännu utförligare i en 
skrift från 1911 uppvisat att Pauli predikan om fri« 
het från lagen endast gällt de hednakristna, men 
aldrig ett ögonblick de judekristna. Herr Lönborg 
beklagar sig nu över att jag förebrått honom ren 
okunnighet i dessa stycken, ehuru jag vetat, att han 
i denna fråga framställt en mening, som i väsentliga 
punkter avviker från den gängse (den Harnackska)
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och att han för denna sin mening »givit en utförlig 
motivering, t. o. m. utförligare än den Harnack ger 
för sin i de av herr B. L. citerade arbetena». Och 
på grund härav förklarar herr Lönborg, att jag »med« 
vetet fört mina läsare bakom ljuset».

Här vill jag till att börja med erinra om den täm* 
ligen självklara, men för herr Lönborg ännu förbor« 
gade sanningen att även en mycket utförlig framställ« 
ning kan vittna om grov okunnighet. Men eftersom 
herr Lönborg nu som en särskild förtjänst åberopat 
sin framställnings utförlighet, så låt oss först se till, 
hur därmed förhåller sig. Det är två skrifter, på 
vilka herr Lönborg här stödjer sig, »Kristendomens 
ursprung» (1907) och Verdandibroschyren »Paulus» 
(1908). Den förra är 32 sidor stark och behandlar 
Pauli missionsverksamhet på sidorna 9—14; denna 
framställning återfinnes delvis i samma ordalydelse i 
verdandiskriften, som håller 37 trycksidor, och där 
frågan om Pauli ställning till lagen behandlas något 
utförligare d. v. s. med något större ordrikedom än 
i »Kristendomens ursprung». Harnacks framställning 
av dessa frågor upptaga i hans sista arbete sidorna 
21—62, alltså enbart i detta arbete över 40 täta tryck* 
sidor. Det oaktat har herr Lönborg fräckheten påstå att 
han för sin mening givit en utförligare motivering 
än den Harnack ger i de av mig anförda skrif« 
terna!

Angående värdet av hr Lönborgs bevisning i denna 
fråga kan jag fatta mig kort. Hur herr Lönborg 
bedriver religionshistorisk forskning framgår tydligt 
nog av följande »bevisföring», som är hämtat ur hans
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Paulusskrift som berör de judiska predikanternas 
ställning till lagen för 1900 år sedan.

Emellertid vore det nog oriktigt att antaga att dessa judiska 
predikanter helt och hållet frigjort sig ifrån den mosaiska lagen. 
Jag vill söka åskådliggöra detta med ett exempel.

Om en baptistisk predikant i våra dagar håller en väckelse« 
predikan, torde det vara tämligen säkert, att han icke talar om 
nödvändigheten att döpa sig utan om vikten att omvända sig 
före döden och domen Men därav följer ingalunda, att dopet 
för honom icke spelar någon roll. Skulle man fråga honom: 
»Nå, än dopet då? Är det ej nödvändigt att låta döpa sig?» 
så föreställer jag mig att han skulle svara ungefär så: »Icke 
hänger frälsningen på dopet. Nog kan Gud göra dig salig utan 
dop. Men när nu Gud i sitt ord har anbefallt dopet, varför då ej 
lyda honom också däri? Vill du således alltigenom lyda Guds 
vilja, så låt döpa dig.»

Jag tänker mig att de judiska predikanterna gjorde på samma 
sätt. Frågade man dem om den mosaiska lagen så svarade nog 
de flesta av dem att den icke var nödvändig för frälsningen, men 
att om man ville bliva fullkomlig, så måste man omskära sig 
och hålla hela lagen.

Det är med en sådan bevisföring som hr Lönborg 
hoppas kunna omvända Adolf Harnack — när den 
blott kommer till hans kännedom! Det kan man 
verkligen, för att begagna ett uttryck från det mo« 
därna nykterhetsfältet, kalla att höja svagdrickans fana 
högt. Herr Lönborg tror att »det torde vara tämlL 
gen säkert att», han »föreställer sig», han »tänker sig 
på samma sätt», han tror, att »nog de flesta av dem 
svarade» så och så, o. s. v. Sådant kallar herr Lön« 
borg religionshistorisk forskning. Och mot sådant 
gottköpsprat fordrar han nu, att jag skall föra i fält
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Harnacks utförliga, strängt vetenskapliga framställning 
— vars huvudsakliga resultat visserligen kunna med« 
delas i populär form, men vars gång och detaljer 
omöjligen kunna göras till föremål för ett populär« 
vetenskapligt referat.

Detta om den vetenskapliga sidan av saken. Herr 
Lönborg har emellertid under den fortsatta polemiken 
icke en, utan flerfaldiga gånger beskylt mig för att 
ha uppträtt oärligt, ja han har t. o. m. varit nog 
älskvärd påstå, att det vore löjligt att hos mig förut« 
sätta »vanlig enkel hederlighet». Och bevisen för en 
så grov beskyllning? De äro icke flera än att man 
kan genomgå dem punkt för punkt.

En av dessa anklagelser — att jag skulle medvetet 
ha fört mina läsare bakom ljuset, därför att jag stämp» 
lat ett yttrande av herr Lönborg som beroende på 
ren okunnighet — har redan fått sin belysning och 
kan saklöst lämnas åsido. Men herr Lönborg har 
värre belastningsmaterial än så. »Hr B. L.» har näm« 
ligen i sin första artikel uttalat den förmodan — märk 
väl förmodan — att hr Lönborg vid närmare efter« 
tanke ej skulle vilja vara med om vissa konsekvenser, 
som den av honom fordrade lärofriheten för präster 
skulle medföra. Denna förmodan har jag naturligt« 
vis låtit falla i samma ögonblick herr Lönborg för« 
klarat sig vilja ta de av mig framhållna konsekven« 
serna. Men det enkla faktum, att jag en gång ut= 
talat denna på intet sätt äreröriga förmodan har haft 
följande effekt: 1) att herr Lönborg i sin första ar« 
tikel beskyllt mig för att vilja inbilla mina läsare att 
han menar raka motsatsen till vad han säger, 2) att
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han i sin andra artikel förklarat att jag saknar »vanlig 
enkel hederlighet», 3) att han i sin sista artikel på» 
står att jag »sökt påbörda honom åsikter i fråga om 
prästernas lärofrihet mot vilka han protesterat» och 
att jag »givit en osannfärdig framställning av hans 
åsikter». Ett ögonblick står man verkligen chockerad 
inför en så oförblommerad lögnaktighet, som den 
herr Lönborg lägger i dagen ; men då man sedan ser 
hur herr Lönborg i samma andedrag förklarar, att 
han »aldrig i sitt liv mött en mera naivt rörande sen» 
timental cynism» än den undertecknad presterat i 
denna del av polemiken, så förbytes förvåningen till 
undran — en undran som närmast kan formuleras så» 
lunda: huru beskaffad, intellektuellt och moraliskt, är 
den göteborgska dampublik, på vilken hr Lönborg 
hoppas att göra intryck med dylikt nonsens?

Men en annan fråga, som samtidigt tränger sig 
fram vid granskningen av herr Lönborgs senaste alster, 
är det rent psykologiska spörsmålet, på vilken punkt 
i hans framställning den medvetna svindeln övergår 
i den rena enfalden. Min erinran om de komplika* 
tioner och olägenheter, som måste uppstå i en för» 
samling, där prästen är ateist och en avsevärd del av 
församlingsborna troende kristna, tolkar herr Lönborg 
som »en rörande omtanke» om de senare, vilken 
enligt hans mening måste stå i avgjord strid med 
den karaktäristik jag i en föregående artikel givit av 
dem »som i våra dagar ställa sig i kristendomens 
tjänst och gå dess ärenden». Herr Lönborg begriper 
icke, att denna karaktäristik åsyftar våra dagars kristna 
apologeter, de aktiva förkämparna för kristendomen,
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men ingalunda kristendomens passiva element, de 
stilla i landet, som med fullt fog kunna fordra att 
få sina religiösa behov tillfredsställda på ett annat 
sätt än vad en ateist är i stånd till. Med sitt femi» 
nella sätt att tänka finner herr Lönborg naturligtvis 
en skriande motsägelse i att man med andliga vapen 
bekämpar den kristna tron och samtidigt unnar tro» 
ende kristna den religiösa uppbyggelse, som deras 
hjärtan åtrå; han begriper inte att på det teoretiska 
området är lösen strid på liv och död, men att prak» 
tiken är toleransens område.

I det nu berörda fallet är det av allt att döma 
herr Lönborgs enfald, som bildar resonemangets livs» 
nerv. Annorlunda ställer sig däremot saken, då herr 
Lönborg i näst sista stycket av sin gårdagsartikel 
skriver töljande:

I sina första artiklar yttrade herr B. L. att »inför tänkande 
nutidsmänniskor behöver man ju ej spilla många ord på den 
biskopliga opinionsyttringen». I sin sista artikel avslöjar han 
sig själv som en ivrig anhängare till biskoparnas krav och som 
en fiende till religionsfriheten i den grad att han anser det full» 
ständigt oförnuftigt att medge prästerna i svenska statskyrkan 
full lärofrihet. Så bestämt uttalade sig varken biskoparna eller 
de petitionerande prästerna mot religionsfriheten.

Det lider intet tvivel om att enfalden spelar en 
framskjuten roll i denna tirad, men att den medvetna 
svindeln är den dominerande kraften i ovanstående 
resonnemang därom kan envar övertyga sig genom 
att läsa den passus i min andra artikel, som det i detta 
samband närmast är fråga om. Den har följande 
lydelse :



136

En sådan ståndpunkt (som den Lönborgska) kan ju tyckas 
djärv och frisinnad, men är i grunden meningslös, efter som 
den är baserad på den fullkomligt falska föreställningen att ett 
kyrkligt samfund kan konstituera sig efter samma normer, som 
rimligtvis böra gälla for de profana läroanstalterna, skola och 
universitet. De senare måste naturligtvis på alla punkter vara 
fria från varje konfessionellt tvång, men att uppställa denna 
fordran med hänsyn till ett kyrkligt samfund, det må nu vara 
statskyrka eller frikyrka, är meningslöst, då ju den realitet, som 
i första hand motsvarar en sådan sammanslutning, ovillkorligen 
måste vara en viss överensstämmelse i den religiösa grund« 
åskådningen. I själva verket är det nog mindre »bekännelse» 
tvånget» som sådant, utan fast mera den nuvarande bekännel« 
sens delvis abderitiska innebörd, som framkalla de på vissa håll 
höjda ropen på bekännelsefrihet. Men att som herr Lönborg 
kräva en religiös lärofrihet, som skall bestå däri, att prästerna 
inom samma kyrka allt efter behag få predika ortodox kristen« 
dom, liberal kristendom, agnosticism eller ateism, — ett sådant 
krav är endast ett sorglustigt vittnesbörd om hur även en så 
klar och enkel idé som tankefriheten under herr Lönborgs 
kristligt«liberala omvårdnad kan förvandlas till en ren absur« 
ditet.

I min sista artikel som nu särskilt åberopas av 
herr Lönborg heter det i samma fråga:

Då herr Lönborg slutligen påstår, att det aldrig kan vara 
statens intresse att i fråga om de religiösa samfunden skapa 
likhet i bekännelsen eller ens »en viss överensstämmelse i den 
religiösa grundåskådningen», så är detta visserligen sant men 
en sanning i detta samband närmast ägnad att blanda bort 
korten. I min framställning har det ju aldrig varit tal om sta« 
tens, utan om de religiösa samfundens egna intressen. Att varje 
kyrkligt samfund, det må nu vara stats« eller frikyrka, endast 
kan existera på grundvalen av en viss överensstämmelse i med« 
lemmarnas religiösa grundåskådning och att därmed — inom 
varje sådant samfund — en viss gräns är given för den präster«
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liga förkunnelsens frihet, det är en sats så självklar, att man 
verkligen måste vara behäftad med herr Lönborgs religiösa fris 
sinnessjukdom för att kunna bestrida den.

Otn man nu erinrar sig att biskoparnas petition 
gick ut på att k. m:t »täcktes vaka över att kristen- 
domsundervisningen på olika stadier bliver meddelad 
till kristlig uppfostran i enlighet med guds ord» etc. 
så inses det ju utan vidare att petitionen även — och 
troligen i främsta rummet — gäller de profana läro= 
anstalterna, skola och universitet, vilka enligt min 
ovan uttalade mening måste på alla punkter vara fria 
från konfessionellt tvång.

Men detta hindrar icke herr Lönborg från att på' 
stå mig vara en ivrig anhängare till biskoparnas krav 
och mitt hävdande av den självklara satsen, att det 
inom varje kyrkligt samfund måste finnas en viss 
gräns för den prästerliga förkunnelsens frihet, ger 
honom anledning till att stämpla mig som en ännu 
mera utpräglad fiende till religionsfriheten. Som en 
kontrast till den ljusfientlige marodören B. L. träder 
så herr Lönborg själv fram, heroisk, renhjärtad och 
klarögd, bringande de svenska prästerna en dyrbar 
morgongåva som han själv kallar »full lärofrihet», 
men vars innebörd han noga aktar sig för att speci= 
ficera.

Här ligger den medvetna svindeln i så öppen dag 
att icke ens en enfald, så vittomfamnande som herr 
Lönborgs, kan överskyla den. Det är möjligt, att jag 
vid ett annat tillfälle och i en annan angelägenhet 
kommer att uppta denne herre till förnyad behänd»



138 

ling, ty med all sin obetydlighet är han en rätt in= 
tressant typ särskilt därför, att han i ovanlig grad 
företer den blandning av fräckhet och gudsnådlighet 
som redan antikens bildade hedningar funno karak» 
täristiska för de kristna. Men det blir en senare 
fråga; för ögonblicket återstår det mig blott att över» 
antvarda denne lille vanartige Jesusdyrkare åt det 
allmänna åtlöje, varav han gjort sig förtjänt med en 
redbarhet, som hos honom verkar fullkomligt para» 
doxal.



BISKOP BILLING - ÅTERVUNNEN 
ÅT KYRKAN

(1912)

Uör dem som befara, att en del av våra gammal» 
■*“ svenska dygder, såsom tapperhet, ridderlighet och 
försynthet emot motståndarna skulle vara stadda på 
retur, bör det vara lärorikt och lugnande att iakttaga 
den hållning, som organen för den radikala intelli
gensen i Sverge i dagarna intagit gent emot biskop 
Billing. Hur sympatiskt verkar det icke, när Social» 
demokraten konstaterar, att biskop Billing varit »en 
utpräglad personlighet», som »icke hans bittraste mot» 
ståndare skola neka en honnör, när han på allvar 
går», eller när Handelstidningen avslutar sin lojala 
avskedshälsning med den försäkran, att man i det 
liberala lägret »känner sig trygg i den förhoppningen 
att även vid nästa riksdag få höra biskop Billings 
kraftiga skånska stämma ljuda i utskott och plenisal». 
Rekordet i ridderlighet härvidlag slås, som man ju 
kunde vänta, av den trohjärtade entusiasten Mauritz 
Hellberg, som i Karlstadstidningen låter sin hänfö»
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reise för Lundabispen kulminera i följande vackra 
orlovssedel:

»Han var (?) omåttligt klok och snabbtänkt och fyndig och 
slagfärdig och allt sådant som en partiledare får lov att vara, 
men han var framför allt en fullblodig människa, och det är dock 
en sådan, som till sist gör det starkaste intrycket. Denna ut= 
präglade mänsklighet, full av gott lynne, skämt och välvilja ut= 
gjorde nog hans starkaste verkningsmedel i politiken:»

Saliga äro de som icke se, utan tro, tänker för» 
modligen den världserfarne prelaten, när han läser 
detta ampla erkännande, som ter sig ännu märkligare, 
då man ser det mot bakgrunden av vissa yttranden 
från högerhåll. Så tycker sig — för att blott nämna 
ett exempel — prof. Kjellén på senaste åren ha hos 
Lundabispen varsnat en allt starkare framträdande 
»kollision mellan pliktkänslan mot fäderneslandet och 
pliktkänslan mot Gud»; och denna onekligen intres» 
santa pliktkollision har, menar herr Kjellén, hos bi» 
skopen framkallat en disharmoni, som enerverat ho» 
nom och på vilken han numera vill göra ett slut.

Det lider nog intet tvivel om att prof. Kjellén med 
dessa ord pekat på ett förhållande, som länge vållat 
kyrkans och kristendomens vänner allvarliga bekym» 
mer. Biskop Billings livliga intresse för allt vad till 
denna världen hör är ju allbekant, och nu, när han 
vid 72 års ålder åter helt vill tjäna kyrkan, frågar 
man sig i troende kretsar icke utan oro, om icke bi» 
skopen under sin intensiva verksamhet i politikens 
tjänst till sist blivit fullkomligt främmande för — icke 
den teologiska vetenskapen, ty med den har han
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aldrig haft någon intimare kontakt — utan för det 
kristna församlingslivets anda överhuvudtaget. Man 
tycker sig finna, att biskopen med åren blivit allt mer 
och mer förvärldsligad, och med all sympati för den 
Billingska politikens syften undrar man dock i detta 
läger stundom med ängslan, om icke biskopen under 
sin energiska kamp för vad professor Kjellén kallar 
»fäderneslandet» stundom satt sin eviga salighet på 
spel. Det lär till och med finnas kristna rigorister, 
som på fullt allvar diskutera den frågan, om biskop 
Billing ännu har rätt att kallas kristen.

Det är på denna punkt, som vi nu, då den gamle 
prelaten åter skickar sig att ägna hela sin kraft åt 
kyrkliga intressen, skulle vilja säga några ord till hans 
favör.

Det är visserligen sant, att om man endast fäster 
sig vid biskop Billings hållning på det praktiska om= 
rådet, så ha nog nyteologerna och de troende rätt, då de 
mena, att han står fullkomligt främmande för kristen» 
domens anda. Hans lika konsekventa som cyniska 
partitagande för denna världens rike och mäktige 
innebär onekligen en ljungande protest mot den etiska 
åskådning, som genomgår t. ex. Lukasevangeliet. Men 
kristendomen är icke blott liv, utan även lära, icke 
blott etik, utan även världsåskådning och trosinnehåll. 
Och på detta område, på den teoretiska världsåskåd» 
ningens fält, visar en opartisk prövning, att biskop 
Billing som kristen håller måttet vida bättre än sina 
nyteologiska kritici, ja långt bättre än många som 
mena sig vara troende kristna.

För att komma på det klara med detta behöver
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man endast betrakta biskop Billings ställning till den 
oförfalskade kristendomens åskådningar, sådana som 
dessa framträda i Nya testamentets skrifter. I denna 
världsåskådning intar som bekant tron på en person« 
lig djävul och honom underdåniga onda andar en 
dominerande ställning; Jesus själv har enligt sakkun» 
nigas åsikt satt en av sina huvuduppgifter i att be« 
kämpa dessa onda andar och deras överhet. Nu kom« 
mer den modärna teologien och förklarar, att det 
varken finns en djävul eller onda demoner; ett högst 
viktigt moment i Jesu verksamhet degraderas alltså 
till simpelt donquixoteri, till en strid mot väderkvar« 
nar. Hur manligt och välgörande verkar då icke den 
enkla bekännelse, som biskop Billing avlade vid se« 
naste djävulsdiskussionen i Lund: »]ag tror på en 
djävul, därför att Jesus Kristus har sagt, att han 
existerar.» Inga undanflykter eller kompromisser, men 
heller inga personliga erfarenheter eller inre upple« 
velser, icke en stavelse av detta oblyga skryt, varmed 
modärna teologer pläga motivera sin gudstro; Jesus 
har sagt det, och därmed basta. Man tycker sig 
nästan märka, att det för biskop Billings »utpräglade 
mänsklighet, full av gott lynne, skämt och välvilja» 
— vi citera åter herr Mauritz Hellberg — i grunden 
är motbjudande att omfatta den underliga djävuls« 
teorin, det är tydligen endast Jesu auktoritet, som han 
böjer sig för. Man kommer härvid lätt nog att tänka 
på den helige Augustini ord: »Jag skulle icke tro 
evangeliet, om icke den katolska kyrkans auktoritet 
tvunge mig därtill.» Men märk väl skillnaden mellan 
den helige Augustini: »den katolska kyrkans aukto«
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ritet», och biskop Billings: »Jesu Kristi egna ord»; 
här ser man femton hundra års framåtskridande i 
religiös innerlighet.

I detta stycke — att låta Jesu egna ord fålla utslå* 
get — går biskop Billing ett gott stycke längre och 
även längre tillbaka än aposteln Paulus, vilken enligt 
vad det framgår av hans skrifter, har en mycket svä* 
vande föreställning om vad Jesus sagt eller icke sagt. 
Men i övrigt är den intima, man vore nästan frestad 
säga slaviska överensstämmelsen med den store hed* 
naaposteln ett påfallande drag hos Lundabispen. När 
biskopen förklarar, att man gjorde bättre i att krossa 
de små barnens huvud mot gatstenarna än att lämna 
dem odöpta, så hyser han om dopets betydelse på* 
tagligen samma materialistiskt*magiska uppfattning, 
som aposteln Paulus och de senare representanterna 
för urkristendomen omfattade, och enligt vilket det 
rent mekaniska mottagandet av sakramentet var hu* 
vudsaken, den medvetna personlighetens deltagande 
i akten en ting av underordnad betydelse, elier rent 
av onödig. Och när biskop Billing lägger sina nyss 
invigda präster på hjärtat, att »ingen, som försummar 
bönen eller som slarvar med bönen, kan bestå», så 
har man i denna rent mekaniska uppfattning av bö* 
nen såsom en ritual, med vilken den kristne kan 
»slarva», ett synnerligt expressivt utslag av den namn* 
dyrkan, den tro på det talade skriftordets magiska 
kraft, som är ett av den oförfalskade urkristendomens 
mäst karaktäristiska kännetecken.

Även på ett annat område, nämligen med hänsyn 
till tungomålstalandet, röjer biskop Billing sin tro*
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hjärtade släktskap med den första kristendomens 
praxis och teori.

Tungomålstalandet, ett meningslöst och osamman» 
hängande, men extatiskt upprepande av religiösa ter» 
mer, stod i den urkristna församlingen mycket högt i 
kurs, men gick hastigt till sådana överdrifter, att aposteln 
Paulus ansåg det nödvändigt att mana sina troende 
till besinning och religiös takt. Man behöver nu en» 
dast läsa titeln på en av biskop Billings mest be» 
römda predikningar, hållen för det kungl. svenska 
hovet, och till salu för ett pris av 25 öre: »Lidan= 
dets frestande vidrighet», för att erinras om det 
gammalkristna tungomålstalandets andliga atmosfär. 
Ännu kännbarare blir den urkristna odören, när man 
hör biskopen i sina mest berömda predikningar före» 
draga satser sådana som dessa:

»Jesus Kristus har övervunnit döden och givit oss del av 
sitt oförgängliga väsen, och därför är det möjligt, att medan 
den yttre människan förgås, den invärtes människan uppehälles 
och förnyas hos den, som i levande tro och gemenskap med 
sin helt levande frälsare hos honom funnit ett innersta rum, dit 
döden icke har någon nyckel och aldrig kan få den. Men Jesus 
Kristus öppnar dörren, och frälsaren går den vägen och så be» 
hålles den invärtes människan vid liv och icke detta allena: 
hon förnyas och växer allt mer till för Herrens rike.»

Eller följande:

När Kristus är full av nåd, så att det i honom icke är nå» 
gon brist på nåd, vilken skulle medföra, att någon människa i 
något läge skulle behöva någon nåd, vilken ej funnes hos 
Kristus, utan i honom är nådens fullhet, så är det visst, att 
aldrig i mänsklighetens historia någon punkt kan komma att
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finnas, där ej i Frälsaren den nåd finns, som människan i det 
läget behöver.

Biskop Billing är naturligtvis alldeles för intelli* 
gent för att i dessa sina yttranden se annat än den 
rena meningslösheten; det är uppenbarligen hans frän 
urkristendomens tankevärld härstammande tro på or« 
dens magiska makt, som gör att han presterar dessa 
för profana sinnen högst kuriösa vältalighetsprov, — 
underliga vältalighetsprov, vilka i förstone lätt nog 
skulle kunna te sig som religiöst bondfångeri av det 
oblygaste slag, men som faktiskt icke betyda annat 
än ett pietetsfullt upprätthållande av urkristendomens 
traditioner.

En fläkt av den oförfalskade urkristendomens anda 
röjer sig också i biskop Billings syn på vetenskapen. 
Jesus av Nazareth hade, så vitt man kan se av evan« 
gelium, aldrig gjort någon personlig bekantskap med 
denna kulturmakt, och har heller aldrig yttrat sig i 
frågan; men aposteln Paulus, som i sin födelsestad 
Tarsus och på andra orter haft tillfälle höra de gre« 
kiska filosoferna, förklarar uttryckligen, att han kom« 
mit till världen för att nedslå tankebyggnader och 
taga allt förnuft till fånga under Kristi lydnad». 
Samma uppfattning går igen hos kyrkofäderna, hos 
en Hieronymus, en Augustinus o. s. v., som alla med 
skärpa betona, att all vetenskap är onödig, sedan 
evangeliet kommit i världen. I full överensstämmelse 
härmed tillropar även biskop Billing de unga prä« 
sterna i Lunds stift följande temperamentfulla var» 
ningsord: »Må vi stänga fönstren mot norr, därifrån 
de kalla otrosstormarna blåsa, och även fönstren åt 
Polemiska inlägg. 10
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de sidor, därifrån de många lärdomsvindarne komma». 
Icke endast otron som sådan, utan vetenskapen över 
huvud är det som hans anatema gäller. Det är äkta 
urkristendom.

Har man väl fått ögonen upp för dessa synpunk? 
ter, så ser man mångt och mycket hos biskop Billing, 
som förut synts paradoxt och obegripligt, i ett helt 
annat ljus. Hans sociala cynism, hans frånstötande 
likgiltighet gent emot det modärna slaveriet i alla 
dess former blir knappast längre någon cynism, när 
man betänker, att det i hela Nya Testamentet ej 
finnes ett enda ord, som fördömer slaveriet, och när 
man erinrar sig, att icke blott de första kristna utan 
även de heliga martyrerna, ja, t. o. m. Abraham, guds 
vän, hade slavar. Och när biskop Billing förklarar, 
att det vore »upprörande mot den allmänna rätts? 
känslan», om en tjänare vid val av själasörjare skulle 
ha rätt att säga lika mycket som sin husbonde, så 
kan en sådan åskådning visserligen i förstone synas 
strida mot den ursprungliga kristendomens anda, en? 
ligt vilken slavarne på det andliga området skulle 
vara likställda med sina herrar; men å andra sidan 
kan man fråga sig, om urkristendomen, generellt 
taget, verkligen gjort en sådan åtskillnad mellan det 
andliga och det världsliga planet, och om icke biskop 
Billings uppfattning av saken i grunden är mera 
konsekvent, mera oförfalskad urkristendom än den 
som man i liberala kretsar vanligen utger för att vara 
den specifikt kristna.

I dessa dagar, då biskop Billing åter helt och fullt 
och oåterkalleligt ställer sin eminenta förmåga till
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den svenska kyrkans förfogande, torde de enkla er* 
inringar, som ovan relaterats, ej vara alldeles omoti* 
verade. En underlig mosaik av skenbart oförsonliga 
motsatser är biskop Billing ett levande vittnesbörd om, 
att sann och oförfalskad urkristendom icke utgör 
någon garanti mot den mest jordbundna nutidsma* 
terialism, och att en uppriktig och levande tro på 
Jesus Kristus mycket väl kan förenas med en total 
frånvaro av allt vad man kallar idealism. Därför kunna 
även vi radikala fritänkare, som gärna skulle se kri* 
stendomen utplånad från jorden, av hjärtat instämma 
i de hyllningar, som nu ägnas biskop Billing, när 
han helt och fullt är återvunnen åt kyrkan och kri* 
stendomen. Han har, kanske mer än han själv anar, 
ett stycke Antikrist i kroppen, den gamla joviale 
bispen.



UPPRIKTIGHETENS LOV
(1905)

Oiskop Billings enfödde son, docenten Einar Billing 
i Upsala, har i dagarne från trycket utgivit ett 

föredrag, som han förliden höst hållit i Upsala krist» 
liga studentförbund. Den lilla skriften som bär titeln 
»Den uppriktige och Gud» visar med all önskvärd 
tydlighet, att äpplet denna gång icke fallit långt från 
trädet, eller med andra ord att herr docenten är en 
fullt värdig son av sin celebre fader.

Den i Lund grasserande otron är som bekant för 
biskop Billing en källa till de allvarligaste bekymmer. 
Herr Billing j:r har gjort liknande erfarenheter med 
Upsala och formulerar sina bekymmer härvidlag på 
följande sätt:

Denna stad har under tidernas lopp fått många epitet, men 
nu för tiden förtjänar den kanske intet bättre än detta: tvivlens 
stad. Det är modärnt här att tvivla. Kanske inte fullt så modärnt 
denna termin som de två, tre närmast föregående, men bra nog 
modärnt alltjämt.

Arma Upsala! Tvivlens stad — hur hemsktl Men 
docent Billings åhörare kunna ju alltid trösta sig med
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att tvivlet är en specialitet för Upsala och därtill en 
specialitet, som under sista terminen visat en synbar- 
tendens till regress.

Själsfrändskapen mellan fader och son sträcker sig 
emellertid även till framställningens profana yttersida. 
Alla veta, hur gravitetiskt biskop Billing, när han en 
gång funnit ett genialt uttryck, förmår jonglera med 
detta i det oändliga. Denna vackra färdighet upp» 
träder med oförminskad styrka hos hans son: i den 
lilla skriften »Den uppriktige och Gud», vilken endast 
utgör 21 små anspråkslösa oktavsidor, förekommer 
substantivet uppriktighet 54 gånger och adjektivet 
uppriktig 66 gånger. Men bättre än all statistik kan 
ett citat ge en föreställning om denna vältalighets 
själfullhet och schwung:

Han som, så länge Gud ännu var oss en levande realitet, 
alltid talade till oss i Guds namn, han är tillika den uppriktiga, 
den fullkomligt uppriktiga mänskan. Och därför behöver ordet 
om honom aldrig för den uppriktige bli ett alldeles dött ord, 
även om ordet Gud blir det. Så kan hans bild följa den upp=_ 
riktige på hans väg, även när den för honom bort från Gud. 
Och ju längre han går på den vägen, dess mer växer då denne 
uppriktiges bild för honom, dess mer häpnar han över, hur 
fullkomligt uppriktig han är och hur fullkomligt han förstår den 
uppriktige. Så kommer han denne uppriktige på en ny väg allt 
närmare o. s. v.

Eller följande passus:

Den uppriktige behöver Gud, oeh Gud har behag till den 
uppriktige. Den uppriktige finner Gud, och den som finner Gud 
blir uppriktig. Den som är uppriktig kan tycka, att han blott 
kommer allt längre bort från Gud, och dock är han på väg till
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Gud, på den enda väg, som för till honom. Den som lever 
inför Gud kan synas föga uppriktig och kan själv nödgas klaga 
över sin brist på uppriktighet, och dock är han just på vägen 
till uppriktighet.

Man vet ej vad man här skall beundra mest, det 
själfulla tankedjupet eller språkets manliga och dock 
så melodiska klangi Här väller verkligen i rika flöden 
fram den Kristi fullhet, varom biskop Billing som 
bekant hållit en av sina mest berömda predikningar.



AKADEMISK URBANITET.
(1910)

Cedan några dagar föreligger i tryck den del av 
riksdagens protokoll, som återger den nyligen förda 

debatten om prokanslersämbetets avskaffande. Bland 
de fåtaliga och icke synnerligen märkliga inläggen 
äger professor Edén’s förvarstal för det angripna 
ämbetets bibehållande ett bestämt intresse, icke 
som parlamentarisk prestation, men som psykologiskt 
dokument. Den liberale Uppsalarepresentanten har 
ingenting att erinra mot motionärens påstående, att 
prokanslern stundom yttrat sig i befordringsfrågor 
på ett sätt, som upprört mångas rättsmedvetande»; 
tvärtom konstaterar han att »universiteten ha varit på 
det klara med olämpligheten av att prokanslern skulle 
kunna yttra sig i befordringsfrågor och själva tagit 
initiativet för att få denna rätt avskaffad». Professor 
Edén framhåller vidare, att »det hittills lyckligtvis (1) 
varit så, att i fall, då prokanslern visat sig vilja frångå 
de vetenskapliga kraven, har kungl. majestät och 
ofta redan prokanslerns närmaste överordnade, kans«
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lern vetat att icke taga hänsyn till prokanslerns syn
punkter, utan låtit de andra och riktiga komma fram». 
Till yttermera visso förklarar professor Edén att han 
för sin personliga del »verkligen anser, att prokanslers= 
ämbetet numera saknar all verklig betydelse». Men 
efter som den liberale professorn trott sig finna, att 
vid universiteten »icke någon allvarligare opinion till 
stöd för prokanslersämbetets avskaffande kommit fram», 
så har han för sin del ej kunnat vara med om en 
sådan åtgärd, utan föreslår att bevara ämbetet som 
det nu är, d. v. s. »övervägande som en dekoration, 
eller för att begagna ett vackrare uttryck, såsom en 
honnörspost».

Onekligen förefaller det en smula egendomligt att 
vilja reservera ett ämbete som dekorativ »honnörs» 
post» åt personer, vilka skött befattningen på ett så» 
dant sätt, att de genom lag måst avstängas från all 
rätt till praktisk ämbetsutövning. För en man, vilken 
äger biskop Billings obehärskade böjelse för flärd 
och tomma ceremonier, skulle det naturligtvis vara 
en hård uppoffring att få avstå från alla de akade» 
miska festligheter, vid vilka han som prokansler är 
en självskriven hedersgäst, men för naturer med 
djupare läggning måste det utan tvivel vara högst 
pinsamt att spela den enbart dekorativa roll som 
professor Edén velat bibehålla åt herrar prokanslerer. 
Även från denna synpunkt förefaller pieteten en 
smula malplacerad.

Helt visst har emellertid professor Edén rätt, då 
han gör gällande, att det vid universiteten icke före» 
finnes någon allvarlig opinion mot biskoparnes själv»
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skrivenhet som prokanslerer. Man skulle till och 
med kunna gå ett steg längre och ifrågasätta, huru» 
vida den opinion, som tagit sig praktiskt uttryck i 
den nyligen genomförda inskränkningen av prokans» 
lems makt och myndighet, egentligen varit buren av 
någon starkare opinion bland universitetsmännen. Det 
finns i varje fall åtskilligt, som talar för motsatsen. 
Då för några år sedan excellensen Boström i egenskap 
av universitetskansler handlagt ett befordringsärende 
på ett sådant sätt att den Lindmanska regeringen fann 
sig föranlåten att in amplissima forma desavouera 
honom — med den påföljd, att kanslern inlämnade 
sin avskedsansökan — beslöto herrar konsistoriales 
— i Uppsala så gott som enhälligt och i Lund med 
stor majoritet — att genom en entusiastisk petition 
söka förmå »sin vördade och avhållne kansler» att 
kvarstanna på kanslersposten, enär han vore oum» 
bärlig för universitetets välgång. Att denna upp» 
skattning av östanåexcellensens betydelse för univer» 
siteten var en grundlig illusion framgick ju tydligt 
nog efter Boströms kort därpå timade frånfälle; en reel 
innebörd hade dock detta förtroendevotum så tillvida 
som det avgav ett talande vittnesbörd om den vid» 
hjärtade tolerans, varmed man vid de svenska univer» 
siteten betraktar varje attentat mot den fria forsknin» 
gen — det må nu komma från en kansler, en pro» 
kansler eller en professor.

Helt nyligen har en förstakammarledamot, som 
innehar en professur i statskunskap och statistik vid 
Lunds universitet, herr Pontus Fahlbeck, hållit ett 
föredrag i »riksförbundet för sedlig kultur» och där»
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vid mot den fria forskningen riktat ett angrepp, som 
bör kunna tillfredsställa även de mest pretentiösa 
bland ljusets fiender. Enligt Dagens Nyheters refe» 
rat, som i sak fullkomligt överensstämmer med Stock» 
holms Dagblads, hade herr Fahlbecks föredrag följande 
innehåll:

På någon fysisk degeneration hos vårt släkte trodde talaren ej. 
Den obestridligen förefintliga nervositeten är endast ett anpass» 
ningsfenomen. Telefoner, automobiler och alla de andra snabba 
sakerna ha kommit för hastigt över oss; med våra barn eller 
åtminstone våra barnbarn skall släktet ha vant sig vid samhäb 
lets hastigare puls, och nervositeten skall därmed vara borta.

Den andliga degenerationen hos vårt folk trodde däremot 
professorn bestämt på och framhöll som symptom obenägen» 
heten för äktenskap och familjeliv, lovprisandet av lösa förbin» 
delser mellan man och kvinna, slappad fosterlandskänsla, anti» 
militarism. Det svåraste degenerationstecknet ansåg talaren vara 
den tilltagande religionslösheten, som är dubbelt farlig sedan 
den gripit massan.

Den bildade kan uppresa en fast mur mellan intellektet och 
viljan, men icke så med massan. För den gäller att det som 
ingår i förståndet kommer tillbaka i viljan. Massans moralitet 
kan därför icke bäras av annat än en hög religion.

Prästerna och moralisterna ge vanligen arvsynden skulden 
för dekadansen. De våga sig inte på att utpeka den verkligt 
skyldige, nämligen den vetenskapliga forskningen, som upplöser 
religiositeten hos folket. Av humaniora är det endast den mo» 
därna teologin, som bidrar till detta upplösningsarbete, men 
den är också mycket farlig; den hotar att förstöra allt vad kri» 
sten tro heter och är fullt ut lika starkt avkristnande som Dar» 
winismen under dess första segertåg.

Den naturvetenskapliga forskningens skadliga inflytande 
ligger till stor del i dess arbetsmetoder. Den omsätter alla kva» 
liteter i kvantiteter. Färger och toner reduceras till ljus» och 
ljudvågor, bli mått och tal, och så sker det på alla områden.



155

Den söker återföra allt till massa och rörelse, sönderdelar, söker 
det yttersta grundämnet och vill på denna väg komma över till 
lösningen av livets gåta. Genom logiska hokus pokus för man 
den naturvetenskapliga forskningens resultat in på områden där 
de icke äga giltighet och kommer så till en materialistisk världs* 
åskådning.

Man kan ju inte bannlysa naturvetenskapen, som Plato ville 
göra med filosoferna, men man måste se till att den icke upp* 
uppträder med orättmätiga anspråk och därigenom undergräver 
folkets religiösa åskådning, vilket måste medföra folkets dege* 
neration och slutliga undergång. Det är mot missbruket av 
naturvetenskapens resultat man måste kraftigt protestera, både 
för vetenskapens egen skull och för nationens skull.

Proberstenen bör vara: vad som ger liv är sannt, vad som 
ger död är falskt.

Vad som i detta aktstycke genast slår läsaren med 
häpnad och beundran är koncentrationen — förmågan 
att inom ett föredrags trånga ram få fram ett så äkta 
och fulltonigt uttryck för de skiftande synpunkter 
och önskningsmål, som besjäla en förstakammarledamot 
med akademisk halvbildning.

Då professor Fahlbeck inledningsvis påstår, att 
någon fysisk degeneration icke förefinnes hos vårt 
folk, så är detta påstående nog så begripligt, visser» 
ligen icke från statistisk och samhällsvetenskaplig, 
men från förstakammarekonomisk synpunkt. En fy» 
sisk degeneration skulle nämligen, därest den vore 
för handen, för att undanrödjas kräva högst bety5 
dande kostnader, som i främsta rummet den förmögna 
överklassen komme att få vidkännas utan motsvarande 
gagn för sig och sina barn; härav framgår tydligen 
att en sådan degeneration icke får existera, och enligt
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förstakammarlogiken existerar den då icke heller. 
Däremot erkänner professor Fahlbeck befintligheten 
av en viss nervositet hos vårt släkte, men denna beror 
enligt hans åsikt blott på att telefoner, automobiler 
och »de andra snabba sakerna» kommit för hastigt 
över oss, och försvinna med fortskridande anpassning. 
Alltså när man hos vår tids proletärbarn, vilka en« 
ligt vad alla länders statistik utvisar, både på det 
fysiska och andliga området stannat i växten på 
grund av ogynnsamma närings« och miljöförhållanden 
— när man hos dessa fattigkvarterens barn konstaterar 
en viss nervositet, så beror detta enligt professor 
Fahlbeck blott på en ofullständig anpassning: prole« 
tärbarnen äro en smula nervösa, därför att de ännu 
ej hunnit vänja sig vid att ständigt telefonera och t
åka i automobil, men detta är blott ett symptom av 
övergående betydelse. Egendomligt att det dock 
finns fabriksarbetare, som varken äga rikstelefon eller 
automobil och ändå tycka att de snabba sakerna 
kommit över dem litet för hastigt.

Själva kärnpunkten i herr Fahlbecks föredrag gäller 
emellertid den andliga degenerationen, som enligt 
professorns åsikt i oroväckande grad förefinns hos 
vårt folk, och vars farligaste form framträder i den 
tilltagande religionslösheten. Ett kritiskt skärskådande 
av kristendomens dogmer, som eventuellt leder till 
ett uppgivande av dessa dogmer, beror alltså enligt 
professor Fahlbeck på degeneration, d. v. s. på en 
konstitutionell försvagning av hjärnverksamheten. Ett 
folk, som kritiklöst slukar den prästerliga förkunnelsen 
och utan att blinka instämmer i den kristna tros«

4
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bekännelsen, att fadern, sonen och den helige ande 
äro var och en allsmäktige, att det dock icke finnes 
tre allsmäktige utan en allsmäktig, att en av de alls» 
mäktige led på korset och nedsteg till helvetet för 
att blidka den ene utav dem — ett sådant folk äger 
andlig hälsa och en ljus framtid; men en nation, som 
hunnit så pass långt i intellektuell kultur att ett fast» 
hållande av dessa läror blir en omöjlighet — ett 
sådant folk är dégénérât.

Det märkligaste med denna degeneration hos vårt 
folk är emellertid, att den icke är ett verk av onda 
makter, som rasa i det fördolda, utan att »den verk» 
ligt skyldige» härvidlag är den vetenskapliga forsk= 
ningen, som ännu alltjämt åtnjuter statens välvilliga 
uppmuntran och hägn. Utan tvivel har professor 
Fahlbeck fullkomligt rätt i att naturforskningen — icke 
minst genom sina arbetsmetoder — skärper sinnet 
för kritik och härigenom ökar obenägenheten för att 
acceptera obevisade lärosatser. Men då hr Fahlbeck 
klandrar naturforskningen för att den »söker det 
yttersta grundämnet och vill på denna väg komma 
fram till lösningen av livets gåta», så är detta en 
påtaglig överdrift, enär alla tänkande naturforskare 
numera torde vara ense om att den ifrågasatta upp» 
täckten ingalunda kommer att beröva tillvarons gåta 
dess karaktär av outgrundligt mysterium. Den ende 
som i någon mån skulle kunna drabbas av den Fahl» 
beckska angivelsen torde vara professor J. Rydberg i 
Lund, som i sin för några år sedan annonserade upp» 
täckt av grundämnet Elektron tycktes se ett uppslag 
av synnerligen vittomfattande natur. Av allt att döma
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har emellertid upptäckten av elektron icke vållat nås 
got nämnvärt avbräck vare sig för någon enskild dogm 
än mindre för det kristna församlingslivet i allmänhet; 
i varje fall torde det vara alldeles oriktigt att ställa 
den Rydbergska upptäckten i samband med någon 
degeneration på det religiösa området.

Däremot synes oss professor Fahlbeck i betänklig 
grad underskatta den kristendomsupplösande verkan, 
som de humanistiska vetenskaperna utöva, då han 
menar, att det bland dem endast är den modärna 
teologien, som bidrar till upplösningsarbetet. Den 
gamle kung Christian, som annars icke var känd som 
något ljushuvud, var dock på denna punkt betydligt 
klarsyntare än hr Fahlbeck, då han inför professor 
Höffding klagade över filosofernas olycksdigra böjelse 
för fritänkeri, och i själva verket har man ju, särskilt 
i tider av religiös renässans, på högre ort ofta sett 
sig nödsakad att inskrida mot filosoferna, i utlandet 
mot Kant och Fichte, i vårt eget land mot Erik 
Gustaf Geijer m. fl. Även den vetenskap, som pro« 
fessor Fahlbeck själv officiellt representerar, statistiken, 
har genom påvisandet av det mänskliga handlandets 
lagbundenhet ganska verksamt bidragit att försvaga 
tron på möjligheten av ett övernaturligt ingripande i 
de mänskliga händelsernas gång och därmed anfrätt 
en av hörnstenarne i den kristna världsåskådningen. 
Det vill också synas, som hade professor Fahlbeck 
på senare åren fått klar insikt om de faror, som från 
den vetenskapliga statistiken hota det religiösa livet 
och i överensstämmelse härmed genomfört vissa re« 
former i sin verksamhet som universitetslärare och
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vetenskaplig författare, ehuru en respektabel blygsam» 
het hindrat honom från att närmare beröra sina egna 
förtjänster på detta område.

Den gravaste och till sin innebörd mest förkros» 
sande beskyllningen är emellertid den, som professor 
Fahlbeck riktar emot den modärna teologien. Medan 
naturvetenskaperna dock få existera, för såvitt de icke 
uppträda med orättmätiga anspråk, saknar den mo» 
därna teologien allt existensberättigande. Den mo» 
därna naturforskningen har gjort mycket ont, men 
den har dock även skänkt oss telefon och automobil 
och alla de andra snabba sakerna, som göra en mo» 
däm överklassares liv värt att leva; några sådana 
ekvivalenter kan den modärna teologien absolut icke 
prestera, och då den verkar »fullt ut lika starkt av» 
kristnande som darwinismen under dess första seger» 
tåg», bör den naturligtvis undertryckas 1

Det lider nu inte minsta tvivel att professor Fahl» 
beck begår en svår orättvisa mot Sverges modärna 
teologer då han beskyller dem för att verka avkrist» 
nande; det är ju tvärtom en känd sak, att de mera 
bemärkfa bland våra frisinnade teologer alla äro syn» 
nerligen ivriga apologeter för kristendomen mot av» 
kristnandet. Men detta är i närvarande samband en 
bisak. Det väsentliga är att professor Fahlbeck an= 
griper och bannlyser den modärna teologien, icke 
därför att den enligt hans mening överskrider sina 
naturliga gränser eller befinner sig på vetenskapliga 
villovägar, utan därför att han i denna vetenskap ser 
en fri forskning som söker sanningen och endast den.

* *
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Det allra märkligaste med det märkliga föredrag, 
som vi här nyss närmare analyserat, torde dock vara 
det mottagande, föredraget rönt från den svenska in« 
telligensens sida. I den radikala och den socialdemo= 
kratiska pressen har det höjts ett par kritiserande 
stämmor, men för övrigt har ingen kritik hörts av; 
vid våra universitet tyckes man finna det alldeles i 
sin ordning, att en universitetsprofessor öppet upp« 
träder som angivare mot den fria forskningen. Och 
den sakliga ovederhäftighet, som i eminent grad ut« 
märker professor Fahlbecks sociala och politiska in« 
lägg från de senare åren, har icke haft det ringaste 
inflytande på hans patologiska självskrivenhet som 
sakkunnig, styrelseledamot i lärda sällskap o. s. v. 
Tack vare denna självskrivenhet sitter professor Fahl« 
beck i detta nu som styrelseledamot bl. a. i det 
nybildade »Sällskapet för rashygien» i Stockholm.

Och skulle någon kättersk individ fästa uppmärk« 
samheten på det tragikomiska i detta sakernas läge, 
så komme han förmodligen att få samma behjärtade 
svar, som professor Edén i riksdagen avgav till 
försvar för prokanslersämbetet: det är alldeles 
riktigt, vederbörande ha under tidernas lopp uppfört 
sig så, att han väckt alla tänkande människors rätt« 
mätiga harm, men vi ha nu ställt det så, att i vår 
krets kan han ej göra någon skada. Varför skulle 
vi då inte ge honom en dekorativ honnörsplatsl Vi 
äro dock, gudi vare lov, inga fanatici, utan urbana, 
toleranta akademici.



REAKTIONENS SKÖTEBARN

I.
(1905)

Uör några veckor sedan utkom i Lund en tillfällig« 
r hetspublikation kallad »Ungsocialisten» och ut« 
given av Lunds socialistiska ungdomsklubb. Den 
lilla skriftens innehåll bar tydliga vittnesbörd om, att 
dess upphovsmän tillhörde den yttersta vänstern inom 
den svenska socialdemokratin, men innehållet var 
alltigenom sakligt, bitvis intressant, tonen hyfsad, det 
hela enkelt, men genomfläktat av en omisskännlig 
idealism. Det var med ett ord en publikation som 
vittnade om att det i det ungsocialistiska lägret finns 
krafter som vårt parti kan ha gagn av och följaktli« 
gen bör söka tillvarataga, även om det på vissa punk« 
ter kunna finnas meningsskiljaktigheter av mer eller 
mindre betydelsefull art.

Vi ha särskilt velat stryka under detta, enär det enligt 
vår mening vore orätt att göra den ungsocialistiska 
rörelsen som sådan ansvarig för den från alla synpunkter 
förkastliga grislitteratur, vars senaste råhetsrekord 
föreligger i den av Kalmar socialistiska ungdoms# 
Polemiska inlägg. 11
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klubb utgivna och med kvarstad belagda skriften 
»Gula faran».

Det är oss mer än motbjudande att nödgas vid» 
röra denna vidriga publikation, men för att giva de 
mänga av våra partivänner, som annars ej ha tid och 
tillfälle att studera uppbyggelselektyr av denna art, 
tillfälle att själva övertyga sig om vad slags anda det 
är, som vunnit insteg hos en del av Sverges social» 
istiska ungdomsklubbar, avtrycka vi följande prov:

När vi en dag känna oss tillräckligt starka, behöva vi icke 
taga någon som helst hänsyn, utan kunna skoningslöst slå ned 
en var, som vill försvara tjuvsamhällets bestånd. Helt visst 
skulle det verka ofantligt väckande och entusiasmerande bland 
proletärerna, att ett skräckvälde iscensattes, varvid tusentals av 
tjuvsamhällets stråtrövare vräktes undan från sina positioner.

Millioner svenska arbetares liv förkortas under svält och 
umbäranden utan att det bekymrar överklassen det minsta. 
Varför skulle då arbetarne vara undfallande och mjäkiga nog 
att ej med glädje se att några tusen eller hundratusen överkläs» 
sare slogos ihjäl, deras likar till hälsosam skräck, om därmed 
friheten ur slaveriet stode att vinna.

Vi fördöma arbetaremorden därför att tjuvsamhällets motiv 
är att bestjäla arbetarne, men hylla gärna den blodiga kampen 
mot överklassen i revolutionstider, då motivet är frihet från 
förtryck.

Ingenting är brottsligt för de verkligt revolutionära social» 
isterna, då de handla i syfte att gagna frihetens heliga sak. 
Ingen äger rätt att diktera taktiken, en var gör så gott han vill 
och kan; rättfärdigheten består i motivets renhet och värdet i 
egen tillfredsställelse.

Vi beklaga att vi ännu ej kunna göra effektiv razzia bland 
tjuvsamhällets stråtrövare, men glädjas över de steg, som av 
enskilda proletärer tagas i denna riktning, ty det vittnar om det 
spirande hat, som en dag skall vara starkt nog att samla allt
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vad arbetare heter till en slutuppgörelse med det gamla sams 
hällets försvarare.

Vårt mål är arbetets frukter åt dem som arbeta och vår 
lösen, som betyder död åt det nuvarande samhällssystemet och 
dess försvarare, är

dolken i köttel.
Proletär.

Det är svårt att avgöra, vad som är vedervärdi» 
gast i denna sinnessjuka utgjutelse. Vedervärdig är 
redan den tankeoreda, som förkunnar att, när det 
gäller »frihetens heliga sak, ingen äger rätt att diktera 
taktiken, en var gör så gott han vill och kan»; ännu 
vedervärdigare den idiotiska råhet, som »med glädje 
skulle se att några tusen eller hundra tusen över» 
klassare slogos ihjäl»; men allra vedervärdigast synes 
oss den cyniska skenhelighet varmed detta nätt och 
jämt skrivkunniga förbrytarslödder proklamerar sig 
som ensam innehavare av all heder, ära oeh rättfär» 
dighet, som ännu till äventyrs finns kvar i det mo» 
därna samhället.

Det är som man ser handlingens propaganda, 
dessa herrar förorda; för dem gäller det framför allt 
att — uttrycket är Thorilds — få revolutionen så 
blodbesk—en som möjligt. Men med den feghet, som 
alltid utmärker revolutionshjältar av detta slag, akta 
de sig visligen för att själva efterkomma de uppma» 
ningar till eld och svärd, som de ideligen utslunga; 
deras eget vapen är bläck och smuts, den personliga 
smädelsen satt i system och i förevarande fall riktad 
just mot dem, vilka Skandinavien i främsta rummet 
har att tacka för att i somras kriget avvärjdes, Sverges
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socialdemokrater och Sverges kung. Man kan från 
vår synpunkt ha mycket att anmärka mot kung Oscars 
regering, men genom sitt uppträdande i somras har 
han dock för alltid rest sig en ärestod i Sverges hi* 
storia, och det är därför dubbelt vedervärdigt att åse 
den kaskad av smutsdrypande smädelser, som »Gula 
farans» skribenter utösa mot den gamle monarken, 
och om vars art sådana som »avskyvärd bov», »djä* 
vul i det jordiska hälvetet», »stråtrövare i tjuvsam» 
hället» o. s. v. kunna ge en föreställning.

På sådant idiotiskt nonsens spiller naturligtvis 
ingen förnuftig människa någon kritik, och det kan 
lika litet falla oss in att bemöta de smädelser, som i 
»Gula faran» utslungas mot Sverges socialdemokrater 
och deras ledande män. Aven härvidlag är »Gula 
faran» ett brutaliserat, men troget eko av »Brand», 
som i sitt senaste nummer öppet beskyller Sverges 
socialdemokratiska riksdagsmän för att medvetet be* 
draga arbetarna i deras konflikter med arbetsgivarne — 
naturligtvis mot vederlag i klingande mynt.

Man kan med sådana fakta för ögonen ej undgå 
att fråga sig, om icke den svenska socialdemokratin 
driver sin kristliga fördragsamhet något för långt, då 
den utan protest åser, huru de socialistiska idealen 
systematiskt dragas i smutsen och dess bäste män 
smädas och beljugas av personer, som föregiva sig 
vara arbetarnas sanna vänner och räddare, men i 
själva verket endast äro intellektuellt och moraliskt 
degenererat slödder. För socialdemokratins framtida 
landvinningar i Sverge synes det oss absolut nöd* 
vändigt att det sättes en gräns för detta skoj, som
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om det får fortsätta i längden måste förorsaka vår 
rörelse ett avbräck.

Det är hårt arbete socialdemokratin har att uträtta 
i Sverge som annorstädes. Det gäller att spränga klass« 
egoismens hälleberg i luften, att rödja upp i lögnens 
törnesnår och att torrlägga fördomarnas moras. Av 
ett sådant arbete blir ofta ansiktet krutsprängt, klä« 
derna sotiga, händerna grova och valkiga; men detta 
utesluter icke den form av självhävdelse, som i det 
offentliga livet motsvarar renligheten i privatlivet. 
För den som betraktar världen med naturforskarblick 
kan det ju ha sitt intresse att med blicken följa en 
eller annan egendomlig insekt, när den kryper på 
rockärmen och gör sina piruetter, men skakar man ej 
av sig den intressanta varelsen i tid, så står man där 
en dag med ohyra i kläderna. Den svenska social« 
demokratin synes hittills ha betraktat dessa underliga 
kryp med samma trygga tolerans, varmed den sunda 
och kraftmedvetna styrkan gemenligen ser ned på 
svagheten, även på den ondsinta; men situationen 
har på sista tiden utvecklats därhän att den aktning, 
partiet ovillkorligen är skyldigt sig självt, numera 
kräver en hygienisk åtgärd, varigenom dessa vidriga 
skadedjur en gång för alla distanceras.

Det är mycket bra att vara renhjärtad och stor« 
sint, men detta är ingen anledning att tolerera lus i 
kläderna och ännu mindre i vecken av den röda 
fanan.



II.
(1906)

Den brusande opinionsvåg, som den samhällsbe» 
varande pressen sökte blåsa upp emot den svenska 
socialdemokratin med tillhjälp av Gula faran, håller 
som bäst på att snöpligen rinna bort i sanden. För 
att emellertid överskyla det fatala i situationen gör 
man från konservativt håll allehanda ansträngningar, 
och det är ganska intressant att observera den olika 
taktik, som man härvidlag — allt efter råd och lä» 
genhet — finner lämpligt tillgripa. Fart Land t. ex. 
kastar sig som alltid, då fara är färde, huvudstupa i 
den allena saliggörande lögnens armar och åberopar 
ett av Hjalmar Branting för en del år sedan hållet 
tal, som Branting själv — i riksdagen — förklarat 
vara felrefererat, och som endast av illviljan eller 
dumheten kan misstänkas för att vara autentiskt. 
Stockholms Dagblad, vars akademiskt bildade huvud» 
redaktör påtagligen rör sig på ett högre moraliskt 
plan än herr Dietzman, generar sig för den öppna 
och medvetna lögnens taktik, men söker i stället ge» 
nom en del citat hämtade från »socialdemokratiska 
uttalanden under de senaste femton åren» leda i be» 
vis att socialdemokraterna ej äga rättighet att avsäga 
sig ansvaret för »Gula faran».

Den samling citat varmed Stockholms Dagblad 
vill bevisa detta påstående är hopkommen med en
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förbluffande naivitet. Bland alla dessa lösryckta ut» 
talanden finns det endast ett — säger ett — som kan 
sägas röja en viss andlig släktskap med »Gula Faran» 
och detta är hämtat ur en flygskrift, »Rikedomens 
tyranni», om vilken St. Dagblad endast upplyser att 
den »år 1888 trycktes på »Arbetets» tryckeri i Malmö». 
Nu förhåller det sig emellertid så att Arbetet först 
år 1891 fick eget tryckeri; dessförinnan trycktes tid» 
ningen på ett tryckeri, uppsatt av fyra typografer, 
efter att till att börja med ha tryckts i Köpenhamn, 
då intet tryckeri på den tiden stod att få i Malmö — 
för en socialisttidning. Redan den ringaste eftertanke 
bör kunna ge vid handen, att varken Arbetet eller 
den svenska socialdemokratin kan göras ansvarig för 
de tryckalster, som på sin tid utgått på de fyra ty» 
pografernas officin; och vad särskilt »Rikedomens 
tyranni» beträffar, så är denna broschyr författad av 
en person vid namn Vilh. Ählund, som efter en 
flerårig vistelse i utlandet hemkom till Sverge som 
anarkist och på slutet av åttiotalet jämte några lika» 
sinnade bröt ut ur Malmö socialdemokratiska förening 
och bildade den numera avsomnade »Klubben Fri» 
het», vars tendens var övervägande anarkistisk.

Så förhåller det sig med den saken.
Vad Stockholms Dagblad i övrigt presterar för 

att bevisa socialdemokratins demoraliserande inverkan 
på svenska folket är av den art att det av förnuftigt 
folk näppeligen kan tas på allvar. Här förebrås nu social» 
demokraterna att de utså hat; det vore naturligtvis 
noblare att följa herrar Dietzmans och Ljunglunds 
exempel och utså kärlek bland svenska folket. Men
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så länge förhållandena i den civiliserade världen äro så» 
dana, att faktiskt en tredjedel av befolkningen befinner 
sig »under fattigdomens streck» d. v. s. lider nöd, medan 
däremot mindre än en hundradel av de upptaxerade 
äger en femtedel av hela nationalinkomsten (se t. ex. 
Steffen, Sociala studier I), så får man verkligen ur» 
säkta socialdemokraterna, att de ännu understundom 
begagna bilden om spindlarna och flugorna. Men 
med denna bild åsyftar en modärn socialdemokrat 
endast att ge arbetarne en livlig föreställning om deras 
läge, vägen på vilken socialdemokratin vill förskaffa 
dem en bättre existens är som var man vet en helt 
annan än småmordens.

Det bästa i Stockholms Dagblads artikel kommer 
dock till sist. För att lämna sina läsare ett riktigt 
avskräckande »prov på draksådden» avtrycker tidnin» 
gen några vers ur »Socialistisk sångbok» och därvid 
i första rummet följande strofer:

»De rika de gödas med arbetarsvett, 
och prästerna ge oss ett hem, 
då slutligt vi stupat — ett hälvete hett — 
om icke vi offra åt dem.
Vi bygga en guldgrav, tyranner! För bröd 
till arbetet, liv eller död!»

(Ur »Socialisternas marsch».)

Upp trälar, uti alla stater, 
som hungern bojor lagt uppå! 
Det dånar uti rättens krater, 
snart skall uppbrottets timma slå. 
Störtas skall det gamla snart i gruset,
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slav, stig upp för att slå dig fri! 
Från mörkret stiga vi mot ljuset, 
från intet allt vi vilja bli.»

(»Internationalen».)

Detta är ju hårresande ting! Men varför har den 
utmärkte redaktören, när han bläddrade i »Socialistisk 
sångbok», förbigått det fasansfullaste av allt, den 
hemska sång, som inleder samlingen och vars refräng 
lyder:

Giv akt, medborgare!
Slut leden rot vid rot!
Framåt, framåt, om orent blod 
Än forsar kring vår fot!

Med andra ord: varför begär inte redaktör Karl 
Hildebrand censur av marseljäsen? Den är till sina 
verkningar, därom kan han vara övertygad, minst lika 
upphetsande som någonsin socialistmarschen. Och var» 
för har han grävt upp gamla anarkistiska flygskrifter, 
när han i en bok, nyss utkommen från Björck och 
Börjessons misstänkta förlag, kan finna en uppmaning 
till klasshat och revolt mot förtryckarne så flammande 
som denna:

Folk, de barbariets tider äro förbi, då man i Guds heliga 
namn vågade förkunna, att I ären en usel fänad, som Gud satt 
på vår jord för att lyda ett dussin gudaborne, bära deras bör» 
dor, tjäna deras bekvämlighet och slaktas ner. I tron icke mera, 
att Gud åt dessa överlåtit en förment eganderätt till er och att 
de med denna rätt straffa och plåga er i Guds ställe. I veten, 
I kunnen övertyga er om, att I ären ingens, icke ens Guds trälar 
och tillhörighet, utan att han djupt i ert bröst inplantat frihe» 
ten och med sitt gudomliga insegel, samvetet, bekräftat er rätt
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att tillhöra ingen utom er själva. Icke hellre understå de sig 
mer att säga er: »vi äro starkare än ni, vi hade längesedan 
kunnat förgöra er alla; vi ha gunsteligen skonat ert liv. Men 
det liv I leven är en skänk av vår nåd och vi ge er det icke 
för intet; vi fordra att I an vänden det till vårt gagn, och om 
vi, närhelst oss lyster, återtaga vår gåva, höves er icke att klaga.» — 
Nej, skola sådana grunder gälla, så haven I lärt, att de starkare 
äro folken, äro ni själva; deras styrka ligger i edra armar och 
om I låten dessa sjunka, ha de endast hjälplöst elände kvar. 
I haven lärt det av exempel, för vilka edra förtryckare ännu 
darra.

Den man, som yttrat dessa ord, beklädde en gäng 
i livet samma ställning som vår egen Esaias Tegnér, 
då denne om Frihetens genius fällde de minnesvärda 
orden: »det skrämmer mig icke, att det finns blod 
på hans vingar, ty jag vet vems blod det är». Johan 
Gottlieb Fichte blev nämligen ett år efter det han 
skrivit ovanstående professor vid universitetet i Jena; 
men medan Tegnér utbytte sin professur mot en bi« 
skopsstol, blev den tyske professorn efter sex års 
tjänstetid — år 1799 — avsatt på grund av en ankla« 
gelse för ateism.



III.
(1906)

Det är underliga allianser, som på sista tiden 
kommit till stånd inom den politiska journalistiken 
i vårt land. När herr Hinke Bergegren håller rävSt« 
och rättarting med socialdemokraterna, så åberopar 
han Stockholms Dagblad som auktoritet för sina på« 
ståenden, och den moderata högertidningen konsta« 
terar i sin ordning icke utan tillfredsställelse sin nya 
värdighet som ungsocialistisk sanningskälla. Svenska 
Dagbladet går ännu längre och presterar i numret av 
den 6 januari en artikel full av förståelse och er« 
kännande åt herr Schröder, »den ende man, som vågat 
uppträda till försvar för den beslagtagna flygskriften» 
och som »i sin tidning, Blekinge Folkblad, för den 
ojämna striden, så att den utanför stående iakttagaren 
måste erkänna att logiken och konsekvensen äro på 
hans sida. Lugnt och behärskat — vi citera alltjämt 
Svenska Dagbladet — uppvisar han, att Kalmar ung« 
socialister ej skrivit annat än vad som står i full 
överensstämmelse med det de fått lära i det social« 
demokratiska partiet och dess press, och han styrker 
detta med talrika citat».

Det har i den socialdemokratiska pressen redan 
sagts vad som borde sägas om »Gula Faran», och vi 
ha ingen anledning att bemöta herr Schröders argu« 
mentering i och för sig. Men saken ställer sig något
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annorlunda när en tidning som äger Svenska Dag» 
bladets position och därtill ständigt spelar ut sig som 
ett organ för upplyst och reformvänlig socialpolitik, 
förklarar herr Schröders argumentering vara bindande. 
Det kan då vara skäl att granska denna bevisföring 
en smula, inte för att vederlägga herr Schröder, utan 
för att ännu en gång fastnagla den grova ovederhäf» 
tighet, som alltid utmärker Svenska Dagbladet i dess 
polemik mot socialdemokratin.

Efter det preliminära förtroendevotum, som i in» 
gressen givits herr Schröder skriver tidningen:

Herr Schröder erinrar om, att vid senaste kongressen be» 
slöts att vidhålla den vid 1891 års kongress i Norrköping an» 
tagna resolutionen, vari det heter: »Då det socialdemokratiska 
arbetarpartiet är ett revolutionärt parti, som eftersträvar en 
grundlig omvälvning av det bestående borgerliga samhället, 
måste det taga i betraktande möjligheten av att det organiserade 
våldet kan komma att bliva det lidande proletariatets slutlige 
förlossare». Han sluter härav, att tanken att på våldets väg 
vinna något för proletariatet icke är främmande för partiet och 
han styrkes i denna slutsats av det myckna talet i partipressen 
om att de värnpliktige måste fostras till försvar jämväl mot 
inre fiender.»

Det brottstycke ur den vid Norrköpingskon» 
gressen fattade resolutionen, som förefinnes i ovan» 
stående citat ur Svenska Dagbladet, är visserligen i 
och för sig rätt avskrivet, men är likafullt ägnat att 
ställa kongressens beslut i en fullkomligt falsk dager. 
Ty omedelbart efter den anförda punkten lyder fort» 
sättningen :
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»Men så länge ännu icke den allmänna rösträttens fredliga 
medel är prövat, uttalar kongressen på det bestämdaste sitt ogil= 
lande av all slags dynamitagitation och stämplar som förrädare 
mot våra principer sådana agitatorer, som vilja upphetsa massorna 
till våldshandlingar mot enskilde.»

Detta principuttalande, som med ett slag slår över 
ända alla de slutsatser, herr Schröder har dragit ur 
det av honom utryckta brottstycket, fertiges natur* 
ligtvis av herr Schröder, och Svenska Dagbladet följer 
sin skyddslings exempel. Det ges då endast två alter* 
nativ: antingen känner ej Svenska Dagbladet den 
verkliga innebörden av Norrköpingskongressen, och 
dess instämmande i herr Schröders argumentering är 
då ett nytt utslag av samma flagranta okunnighet om 
verkliga förhållandena, som nyligen kom tidningen 
att presentera herr Hinke Bergegren som en medlem 
av partistyrelsen. Eller också känner artikelförfattaren 
till vad som verkligen passerat och beslöts vid Norr* 
köpingskongressen, och då reduceras hans yttrande i 
denna punkt till ett spegelfäkteri av det slag, som i 
dagliga livet kallas simpelt bedrägeri.

Svenska Dagbladet fortsätter emellertid:

»Herr Schröder uppvisar vidare, att man i den socialde* 
mokratiska pressen får lära sig att kapitalister äro att betrakta 
som arbetaremördare och det »synes honom vara klent beställt 
med tron pä principerna, om man baxnar inför deras följd* 
företeelser.»

Den liberala kapitalisttidningen förvanskar här 
återigen dokumenten till favör för sin skyddsling. 
Herr Schröder upprätthåller fullkomligt »Gula Farans»
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påstående att »alla arbetsgivare äro arbetaremördare», 
men då han vill styrka, att denna »idé» även för fä k« 
tats av partipressen, har han endast ett citat att komma 
med och detta, som är hämtat ur »Aurora» och cite# 
rat i »Ny Tid», innehåller endast den uppgiften att 
en namngiven person, som begått självmord, »mördats 
av kapitalets hänsynslöshet».

Härav drar nu herr Schröder den slutsatsen att 
partipressen betecknar alla arbetsgivare som mördare, 
och denna slutsats finner Svenska Dagbladet fullt 
korrekt 1

Men vi gå vidare i texten:

Vad det personliga angreppet beträffar, så hänvisar han till 
herr Branting själv, som tydligen uttalat att alla socialdemokrat 
ter stå eniga som en man i fråga om att man bör föra en kamp 
ej endast mot systemet utan också mot de personer, som repre# 
sentera och försvara det. Vad skriker man då för? frågar herr 
Schröder.

Nej varför gör man det, upprepar Svenska Dag# 
bladet, som finner att dess skyddsling även i denna 
punkt »resonerar logiskt». Den liberala kapitalist# 
tidningen tror alltså på fullt allvar, att ett uttalande 
sådant som det ovan citerade av Branting även inne# 
bär det medgivandet, att i kampen mot arbetsgivarne 
alla vapen, alltså även »dolken i köttet» äro tillåtna. 
Heliga enfald!

Det borde annars numera vara klart även för 
tämligen utpräglade ignoranter att de enda taktiska 
kampmedel, som den modärna socialdemokratin — 
utom politisk agitation, upplysningsarbete o. s. v. —
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kan och vill använda sig av äro strejk och bojkott, 
den förra i nödfall organiserad som generalsstrejk. 
Det är naturligtvis sådana vapen som åsyftas då det 
i den även av Svenska Dagbladet citerade versen 
heter:

»Du arma förtryckta och utslitna folk, 
som bördan så länge fått bära.
Drag nu mot förtrycket ditt svärd och din dolk 
och kämpa för frihet och ära!»

Det är svårt att ta detta slags polemik på allvar. 
Vad särskilt beträffar uttrycket dolken i detta samband, 
så förvånar det oss att en tidning, vilken står prof. Le* 
vertin så nära som Svenska Dagbladet, ej har mera sinne 
för nödrimmets betydelse i det poetiska hantverket. 
För övrigt synes bärandet av dolk vara en i det 
offentliga livet tämligen utbredd plägsed, då t. o. m. 
en så serafisk medborgare som d:r C. D. af Wirsén 
sett sig föranlåten att uttryckligen förklara:

Jag lyra bär och svärd, men aldrig dolk, 
hat till mitt svärd har klandrat ock min lyra. 
Men lyran liksom svärdet blott var tolk 
för de idéer, som mitt inre styra.
Lägg ner i kistan, när jag gått min kos 
ett svärd, en lyra och passionens ros.

Man ser, t. o. m. en man med så kristligt sinne 
som herr Wirsén älskar svärdet till den grad, att 
han vill ha det med sig i graven för att vara väl 
väpnad på uppståndelsens dag. Den gode doktorn 
räknar tydligen med den möjligheten att det kan
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finnas blandad publik, där han hamnar, och därtill 
har han kanske sina skäl.

Men — för att en gång ta steget omvänt och från 
det löjliga stiga uppåt till det sublima, från det 
Wirsénska rimmeriet till Frödings diktning, vilken 
flammande anklagelse mot kapitalistklassen ligger det 
ej t. ex. i en vers sådan som denna ur »Atlantis»:

Guldet fick makt att förtrycka.
Rikmännens kast, en förnäm myriad 
stal miljonernas lycka, 
åt och drack och var glad, 
vann sin förfinings 
segrar och nöden 
växte med segrarnes rad.

Är det nu Fröding, som skapar klasshat, eller är 
det den verklighet, som återspeglar sig i Frödings 
dikt?

Svaret kan ej bli mer än ett: Det allmänna miss* 
nöje, som besjälar arbetarne, är ingen uppagiterad 
konstprodukt, utan en naturföreteelse, som med nöd* 
vändighet framgår ur den givna verkligheten och som 
gör sig gällande med en naturkrafts hela obetving* 
lighet. Men liksom under tyngdkraftens inverkan 
miljoner vattendroppar än kunna samla sig till en 
skummande fors, av vars drivkraft ett land blir rikt, 
och än till en ödeläggande lavin, så beror det även 
på det sociala klimatet, om det djupa missnöje med 
tillvaron, som är den starkare drivkraften i arbetare* 
rörelsen, kommer att sluta massorna samman till en 
fredlig uppgörelse med överklassen eller driva dem
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in pà revolutionens blodiga stråt. Avgörandet ligger 
hos överklassen själv; men skulle det senare alter« 
nativet bli en verklighet, så vore det lika menings« 
löst att härför anklaga socialdemokratins ledande män 
som om någon, när ett gammalt ruckel störtar in, 
ville sätta detta i samband med de föredrag, som 
fysikerna under de sista tvåhundra åren hållit över 
tyngdkraften.

Polemiska inlägg. 12



EN TEGNÉRSFEST I SVENSK?
HETENS TECKEN

(1905)

I.

Det hälsningsgille, varmed Lunds studentkår varje 
höst bjuder sina nya medlemmar välkomna, och som 
sedan gammalt firas den 4 oktober, årsdagen av Teg« 
nérs inskrivning som student, kommer att i kväll gå 
av stapeln under något andra former än de sedvan» 
liga. Det officiella talet för Tegnér är för första 
gången struket från programmet, men till gengäld 
kommer skalden Verner von Heidenstam, som för 
tillfället gästar staden, att under aftonens lopp tala 
till Lunds studenter.

Det kan ej ges mer än en mening om att dessa 
arrangemang äro värda allt erkännande. Den ständigt 
återkommande ovationen för Tegnérminnet, som en 
mer eller mindre obegåvad studentkoryfé i skrikande 
ton plägade rabbla upp från Föreningstrappan för= 
störde vanligen den stämning som studentsången 
annars kunnat väcka till liv i den fackelbelysta sen»
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höstkvällen. Det var verkligen på hög tid att denna 
banala hyllningsgärd avlystes, och det återstår nu 
blott att se, om vederbörande våga ta steget fullt ut 
och även avskaffa det i regeln ännu banalare talet för 
kvinnan vid nordisk fest. Ty en högtid, varmed den 
sydsvenska intelligensen vill hedra minnet av nordens 
under året avlidna stormän, borde dock som sista 
nummer kunna bjuda på något bättre än gymnasist* 
poesiens trista sockervatten.

Tillsvidare bör man emellertid hålla vederbörande 
räkning för det nya uppslag, som Verner von Hei* 
denstams medverkan betyder både för i kväll och för 
framtiden. Det är visserligen sannt att Heidenstams 
förhållande till skånsk diktning och skånsk kultur 
länge nog varit låt oss säga en smula kyligt ; det var 
t. ex. Heidenstam, som under Ola Hanssons svåraste 
genombrottstid klistrade etiketten »gråväderspoesi» 
på hans diktning, och ännu för några år sedan fick 
Skåne sitta hårt emellan i en för övrigt sympatisk 
anmälan av den tragikomiskt lyktade »Veritas». Men 
när skalden under nuvarande förhållanden gästar 
Lund, synes detta tyda på ett omslag till favör för 
Skåne, och i varje fall hyser den sydsvenska ungdomen 
för sin del så livliga sympatier för författaren Heiden* 
stam, att den helt visst med uppriktig glädje hälsar 
honom välkommen i kväll.

För de unga studenter, vilka ännu aldrig stått 
öga mot öga inför en man, som är huvudet högre 
än mängden, kan aftonens Tegnérsfest måhända bli 
ett minne för livet. Det finns författare, vilka som 
människor stå långt tillbaka för sina böcker, och det
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finns andra, vilkas personlighet är så sprudlande rik, 
att den aldrig helt kan rymmas inom råmärkena för 
deras konst. Den, som har haft lyckan att umgås 
med betydande skribenter, har nog gjort den iakt» 
tagelsen, att deras diktning visserligen i stort sett ger 
en trogen bild av deras andliga fysionomi, men att 
det finaste och själfullaste minspelet, individualitetens 
quinta essentia till stor del plånas ut på vandringen 
genom bläck och trycksvärta. Men för ett enkelt och 
oförfalskat sinne är det därför dubbelt kärkommet 
att låt vara blott för en kort stund få en omedelbar 
förnimmelse av den underliga trollkraft, som strålar 
ut från en genial personlighet.

Verner von Heidenstam hör, om gott rykte talar 
sanning, till de naturens gunstlingar, som icke blott 
äro representativa i sin konst, utan också i sitt per» 
sonliga uppträdande. Han skulle därför utan tvivel 
göra ett djupt intryck på ungdomen i kväll, även om 
han ej vore den betydande skriftställare han är. Om 
hans författarskap behöver det ej ordas, en var vet 
ju att Heidenstam är en skald av guds nåde, och 
vad betyder det då, om han är stor eller medelstor, 
när han dock är äkta i varje tum. Men måhända 
bör det erinras därom, att Heidenstam, hur gärna hans 
fantasi än dväljes i flydda tidevarv, dock aldrig upp» 
hört att vara en modärn nutidsmänniska, fri från för» 
domar, och i stort sett fri från den andliga knäsvaghet, 
som annars brukar hemsöka poeter, vilka ha en radikal 
sturm»und»drang»period bakom sig. Heidenstam är 
själsaristokrat, fast han är adelsman, och en man, 
ehuru han är poet.
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På akademiska föreningens festsal, där Heidenstam 
i kväll riktar sina ord till Lunds studenter, ha många 
berömda män talat före honom. Den sista notabili« 
teten var, om vi ej missminna oss, Georg Brandes. 
Den danske kritikern, som för femton år sedan in« 
dignerat avböjde ett från lärdomsstaden framställt 
förslag att därstädes hålla ett föredrag »som lämpade 
sig för en konservativ publik» överraskade för två, 
tre år sedan Lundapubliken med en föreläsning om 
Clémenceau, som tillfredsställde även de mest kon« 
servativa pretentioner. Av den berömda Brandesia« 
nismen märktes ej ett spår, men när den celebre före« 
läsaren föraktfullt rubricerade den allmänna rösträtten 
som »en av de almindelige demokratiske fiktioner», 
gick det en susning av tillfredsställelse genom 
salongen. Det lider intet tvivel om att det både inom 
och utom studentkåren, ja långt utanför Lund, finnes 
reaktionärt folk, som med hoppfull förväntan motser 
Verner von Heidenstams uppträdande i afton. Måtte 
dessa ljusskygga förhoppningar grundligt komma på 
skami
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Vår blygsamma förhoppning att Verner von Hei« 
denstams medverkan vid gårdagens Tegnérsfest ej 
måtte bli av den arten, att hans ord skulle kunna 
exploateras av reaktionens män, gick till alla delar i 
uppfyllelse. Med en öppenhet, som hade han på 
förhand velat undanrödja alla missförstånd i den 
vägen, presenterade Heidenstam sig själv som en 
vänsterman, den där stode så långt till vänster som 
det överhuvudtaget vore möjligt, men som i egen« 
skap av gäst kände sig skyldig att pålägga sina ytt« 
randen en viss moderation. Hans tal gjorde på de flesta 
ett överväldigande intryck, ömsom älskvärt käse« 
rande, ömsom genom sitt härliga bildspråk höjande 
sig högt över vardagsprosan, verkade Heidenstams 
tal särskilt starkt genom den nobla och manliga vilja, 
som bar uppe det hela. För de övriga talarna var 
naturligtvis situationen under sådana omständigheter 
vansklig nog, men i rättvisans intresse bör det er5 
kännas, att särskilt docenten Segerstedt, både med 
sitt hälsningstal till Heidenstam och sitt anförande 
till de nyblivne studenterna, dokumenterade sig som 
en lycklig och även från frisinnad synpunkt sympa« 
tisk talare.

Tyvärr gestaltade sig årets Tegnérsfest, som gått 
av stapeln under så ovanligt gynnsamma tecken, till 
en skandal, vars like vi för vår del ej upplevat i
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Lunds akademiska värld. Sydsvenska Dagbladet re» 
fererar uppträdet på följande, som vi kunna intyga, 
i huvudsak korrekta sätt:

Redan tidigare under festens lopp spreds ryktet att profess 
sor Wicksell tänkte tala, och yttranden av ovilja hördes från 
dem, som fruktade att han skulle uttala ord som kunde verka 
störande.

Då ordet förklarades fritt, begärdes det också mycket riks 
tigt av professor Wicksell. En dödstystnad följde. Professor 
Wicksell började med att berätta, att han haft en dröm — dröms 
men rörde gränsfästningarna, men han hann ej längre, förrän 
hans stämma drunknade i en visselkonsert, beledsagad av hyssjs 
ningar och stampningar; han tystnade och väntade, tills misss 
nöjet lagt sig och så började han på nytt med samma påföljd.

Man hade väl bort höra varthän han syftade men stämnin» 
gen var så upphetsad, att Akad. föreningens ordförande ansåg 
sig böra erinra talaren om det olämpliga i att han fortsatte sitt 
tal. Professor Wicksell stod emellertid orubbligt kvar i talarstolen; 
omkring honom samlades ett garde av omkring 30 à 40 av hans 
vänner och det började se rätt hotande ut. Studentkårens ord» 
förande trädde då upp i talarstolen bredvid herr Wicksell och 
uppmanade kåren att avlägsna sig ur salen, i annat fall ansåg han 
sig nödsakad att nedlägga sitt mandat som ordförande. På 
denna vädjan började kårmedlemmarna avlägsna sig. Endast 
herr Wicksells meningsfränder och några andra stannade kvar, 
allt under det gasen släcktes och salen försänktes i mörker, blott 
upplyst av ljusen vid herr Wicksells sida, troget vaktade av hans 
vänner.

Professor Wicksell själv nöjde sig nu med att höja ett leve 
för »hjärtats union», varpå han ledsagad av sina meningsfränder 
lämnade salen.

Detta referat är så tillvida ofullständigt som det 
förtiger att professor Wicksells yttrande gick ut på 
att Ryssland med samma rätt som vi av Norge 
fordrade gränsfästningarnes slopande, av oss komme
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att kräva nedläggandet av Bodenfästningen. Det är 
vidare oriktigt att i detta samband tala om professor 
Wicksells meningsfränder, ty några sådana hade 
Knut Wicksell icke med hänsyn till sitt anförande i 
går. De studenter som i går afton skenbart ställde 
sig på hans sida, gjorde detta dels på rent teoretiska 
grunder, såsom anhängare av absolut yttrandefrihet, 
och dels för att skydda professor Wicksell för 
stryk.

Det intryck gårdagens uppträde kvarlämnat, är 
dubbelt pinsamt. Det är alltid upprörande att se 
en ensam man misshandlas av en rasande folkmassa, 
och den brutalitet, varmed studentkårens majoritet i 
går behandlade professor Wicksell, var helt enkelt 
bedrövlig. Men från psykologisk synpunkt var denna 
brutalitet dock begriplig och det duger icke att av= 
färda detta uppträde som ett utslag av studentikos 
punschpatriotism. Professor Wicksell har på senare 
åren genom en hel serie förflugna och även i våra 
ögon högst olyckliga yttranden lyckats till god del 
förverka den popularitet, som hans personliga före« 
träden annars kunnat förskaffa honom. Han har mer 
än någon annan i Sverge gjort sitt yttersta för att 
reta den svenska chauvinismen och samtidigt har den 
tilltro man från vänsterhåll gärna ville skänka hans 
politiska vederhäftighet, erhållit den ena knäcken efter 
den andra. Hans gamla prestige som en den orubb« 
liga övertygelsens man har börjat vika, och man har 
i stället tyckt sig se en välmenande, men obetänksam 
paradoxmakare. Det är tydligt nog, att en person 
som glidit in i ett sådant läge, ej kan påräkna någon
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överdriven pietet när han, låt vara i än så goda syften, 
dock väcker allmän förargelse.

Ty professor Wicksell gjorde detta i går afton 
genom den brist på takt, han på ett så flagrant sätt 
lade i dagen och vars följder icke blott drabba honom 
utan även, och detta är det bedrövliga, frisinnets sak 
långt utanför Lund. Det är mycket bra att tala om 
yttrandefrihet; men ett valmöte är icke ett vanligt 
diskussionsmöte, och en studentfest är det ännu 
mindre; vill man vid ett sådant tillfälle verka för im* 
populära åsikter, så måste man dock utgå från sådana 
synpunkter, som åtminstone kunna kräva majoritetens 
respekt, men icke ge allmänna opinionen en örfil. 
En filosof som Nietzsche kan ju mycket väl skriva 
sina Unzeitgemässe Betrachtungen, otidsenliga betrak* 
telser för eftervärlden, men en talare och därtill en 
politiker, måste dock söka påverka den publik som 
ser och hör honom. Vad som är det stora felet hos 
Knut Wicksell är hans fullkomliga oförmåga att be» 
döma en situation och hans självöverskattning med 
hänsyn till förmågan att göra intryck som offentlig 
person. Han synes i det fallet besjälad av en kolar* 
tro, som trotsar alla ödets skickelser.

Det är smärtsamt att nödgas fälla ogillande ord 
om en man, som i dessa dagar näppeligen kan undgå 
att lida ont under den allmänna opinionens alltid 
hjärtlösa tryck. Men lika visst som sak står över 
person, lika visst är det också att framstegsarbetet i 
Sverge skulle vara bäst betjänt med att Knut Wick» 
sell för framtiden intoge en mindre aktiv ställning 
som offentlig person. För en och annan av dem,
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som lärt sig att värdera Wicksells över alla egen» 
nyttiga intressen upphöjda karaktär, kan detta synas 
vara ett hårt tal; men min mening är att detta en 
gång bör sägas, och nu är det sagt.



III.

Det behövdes ingen skarpsinnig kombinationsform 
måga för att förutse den förtjusning, varmed svensk 
chauvinism och reaktion skulle kasta sig över det 
missöde, som drabbade professor Wicksell vid den 
redan riksbekanta Tegnérsfesten. Lunds Dagblad och 
Folkets Tidning, som i ljuv förvirring funno varandra 
under höstens valkampanj, överbjuda varandra i dessa 
dagar med patriotiska dityramber, och under den 
anonyma insändarerubrikens hägn blommar det svenska 
mannamodet skönare än någonsin. Och för tionde 
gången erinrar man sig vad Schopenhauer en gång 
yttrat om anonymt tidningsskriveri: att en anonym 
artikel ej äger mera auktoritet än ett anonymt brev 
och följaktligen bör upptagas med samma misstro och 
förakt, som kommer en anonym privatskrivelse till 
del; och man förstår också den gamle filosofen, då 
han samtidigt förklarar att han för sin del lika gärna 
skulle förestå en spelhåla eller en bordell som en 
anonym insändarekloak.

Det vore naturligtvis bortkastad möda att med 
förnuftsskäl söka bemöta det ståndskall, som för när« 
varande upphäves i den fosterländska pressen mot 
Wicksell. Men det är högst belysande för situation 
nen, att man över hela den fosterländska linjen har 
panna att spela ut studentmajoritetens skamliga bru= 
talitet mot professor Wicksell som ett utslag av den
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fosterländska renässans som man så länge väntat efter 
i Sverge och som nu äntligen brutit igenom. »För 
tio år sedan skulle ingen visslat åt professor Wick« 
sell, om han drömt sina besynnerliga drömmar högt», 
utropar Lunds Dagblad i en artikel med tredubbelt 
mellanslag. Vilken enfald! Liksom om det icke i 
alla tider funnits en reaktionär kontingent bland 
Lunds studenter, som endast sökt efter tillfällen att 
få manifestera sina dygdiga och samhällsbevarande 
åsikter. När för 21 år sedan telegrammet om Strind« 
bergs frikännande i Giftas-processen nådde Lund 
— den 4 oktober 1884 — tog sig en student det 
orådet före att under aftonens Tegnérsfest utbringa 
ett leve »för den fria tankens seger»: han blev under 
en skur av okvädinsord nedryckt från talarstolen och 
utkörd. Det var den konservativa idealismen, som 
talade! När sex år efteråt, den 4 oktober 1890, 
August Strindberg händelsevis tillbrakte aftonen på 
Akademiska föreningens kafé, föreslog en student, 
att man borde inbjuda »Sverges störste författare, 
som sitter där nere» till Tegnérsfesten. Det blev en 
fruktansvärd villervalla, och det enda positiva resuh 
tatet vart det att Strindbergs gästbesök i Lund om« 
nämndes med en dum och oförskämd vers i aftonens 
revyvisa. Det var åter patriotismen som talade, samma 
patriotism som nu i år drev studentmajoriteten att 
vissla ut professor Wicksell. Men då Lunds Dag
blad omnämner, att man gent emot professor Wick« 
sell påyrkat »böhmiska sedvänjor», så torde dock 
studentkåren böra fritagas från en sådan gemenhet. 
Det var icke en student utan en akademisk lärare,
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som pläderade för att kasta ut professor Wicksell 
genom fönstren från andra våningen.

Vad som emellertid gjorde den 4 oktober till 
den bedrövelsens dag den blev, det var det faktum, 
att den reaktionära gruppen, tack vare professor 
Wicksells uppträdande, fick sådan vind i seglen, att 
den drog majoriteten med sig i kölvattnet. Detta 
sorgliga resultat kom till stånd genom en mängd 
samverkande faktorer, men det beseglades genom den 
för vår fattningsförmåga absolut obegripliga envishet 
varmed professor Wicksell dröjde kvar på talarstolen, 
sedan spelet för länge sedan var förlorat. Pinsammast 
var naturligtvis studentmajoritetens brutalitet, men 
pinsamt verkade också det onödigt långa martyrium, 
som professor Wicksell underkastade sig för att få sagt 
en sak, som han borde kunnat förstå ej hade någon 
utsikt att vinna gehör.

I den lugna och urbana replik, som professor 
Wicksell i gårdagens nummer riktat mot mina ytt» 
randen med anledning av Tegnérsfesten, förklarar han, 
att hans självöverskattning kanske »icke är fullt så 
stor som B. L. antager». Det har legat mig fjärran 
att tillskriva professor Wicksell någon självöverskatt* 
ning med hänsyn till sin person och livsgärning i 
allmänhet; jag menade blott vad jag skrev, och det 
gällde professor Wicksells »förmåga att göra intryck 
som offentlig person», eller nogare uttryckt, hans 
förmåga att som talare kunna fängsla och behärska 
ett auditorium. Professor Wicksell och många med 
honom känna nog till anekdoten om Stuart Mill, 
som, då han på ett valmöte av arbetare tillfrågades
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om det var sannt att han yttrat att Englands arbetare 
»i allmänhet voro lögnaktiga», genast svarade »ja, 
det har jag», och ovanpå detta hälsades med en bra» 
kande applåd. Så går det stundom, när en folk» 
massa får känslan av att stå öga mot öga med en 
man. Men hade Mill följt den Wicksellska taktiken 
och presenterat sig för arbetarna som en gammal tant, 
vilken haft egendomliga drömmar, så hade han säker» 
ligen fått uppleva lika skymfliga ting som Wicksell. 
Det kommer i sådana fall mindre an på vad som 
säges än hur det säges, och den stora konsten ligger 
just i att anslå rätta tonen. Det är på denna punkt 
Knut Wicksell enligt vår mening överskattat sin 
förmåga.

Professor Wicksell uppmanar vidare undertecknad 
att bevisa, att »han (Wicksell) verkligen vid något 
tillfälle skadat den liberala saken». Jag tror ej, att 
detta skulle falla sig synnerligen svårt men jag tror 
också man förstår mig, om jag föredrar att på obe» 
stämd tid uppskjuta den detaljerade bevisföringen 
härvidlag. Av samma skäl finner jag det också olämp» 
ligt att ingå i någon kritik av professor Wicksells i 
gårdagens nummer återgivna fästningstal. Men den 
anmärkningen må dock tillåtas mig, att om Ryssland 
erbjöde oss en neutral zon och skiljedomstraktat mot 
det att vi förstörde Boden, så skulle många tusen 
svenskar med glädje vara med om att spränga fäst» 
ningen i luften. Jag tror mig ej begå någon indiskre» 
tion, om jag nämner, att också Verner von Heiden» 
stam gärna skulle vara med om en fästningsnedläg» 
gelse på sådana villkor.
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Professor Wicksell yttrar slutligen att han tagit 
som levnadsregel att icke uppträda för sådana idéer 
som redan äga resonnans, utan att begränsa sig till 
sådana fall, där ingen tar ordet i en sak, som ligger 
honom om hjärtat. Detta yttrande, som jag till fullo 
respekterar, erinrar mig om en liten episod, som för 
en del år sedan inträffade vid samkväm i föreningen 
D. Y. G. Talet föll på Fänrik Ståls sägner, som vi 
andra beundrade, men som professor Wicksell ogillade, 
bland annat därför att de Runebergska figurerna, enligt 
vad man numera vet, i verkligheten ingalunda voro 
de hjältar som Runeberg gjort dem till. Det fanns i 
hela Fänrik Ståls sägner endast en dikt som Wick« 
sell tyckte om, och det var »Löjtnant Zidén».

Jag tänkte redan då, och det har sedermera ofta 
slagit mig att denna Wicksells sympati säkerligen 
beror på en andlig frändskap mellan honom och den 
finske löjtnanten, som inte fördrog trassel och exer« 
cis, men som alltid ville vara ett stycke före de 
andra i attacken:

Det var den tappre löjtnant Zidén, 
han hade sin egen sed, 
för fronten ville han gå allén : 
»Framåt, mina vasagossar, 
nu gäller att hinna med!»

Främst ville han gå var fara emot, 
hans folk fick trampa hans stråt 
Gud nåde den, som var trög på fot, 
så snart löjtnanten ropat: 
»Hurra mina män, framåt!»
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Så lärde han in på eget vis 
sin lilla käcka hop, 
fördrog ej trassel och exercis: 
»Tätt efter i fjäten, gossar», 
det var hans kommandorop.

Och framåt såg han, han såg sig ej om, 
när så mot faran det bar.
Hur tätt i spåren hans skara kom, 
det brukte han sällan varsna, 
förrn mitt i striden han var.

Denna karaktäristik passar ganska väl in på herr 
Knut Wicksell: han är ej den vittblickande fälther» 
ren och inte heiler soldaten i ledet, han är rätt och 
slätt den tappre löjtnant Zidén, som inte ser sig om, 
när det bär mot faran, men som brinner av begär 
att vara främst. Vi andra som endast känna oss som 
enkla soldater i ledet och i regeln kämpa för idéer 
som redan vunnit någon resonnans, måste naturligt» 
vis nöja oss med militära förebilder av lägre rang, 
och för min del har jag alltid sett mitt krigarideal 
förkroppsligat i soldaten Munter, vars lösen var

aldrig ängslig och förlägen, 
bara hejsan och ur vägen, 
gången jämn och efter trumman, 
framåt, det var huvudsumman.

En sådan taktik leder ej till ärans solbelysta höj» 
der, men för ej heller sin man i fiendernas bakhåll 
och försåt. Man kan från strategisk synpunkt ogilla 
den Zidénska taktiken och någon gång öppet uttala 
sitt ogillande; men har man en smula soldatblod i
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ådrorna, så kan man dock ej undgå att i sitt sinne 
göra ett stramt honnör för den tappre löjtnanten, 
som kanske ligger sårad och blödande, när de andra 
trupperna ännu välbehållna rycka till storms mot 
fienden.

Poletniska inlägg. 13



PROFESSOR WARBURGS 
ÄLSKLINGSDIKTER

(1906)

■professor Karl Warburg, som under de senaste 
* lustrerna ivrigare än de flesta speciminerat för en 
plats i Svenska akademien, har i dagarne gett sin 
meritlista en väsentlig tillökning genom den nya 
upplagan av antologien »Ur svenska sången». Redan 
företalets datering — Gustaf Adolfsdagen 1905 — 
affischerar ju tillräckligt den protestantiskt^patriotiska 
anda, som numera besjälar den semitiske professorn 
och som påtagligen varit den ledande principen vid 
uppgörandet av det nu föreliggande urvalet. Natur# 
ligtvis utesluter detta icke att boken innehåller mångt 
och mycket som är högeligen läsvärt, och då arbetet 
dessutom i förhållande till sitt omfång (850 sidor) 
och sin vackra utstyrsel måste sägas vara ganska 
billigt, så tveka vi ej att tillsvidare och i brist på 
bättre rekommendera denna samling åt folk# och 
arbetarbibliotek samt överhuvudtaget åt dem, som 
vilja skaffa sig en orienterande överblick över Sverges 
poetiska litteratur.
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Men som sagt, denna rekommendation gäller en« 
dast i brist på bättre, ty mot själva urvalet som 
sådant kunde många befogade anmärkningar riktas. 
Prof. Warburg är, som de flesta torde veta, en mycket 
lärd och kunnig man, som med sina djupa kommu« 
nala och merkantila intressen förenar en hart när pa« 
tologisk livaktighet på det litterära området; men det 
sinneslugn, den meditationens ro, som kräves, när 
det gäller att förstå lyrik, har han påtagligen ej tid 
att unna sig, och därför gå hans anmälningar av 
svensk poesi, även där de äro burna av konventionell 
eller personlig välvilja, gemenligen vid sidan om 
saken. Denna brist på individuell uppfattning präglar 
också hans urval »Ur svenska sången», som med hän« 
syn till den äldre poesin i stort sett rör sig inom de 
av litteraturhistorisk tradition och slentrian utstakade 
gränserna, men för övrigt ger nog så lustiga vittnes« 
börd om författarens poetiska värderingskonst. Syn« 
nerligen betecknande är härvidlag att medan t. ex. en 
skald av Stagnelii rang avfärdas med 10 sidor, den 
gemytlige rimsmidaren Vilhelm von Braun presenteras 
på hela tretton sidor. Herr Warburg förstår tydligen 
skämt bättre än poesi, men som professor i konst 
och litteratur bör han ju ej förblanda dessa ting.

Samma opersonligt«prosaiska uppfattning präglar 
även urvalet av dikter från de tre sista decennierna, 
blott med den skillnaden, att samlingens natur av 
specimen för en stol i svenska akademien här mani« 
festerar sig på ett sätt, som i all sin cyniska rättfram« 
het gör ett komiskt intryck. Eller vad annat än löjlig 
opportunism är det, när herr Warburg i en antologi,
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där Tegnér representeras med 22 sidor, Stagnelius 
med 10 och Strindberg med 5 (1), låter doktor C. 
D. af Wirsén figurera med hela tjugo sidor! Och 
denna inställsamhet gent emot akademiens ständige 
sekreterare blir så mycket tarvligare, som ingen kan 
misstänka prof. Warburg för att, såsom fallet tydli* 
gen är vis* à vis de Braunska rimmerierna, hysa nå* 
gon på förståelse grundad förkärlek för den Wir* 
sénska poesin. Det finns bland Sverges bildade 
överklass säkerligen högst få personer, som stå så 
komplett främmande icke blott för den Wirsénska 
diktningen utan också för alla de livsvärden och 
illusioner, varav denna diktning tagit sin näring, som 
prof. Karl Warburg.

Det påpekades nyss, att Strindberg endast repre* 
senteras av fem sidor, och det kan då ej heller för* 
våna att en skald av Ola Hanssons rang också av* 
färdas med samma sidantal (5), som utgivaren annars 
finner lämpligt upplåta åt exempelvis en skribent av 
herr Hugo Tigerschölds valör. Men förvånande är 
det dock att i en antologi så vittfamnande att den 
även rymmer alster av en Fredrik Nycander och en 
Fredrik Wetterlund, finna de båda Skåneskalderna 
Emil Kléen och Axel Wallengren lysa med sin från* 
varo. Men prof. Warburg håller sig tydligen även 
här till den Wirsénska estetiken, och inför denna 
voro Kléen och Wallengren stora syndare, och till 
på köpet syndare från Skåne.

Mot Skåne har prof. Warburg tydligen ett horn 
i sidan, ty medan bland de uppsvenska poeterna även 
en så sent framträdande lyriker som Bo Bergman har
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sin givna plats, saknar man tre så fullödiga poeter 
som Vilhelm Ekelund, Anders Österling och Gustaf 
Ullman. Herr Warburg tror tydligen i sitt hjärtas 
oskuld, att det i Stockholm ännu är högsta fashion 
att malträtera Sydsverge, enkannerligen Skåne, och 
har ingen aning om att tiderna ändrat sig. A. U. 
Bååth är tämligen vidlyftigt representerad, men på« 
tagligen icke som skåning, utan som göteborgare och 
personlig vän till författaren och med ett urval, som 
är både matt och tarvligt, exempelvis den poetiskt 
värdelösa och djupt osanna rimbiten »Fattigmans 
blommor».

Det är tydligt att brister sådana som de nu an« 
tydda högst väsentligt måste minska värdet av denna 
antologi, vilken i grund och botten endast är ett 
svenskt«akademiskt specimen. Men strängt taget är 
denna senare omständighet endast en bisak. Även om 
prof. Warburg gått till verket med de bästa och 
oegennyttigaste avsikter, hade han dock varit dömd 
att misslyckas, ty den värde professorn är nu engång 
sådan att vad som i litteraturen är skämt och vits, 
tar han för poesi, och den verkliga poesin är för 
honom i grund och botten ett tråkigt skämt, fast 
hans naturliga självbevarelsedrift hindrar honom för 
att öppet tala om det.



PER HALLSTRÖM SOM KULTUR# 
FILOSOF

(1910)

X r det verkligen för att hylla den danske kritikern 
eller är det blott av bristande beläsenhet som 

Per Hallström uppkallat sin nya bok med alldeles 
samma namn, varunder Georg Brandes sänt sina se» 
naste essay samlingar ut i marknaden? Skikkelser o g 
Tanker — Skepnader och tankar! Det finns mer än 
ett skäl, som talar för att det senare alternativet är 
det riktiga, och i så fall har bokens titel verkligen 
en symbolisk valör. Ty det utmärkande draget för 
de polemiskt»tendentiösa partierna i denna bok, som 
av den samtida Stockholmskritiken redan höjts till 
skyarna som ett kulturellt evenemang, är icke blott 
frånvaron av originalitet i djupare mening, utan också 
bristen på intellektuell hållning och på sakkunskap i 
de behandlade ämnena. Denna brist blir så mycket 
kännbarare, som herr Hallström i detta arbete med 
förkärlek uppträder som den mästrande och varnande 
kulturkritikern och som han, tack vare sin belletrist» 
iska talang, kan påräkna en uppmärksamhet, som
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icke står i rimlig proportion till värdet av hans för« 
kunnelse. De villomeningar, mot vilka herr Hallström 
rider spärr, visa sig vid närmare eftersyn gemenligen 
vara antikverade, numera allmänt övergivna stånd» 
punkter, där de icke äro godtyckligt hopkomna fan» 
tasimålningar, och hans egna meningar innehålla i 
regeln inga sanningsmoment, som ligga utanför den 
normala allmänbildningens råmärken. Och det be» 
tänkligaste av allt: bakom denna förkunnelse, som 
med sin väl spelade pose av allsidig och rättrådig 
objektivitet ofta får över sig något av björndansens 
tungfotade grundlighet, varsnar ett uppmärksamt öga 
lätt nog ett intresse, en avsikt, som väcker förstäm» 
ning, efter som den i själva verket är ett utslag av 
talangens aldrig vilande rancune mot geniet. Det är 
ingen slump, att konstellationen Heidenstam—Lever» 
tin—Hallström—Österling bildar en naturlig grupp, 
som för sin fortkomst alltjämt använder sig av ett 
från det honettas synpunkt så onaturligt hjälpmedel 
som docenten Fredrik Böök; man behöver endast 
observera de diktare, mot vilka aktionen i främsta 
rummet riktat sig, Strindberg, Fröding, Ola Hansson 
och Vilhelm Ekelund, för att förstå, att det här gäller 
de lysande medelmåttornas strid mot de äkta genierna. 
I denna kampanj är det herr Böök, som med valkiga 
och svettdrypande nävar utför det råa muskelarbetet, 
den högre fäktkonsten med dess omsorgsfullt förbe» 
redda stötar representeras av herr Hallström. I »Skep» 
nader och tankar» föreligger det senaste provet på 
denna kulturfilosofiska fäktkonst.

En av de i detta hänseende mest representativa upp»
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satserna är den som betitlats »Snille och vanvett». 
Formellt riktar sig denna essay i främsta rummet mot 
Lombrosos numera allmänt övergivna lära om geni« 
alitetens och vansinnets väsensfrändskap, vilken herr 
Hallström finner gå igen »i skönlitteratur, i kritik, i 
tidningar och samtal». Gent emot denna irrlära häv« 
dar författaren att snillet med hetare begär än andra 
»trår efter sundhet och sanning, efter harmoni» — ett 
i all sin banalitet tämligen underligt påstående, efter 
som det i regeln endast är den sjuke som »trår efter 
sundhet». Det egendomliga är emellertid att de stora 
snillena icke blott »med hetare begär än andra» trå 
efter sundhet, de äro även sundare än vanliga död« 
lige, och som lysande exempel härvidlag anföras »de 
två största modärna», Göthe och Shakespere. Göthe, 
som enligt egen utsago knappast haft en dag, då han 
känt sig fullt frisk, presenteras av herr Hallström som 
representanten för »ett liv av sundhet och jämvikt», 
och Shakespere, sonetternas skald, är icke blott »exem« 
pel på ett sunt snille» (!), han är »/br oss modärna 
ofattligt sund!» Cervantes kunde kanske bli en tredje 
»men raden tar icke alls slut med honom», tvärtom 
världslitteraturen är enligt herr Hallström tydligen 
full av gestalter, som bestyrka att geni och sundhet 
är ett väluppfostrat syskonpar, som alltid går hand i 
hand. Bort med de oblyga försöken att dra ner snillet 
till det patalogiskas värld!

Detta från god borgerlig synpunkt aktningsvärda 
försök att återställa snillets goda rykte äger emeller« 
tid även en djupare innebörd. Om det verkligen 
är så, att hälsa och snille gemenligen gå hand i hand,
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vad skall man då säga om sådana diktare, som vid 
en noggrann sundhetsinspektion icke hålla måttet, 
utan rentav visa ett eller annat patologiskt drag? 
Svaret ger sig själv: sådana diktare äro inga genier, 
utan degenererade dekadenter och hypnotiserade par» 
kettposörer. Men »exempel på sunda snillen» äro 
Heidenstam, Hallström, Österling och docenten Böök, 
så snart han utgett sin första essaysamling.

Detta är den inre andemeningen i den Hallström* 
ska uppsatsen om »snille och vanvett». Emellertid har 
även den detaljerade bevisföringen åtskilligt av in« 
tresse att bjuda på, exempelvis då författaren vill 
»som reverens för vetenskapen i förbigående nedlägga 
ett uppslag, under livlig önskan att det måtte vara 
nytt och användbart», och så detta nya uppslag for* 
muleras på följande sätt: »Men, och här kommer det 
nya, har man då studerat dumheten lika ingående 
och kärleksfullt, vederbörligen pressad bredvid olika 
typer av vansinne?» Frågan är häpnadsväckande ge* 
nom den naiva okunnighet, varom den vittnar. Det 
vore naturligtvis orätt att av herr Hallström begära 
psykiatriska fackkunskaper, men hos en skribent, som 
till behandling upptar ett så ömtåligt problem som 
det om geni och vansinne, borde man dock kunna 
förutsätta så pass mycket psykologisk allmänbildning, 
att han ej svävar i fullkomlig okunnighet om hela 
den modärna litteratur, som behandlar de mångfalt 
växlande formerna av intellektuell och moralisk under* 
målighet. En tysk psykiater, d:r L. Loewenfeld i 
München, har för övrigt nyligen utgivit en populärt 
skriven monografi »Über die Dummheit», som vi
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härmed tillåta oss att anbefalla i herr Hallströms 
åtanka (Wiesbaden 1909, pris 5 mark). Där kan sä» 
kerligen vara mycket att hämta!

Att en kulturfilosof med Per Hallströms lust att 
kämpa mot modärna strömningar även skall vara 
avogt stämd mot utvecklingsläran är ju så gott som 
självklart. I den redan berörda essayen över »snille 
och vanvett» får han också tillfälle att polemisera mot 
»framstegstron» på följande djupsinniga sätt:

Hur det gått därhän? Kanske mest genom den i all sin 
flacka andelöshet så mystiska och ologiska populära framstegs» 
tron. Den är en underlig härva av sammanhängande föreställ» 
ningar och känslor, det finns många trådar i den. Människans 
innersta livsbehov av hopp och mod har gett de röda, tankens 
idealitetssträvan de ljusa. Från betraktelse av historien och från 
dagens festtal över vunna segrar har det tvinnats blankt dog» 
matiskt garn. Vi voro där och stå nu här, utan att själva ha 
behövt göra mycket mer än följa med — det går tydligen efter 
lagar! Därtill har kommit ett slags fantasiens yrsel inför de svän» 
gande hjul, bultande släggor och staplade varumassor, vari för» 
ståndet tvungit naturen att avladda sin kraft. Sist och icke minst, 
själva uppfattningen av naturens liv som en evig »utveckling», 
driven av blind oro och trevan som daggmasken i mullen, ofel» 
bar i längden och ohejdbar.

Allt går av sig själv, regelbundet som en maskin, ofelbart 
och ohejdbart som den allmänna fullkomlingen genom idel 
differentialer. Det behövs icke ögon, det får icke finnas olycks» 
profeter. Vägen är klar, hopp, alla mina hästar!

Den arma framtidstron — vilket syndaregister! 
Den är flack, andelös, mystisk, ologisk och populär! 
Ej under att förnämare andar föraktfullt vända den 
ryggen.
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Blott nu icke någon av den förkastliga utveck» 
lingslärans anhängare hövligt men bestämt både herr 
Hallström upplysa om, var i den samtida litteraturen 
han funnit en framstegstro av den innebörd och med 
de konsekvenser som han ovan skisserat. Kanske 
hos utvecklingsfilosoferna, hos Herbert Spencer eller 
Harald Höffding eller Eduard von Hartmann? Sä» 
kerligen icke. Icke ens hos utvecklingslärans mest 
dogmatiska representant, Ernst Häckel, kan man finna 
en ansats till en kvietism av den art som herr Hall» 
ström målat på väggen. Det enda håll, på vilket man 
skulle kunna spåra antydningar till ett sådant åskåd» 
ningssätt vore Karl Marx och hans närmaste anhän» 
gare, men jag tillåter mig att betvivla, att herr Hallström 
känner till Marx. Då det emellertid visat sig, att vissa 
moment i den Marx’ska samhällsläran givit stoff åt 
mer eller mindre fatalistiska tolkningar, och proble» 
met som sådant är av intresse, tillåta vi oss att i 
detta samband anföra vad en av vårt lands skarpsin» 
nigaste tänkare, docenten Axel Hägerström, nyligen 
yttrat härom. I sin intressanta avhandling »Social 
teleologi i Marxismen» skriver Hägerström följande:

»Utvecklingen är visserligen nödvändig, men blott därför 
att proletariatet en gång skall vinna såväl den erforderliga motiv» 
kraften som makten till ett sådant företag. Härtill anknyter sig 
den Marxistiska moralen. Det gäller för proletariatet att genom 
sin organisation bereda sig på utförandet av sin historiska mis» 
sion och att icke låta det rätta ögonblicket gå sig ur händerna. 
Denna proletariatets moral kan efter Marxismen själv betraktas 
som en kraft med väsentlig betydelse för utvecklingen. — Ser 
man på Marxismens inflytande på massorna, som här framför 
allt intresserar, så föreligger en situation, i många avseenden
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analog med känsloläget hos en religiös person, som känner sig 
kallad att utföra »Guds verk». Han känner den religiösa motiv« 
kraften sä stark, att han icke kan draga sig undan. Men tillika 
känner han uppgiftens utförande som ett obetingat böra, ett 
högsta värde för honom själv. När han nu därtill har en känsla 
av ej blott omöjligheten av att draga sig undan utan även att 
han som den högsta maktens tjänare skall lyckas i sitt föreha« 
vande, så endast förhöjer det intensiteten i hans strävan. För 
proletariatet är nu samhällets krav vad det religiösa motivet är 
för en person i anfört läge. På det sättet blir i själva verket 
marxismen just i kraft av sin åskådning, att den moraliska upp
giftens realisation måste ske, en moralisk kraft av högsta potens 
i massornas medvetande.»

Denna utredning är av stort intresse icke blott 
därför att den på ett förträffligt sätt belyser ett in» 
vecklat problem, utan även därför att en jämförelse 
mellan de båda citaten med ett slag blottar den oöver« 
stigliga klyfta, som skiljer den sanningssökande filo« 
sofens tankevärld från den belletristiska resonnörens.

I uppsatsen »Konkurrensens lagar» vill förf, be« 
handla det skadliga inflytande, som den modärna 
konkurrensen utövar på den samtida konsten och 
litteraturen. Ämnet är ju tacksamt nog, och den som 
vill läsa en fängslande och sakrik framställning av 
hithörande förhållanden hänvisas till J. Gaulkie’s 
arbete »Die ästetische Cultur des Kapitalismus» (Ber« 
lin 1909). Den Hallströmska uppsatsen är emellertid 
så löst koncipierad och så fullkomligt i saknad av 
ett fast grepp på verkligheten, att den ej gärna kan 
tas på allvar. När det gäller »konkurrensens makt 
över själva tankarne», finner författaren denna tydligast 
manifesterad i paradoxen, som förklaras vara »en
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konstprodukt ur industrins och annonsens värld» och 
i samma andedrag stämplas som »svaghet i tanken, 
som icke orkar spinna trådar och därför klipper 
av, svaghet i synen, som ser en liten bråkdel och 
finner det bekvämt att förneka resten, svaghet i le» 
vande verklighetsuppfattning, som låtsar sig vara 
genial förenklingsförmåga». Så mycken svaghet har 
konkurrensen frambraktl Man sitter häpen inför detta 
elände — tills man plötsligt erinrar sig, att en och 
annan av herr Hallströms samtida stundom begagnar 
sig av detta uttrycksmedel . . . Artikeln avslutas med 
följande passus, som med sin blandning av falska 
påståenden, banala sanningar och oklara, knappast 
halvgångna tankar är ganska typisk för kulturfilosofen 
Per Hallström:

Det som förr tidvis ansetts som de säkraste tecknen på den 
verkliga styrkan, lätthet, gratie, rikedom, harmoni, strykes bort 
som svagheter, och styrkan mätes av den tillryggalagda vägen, 
vart den så bär. Man tar det överhuvud icke så noga med nå
got, viss om att »utvecklingen» sörjer för allt, tar ansvaret för 
allt och för till det tusenåriga Schlaraffenland.

Något bättre ligger väl också i vår strävan mot ensidighet 
och massivitet. Den är delvis reaktionen mot den alltför kom» 
plexa, alltför splittrade värld, som tränger sig mot ens inre. Men 
mer än så är den förhastandet i en tid, då så många med skäl 
eller icke ha bråttom och alla låta inbilla sig att de ha det. 
Pressen rullar, lokomotiverna rulla, jorden rullar. Allt har gått 
ut på att hinna med och göra sig hörd i all denna fart och allt 
detta buller.

Oppositionen har därför börjat i rätta ändan, när den vå= 
gade sig på själva det heliga förvärvet, själva annonsens anda. 
Det är där man måste göra halt och börja tänka, i säck och 
aska och späkning. Kan socialismen hjälpa till med detta,



206

då är den välkommen så till vida. Men sedan gäller det att 
finna annan väg och annan rätt än det att jämsides gå mot det 
absurda. Det gäller att överallt ersätta konkurrensens lagar 
med högre.

Detta skali naturligtvis vara djup visdom och dock 
visar det sig vid närmare eftersyn endast som tomt 
prat av en social sömngångare. Något är på tok, vi 
måste göra halt och börja tänka, i säck och aska och 
späkning, och vill socialismen hjälpa till med det, så 
är den välkommen . . . Men tänk nu om socialismen 
varken vill säck eller aska eller späkning, utan rätt« 
visa och förnuft! Vad så? Den möjligheten har herr 
Hallström aldrig tänkt sig, för honom innebär social« 
ismen endast »vägen och rätten att jämsides gå mot 
det absurda». Sådant skrives och tryckes i Sverge år 
1910 och sådant applåderas av den tongivande libe« 
rala pressen.

Ännu ett provstycke ur herr Hallströms tanke» 
värld. I den essay, som bär överskriften Om »odöd* 
lighet» och värde, möter man det efter lamentatio» 
nerna i »Konkurrensens lagar» något överraskande 
påståendet: »det har kommit till något nytt sedan 
antiken; det är handlingens värde oberoende av vitt» 
nen, prat och sång». Efter detta yttrande, som i all 
sin enkelhet vittnar om en storslagen obekantskap 
med antikens tankevärld, fortsätter författaren:

Så har stoltheten blivit större, på samma gång den med 
legitimt majestät kunnat kasta de yttre tecknen som onödiga för 
att glömsk av sig själv vakta den eld, som aldrig kan lyftas nog 
ren. I den riktningen går utvecklingen och skall den gå, trots 
all falsk ödmjukhet för »det helas» mekaniska fulländning och
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glans — i övermorgon. Endast genom jaget nå vi verkligheten 
och stridens mark, endast så äro vi till. Därigenom går vägen 
till handling, som är värd namnet, och mot nederlag eller seger 
ha vi att sträva på. Stigen på sidan bär blott mot Utopias moln» 
land, sken på topparna, dimma och blindhet i det inre. Jaget 
är kanske också villa, det ana vi ibland, begränsning är det 
säkert, och den ha vi att vidga. Kunna vi det, då göra vi något 
som icke är fåvitskt.

Att vi endast nå verkligheten genom jaget, att vi 
ha alt sträva på mot seger eller nederlag, att jaget 
innebär en begränsning, som vi ha att vidga — man 
sitter stum inför dessa nyupptäckta sanningar och 
undrar bävande vad som nu skall komma. Och det 
kommer också:

Detta är stoltheten, icke det löjliga skrävel och den hypno» 
tiserade självförnöjelse, som parodiera antik manlighet för par» 
ketten.

Pang, där ha vi ägget! Ett ruttet ägg, kastat mot 
Vilhelm Ekelund!

♦ **

Det finns i det arbete, som närmast givit anled» 
ning till dessa rader, flera partier, där man möter 
diktaren Per Hallström, visserligen icke i hans bästa 
ögonblick, men dock under tilltalande former. Om 
diktaren Hallström har det i denna uppsats emellertid 
icke varit tal, dessa randanmärkningar gälla uteslu» 
tande hans verksamhet som kulturfilosof och kritiker. 
Även på detta område hade åtskilligt kunnat få pas» 
sera oanmärkt, därest icke en skandalös reklam sedan
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årtal sökt framhäva den Hallströmska produktionen 
på bekostnad av andra och fullödigare alster. Halb 
ström har, som en var vet, skänkt vår litteratur åt* 
skilliga betydande diktverk, om också flertalet av 
dessa ligga tämligen långt tillbaka i tiden; men till 
andlig kulturförare ägnar han sig absolut icke, icke 
blott därför att han är en maskerad reaktionär, an» 
frätt av litterära rancunestämningar, utan främst där» 
för att han saknar den andliga aktivitet — 1’activité 
de l’âme — som Diderot med rätta fann vara det 
mest utmärkande för geniet.



STORSVENSKA SEMITER
(1905)

T de tysktalande storstäderna på kontinenten över« 
A raskas en främling ofta av att befinna sig inför en 
mer eller mindre prålig saluskylt, som bär inskriften 
»Christliches Geschäft» (kristligt geschäft). Är man 
nordbo, och till på köpet svensk, så väcker inskrip» 
tionen vanligen till livs en del idéassociationer, vilkas 
slutpunkt bildas av Vårt Land och Svenska Morgon» 
bladet; men undersöker man saken närmare, så visar 
det sig i regeln att det kristliga geschäftet som så 
många tusen andra är en judisk affär, blott med den 
skillnaden att den semitiske innehavaren är döpt och 
följaktligen kan använda medlemskapet i Kristi för» 
samling som en reklam för sin affär.

I stort sett måste man emellertid medge, att de 
kontinentala judarna relativt sällan söka skydd bakom 
religionens och patriotismens skyddande förklädnad. 
Visserligen finns det på kontinenten en judiskmationell 
strömning, vars yttersta mål är att få judadömet er» 
känt som en stat i staten, och som på senare åren 
Polemiska inlägg. 14
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även tagit sitt uttryck i Zionismen; men denna inter» 
nationella judenationalism har naturligtvis ingenting 
att skaffa med den i varje särskilt land härskande 
chauvinismen, och omfattas dessutom endast av en 
tämligen fåtalig minoritet.

Den stora massan av Europas tysktalande judar 
äro däremot utpräglade kosmopoliter, som i politiskt 
hänseende äro liberaler eller även socialdemokrater, 
och på det religiösa området fullkomliga nihilister. 
En sådan hållning är ju också helt naturlig hos en 
nation, som för längesedan sprängts sönder och pub 
veriserats till atomer, strötts ut över hela Europa och 
en god del av Afrika och Asien, förtryckts och för# 
trampats, och ändå bevarat icke blott sin medfödda 
racekaraktär utan även tillräckligt vital spänstighet 
för att på det ekonomiska området längs hela linjen 
kunna triumfera över urinnevånarne, dessa må nu 
vara germaner eller galler, turkar eller araber. Det är 
därför helt naturligt att å ena sidan nervös rörlighet 
och å andra sidan kall, nedbrytande skepsis äro ju» 
darnas rätta element; de representera i främsta rum» 
met de rent negativa livsvärdena, den bitande kritiken, 
det gäckande hånet, det oroliga, landsflyktiga, evigt 
hemlösa temperamentet. En måttlig tillsats av sådana 
element är för de germanska folken i och för sig 
ingen olycka, snarare tvärtom; till och med en så 
patriotisk german som Bismarck liknade på sin tid 
den judiska befolkningen i Tyskland vid kolsyran i 
champagnen, som porlar, glittrar och sätter liv i den 
skummande drycken. I varje fall bör det väl bland 
tänkande nutidsmänniskor kunna anses som för alla



211

tider fastslaget, att varje form av socialpolitisk anti« 
semitism är och förblir en kriminal dårskap.

Men ett bestämt fasthållande av detta humanitära 
krav bör icke få göra oss blinda för det faktum, att 
judarne dock tillhöra ett främmande folk, vars livs« 
linjer och ideal lika litet som deras historiska tradi« 
tioner kunna sammanfalla med våra egna, och att 
ingenting därför är löjligare än den semitiska natio« 
nalism, eller kortare uttryckt den judesvenskhet, som på 
senare åren börjat göra sig bred här i Sverge. Strind» 
berg har redan för mer än tjugo år sedan — i »Nya 
riket» — tecknat en odödlig bild av den svenske 
Moses, som ej lämnar något tillfälle obegagnat för 
att manifestera sitt redliga svenskmannasinne, och 
denna typ har med åren antagit allt groteskare di* 
mensioner. En svensk man kan numera knappast yttra 
ett oförbehållsamt ord angående svenska förhållanden 
och svenska storheter eller överhuvudtaget röra vid 
den svenska nationalismen utan att den semitiske 
professorn Karl Warburg far till väders med en iver 
och en gestikulation, som osökt minner om den svarta 
figuren i den leksak, som barnen kalla »fan i flaskan». 
I den presskamp, som på sista tiden från svensk sida 
förts emot Danmark och Norge, ha judiska skriben« 
ter, i främsta ledet herrar Schiick och Warburg, gått 
i elden för Sverges ära; ingen förmenar naturligtvis 
dessa herrar deras rätt att yttra sin mening i vilket 
spörsmål som helst, men en smula eftertanke och 
självkritik borde dock kunna säga dem att en under, 
såte ej bör vara mera rojalistisk än kungen och en 
jude icke svenskare än Sverges kung. Ännu osmak»
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ligare är det när som det nyligen skedde en ung jude 
vid namn Hirsch träder upp och i Svenska Dagbla* 
det beskyller Hjalmar Branting för en »pervers brist 
på nationalitetskänsla»!

Rekordet i fosterländskhet har dock, synes det oss, 
i dessa dagar slagits av en judisk herre vid namn 
Marcus, som i en uppsats betitlad »Nationell kultur» 
och som ledare införd i Göteborgs Aftonblad bl. a. 
presterar följande dråpliga tirader:

Vår svenska kultur stiger trots allt fram ur djupet av det 
svenska folkets och den svenska historiens medvetande sådant 
det lever kvar i sina djupaste och skönaste former. Den bär 
i sin barm det svenska kynnets urgamla ideella ström, vilken 
än sakta sorlande som sommarskogen, än brusande högt som 
svallet mot skären, drager fram på bottnen av hela vår historia, 
och den har över sig den rytm av frisk kraft och den klang 
av trumpeter, som präglat de bästa och tappraste dåden i 
samma historia.

Därför är det en oavvislig plikt för samtliga partier och 
bildningar i vårt samhälle att söka tillägna sig de verk och an» 
dan däri, som starkast och skärast tala till oss om det svenska 
lynnets säregna brytningar. Och det gäller främst för det fåtal 
svenskar, som verkligen känna den nuvarande kulturen som 
en del av sitt eget liv, att aldrig tröttna på att förkunna om 
det svenska i konst, litteratur, musik och vetenskap för de 
okunniga, de likgiltiga och de utländska.

Det är därför som likgiltighetens och hatets ström hos de 
vuxna måste dämmas för, och hänvisningen till landets nationella 
kultur måste predikas för att blicken sedan månde vända sig 
ut över landets storhet självt och till det resliga, ordkarga, be» 
gåvade släkte, som trots allt ännu bebor vår gamla mark.

»Det svenska kynnets urgamla ideella ström», »det 
resliga, ordkarga, begåvade släkte, som trots allt ännu
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bebor vår gamla mark», och slutligen uppropet mot 
»de okunniga, de likgiltiga och de utländska» — vil« 
ken särskild »Reiz» ligger icke i dessa maningar, då 
man vet att bakom det hela står den semitiske herr
Marcus V.

Vi betvivla icke att de finkänsligare bland vårt 
lands judar med allt annat än angenäma känslor be« 
trakta dessa yttringar av judesvenskhet. Men att Göte« 
borgs Aftonblad och konsorter med öppna armar 
mottaga dessa svenskhetsbegejstrade semiter, som i 
snart sagt vilket annat land som helst skulle utskrat« 
tas, även av högern, det är ett nytt vittnesbörd om 
den grovhuggna dumhet, som är den svenska chau« 
vinismens livsnerv.



1

UNGHÖGERN OCH VETENSKAPEN
I

(1911)

T sista häftet av Svensk Tidskrift finnes under 
r rubriken »Värnplikt och folkhälsa» intagen en mot 
undertecknad riktad polemisk artikel, närmast fram* 
kallad av ett föredrag över »Socialdemokrati och ras* 
hygien», som jag på inbjudan av arbetarkommunen 
höll i Uppsala för några veckor sedan. Artikeln, vars 
s. k. sakliga del är författad av bataljonsläkaren J. 
Hammar, har av Svensk Tidskrifts redaktör, professor 
Heckscher, försetts med en temperamentsfull ingress, 
vari det klagas över att det »lättvindiga sätt att hand* 
skas med siffror och fakta», som »ofta är en tyvärr 
nödvändig följd av det publicistiska arbetets forcerade 
karaktär», numera trängt in även på andra områden, 
där det »hotar att förgifta hela vårt politiska liv». 
De värsta syndarna härvidlag äro naturligtvis social* 
demokraterna, »vilkas sätt att även i ansvariga ställ* 
ningar handskas med statistik är en särskild historia», 
till vilken professor Heckscher hoppas få återkomma.
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Denna gång gäller kritiken endast undertecknad, till 
vars bekämpande professor Heckscher tillkallat »en 
erkänd auktoritet på folkhygienens område», ovan» 
nämnde d:r Hammar, som avslutar sitt inlägg med 
ett indignerat anatema över att undertecknad »nedlåtit 
sig till att vända upp och ner på sanningen för att 
få den att passa för ändamålet».

Dessa i den vetenskapliga saklighetens och objek» 
tivitetens namn framställda protester äro ju synner» 
ligen dekorativa, och det är mot bakgrunden av dessa 
dekorationer som läsaren bör betrakta den analys av 
artikelns sakliga innehåll, som nu skall lämnas.

Dessförinnan måste jag dock i ett par punkter be* 
riktiga det referat av mitt föredrag, som Svensk Tid» 
skrift lagt till grund för sin artikel, och som är 
hämtat ur Socialdemokraten för den 8 april d. å. 
Det heter där:

»Man skulle vara böjd att tro, sade tal. bl. a., att en sådan 
sak som t. ex. värnpliktsövningarna i fredstid skulle vara en 
faktor till befordrande av den allmänna folkhälsan. Fördoms» 
fria iakttagare på detta område (Schallmeyer m. fl.) ha emeller» 
tid kommit till ett helt annat resultat, nämligen att i stort sett 
verka värnpliktsövningarna ett sänkande av folkhälsan. Död» 
ligheten på lägerplatserna är — trots den höjning av den milis 
tära hygienen som på senaste tid verkligen ägt rum — flera 
gånger större än hos de kasserade av samma åldersklass. Bort» 
tagande av de unga männen från deras produktiva yrken först 
för en lång tid och sedan i flera kortare perioder verkar en 
hämning på deras fortkomst, som bl. a. medför ett framflyttande 
av äktenskapsåldern. Allt detta innebär en premiering av de 
svagare, de kasserade, och kommer alltså att verka som en från 
rashygienisk synpunkt skadlig faktor.»
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I själva verket yttrade jag icke att värnpliktsöv» 
ningarna i stort sett verka ett sänkande av folkhälsan, 
men väl att med värnpliktsövningarna äro förknippade 
faktorer, som från rashygienisk synpunkt måste be» 
tecknas som skadliga. Angående dödligheten på 
lägerplatserna framhöll jag, att den i flera fall visat 
sig vara dubbelt så stor som hos civilbefolkningen, 
medan sjukligheten understundom nått mångdubbelt 
större värden. Det är lätt begripligt, att en referent, 
som icke är stenograf, vid slutredigerandet av sina 
på papperet i största hast nedkastade anteckningar, 
kan råka ut för missförstånd av det slag, som här 
insmugit sig; men det är förvånande att två skriben» 
ter, vilka själva uppträda som den stränga kritikens 
målsmän, alls icke dra sig för att med stöd av ett 
obestyrkt tidningsreferat mot en person rikta så grava 
beskyllningar som den att i agitatoriskt syfte vända 
upp och ner på sanningen.

Emellertid krymper denna sak samman till en 
bagatell, så snart man betraktar d:r Hammars posi» 
tiva prestationer i frågan. Så här skriver nämligen 
professor Heckschers »erkända auktoritet på folk» 
hygienens område»:

Det är således tvenne anklagelser mot värnplikten. Den 
ena att den genom livet på lägerplatsen är i hög grad hälso» 
vådlig; den andre att den framflyttar äktenskapsåldern. Vid 
dessa påståenden såsom giltiga för tyska förhållanden kan man 
nöja sig med att sätta ett stort frågetecken. Vad som intres» 
serar oss, är hur den svenska värnplikten verkar. Hur det för» 
håller sig härmed, skall här visas.

Beträffande den sista anklagelsen kunde professor Lidforss,
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om det intresserat honom, med största lätthet ha skaffat sig 
siffror för att belysa sitt påstående. Enligt vår officiella statistik 
har medelåldern för män vid första vigseln i Sverige varit under 
perioderna :

1861-1870  28,82 år
1871-1880 ................................ 28,80 »
1881-1890 ................................ 28,6l »
1891-1900 ................................ 28,78 »

Efter genomförande av 1901 års härordning, då man först 
fått värnpliktsövningar av sådan utsträckning att de kunnat verka 
hämmande på giftermålsåldern, ha siffrorna följande utseende :

1901-1905  28,80 år
1906 .................................. 28,72 »
1907 ................................ 28,61 »
1909 ................................ 28,61 »

Äktenskapsåldern har snarare sjunkit än stigit under de år, 
då värnpliktstiden blivit väsentligt förlängd, oeh professor Lids 
forss har följaktligen icke något som hälst stöd för sina påståen» 
den härvidlag.

Låt oss för ögonblicket bortse från de tyska för» 
hållandena och det »stora frågetecken», varmed d:r 
Hammar demonstrerar sin okunnighet på detta om» 
råde, och tills vidare endast hålla oss till den utred» 
ning som gäller den svenska värnpliktens verkningar 
på äktenskapsåldern. Aven den, som icke är invigd 
i den vetenskapliga statistikens metoder, varsnar 
mycket lätt att den Hammarska beräkningen labore» 
rar med icke mindre än tre olika fel, av vilka vart 
för sig är stort nog för att göra hela bevisföringen 
absolut värdelös.

Det första felet är av den art, att man måste fråga 
sig, om det verkligen tillkommit på god tro. I mitt
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föredrag var det tal om två individgrupper, à ena 
sidan de kasserade, som icke genomgå någon värn« 
plikt alls, å andra sidan sådana värnpliktige, som 
tjäna 1—2 år, eller åtminstone nio månader: skillna» 
den utgjordes alltså här av värnpliktsfrihet gentemot 
en militärtjänst omfattande minst nio månader. Nu 
hade vi, som var man vet, i Sverge före genom« 
förandet av 1901 års härordning en värnplikt på 90 
dagar som från och med år 1902 till och med 1907 
höjts till 172 dagar, och först från och med 1908 stigit 
till 240 dagar. Under perioden 1902—1907, då enligt 
d:r Hammar »man först fått värnpliktsövningar i sådan 
utsträckning att de kunnat verka hämmande på gifter« 
målsåldern», har det i själva verket endast ägt rum en 
ökning på 82 dagar utöver de 90, som förut varit 
det normala, och att en sådan ökning ej kan spela 
någon betydande roll med hänsyn till äktenskaps« 
åldern torde ej vara förvånande. Men om så hår» 
dragna differenser var det alls icke tal i mitt före« 
drag; där gällde frågan, som jag redan framhållit, 
det försprång, som de kasserade erhålla gent emot 
dem, som genomgå en värnplikt av den kontinentala 
typen.

Utom dessa grova oriktigheter med hänsyn till 
sakuppgifterna innehåller emellertid det Hammarska 
resonnemanget ett tankefel, som på ett högst genant 
sätt komprometterar sin upphovsman. Herr Ham« 
mars argumentering förutsätter nämligen, att införan» 
det av en ökad värnplikt, som endast drabbar ålders» 
klasserna från 20—23 år (och i främsta rummet 
åldersklassen kring 21 år), omedelbart skulle visa sina
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verkningar på äktenskapsåldern, ehuru medelåldern för 
män vid första vigseln i Sverge, som han själv anför, 
uppgår till över 28 årl Den ringaste eftertanke säger ju, 
att först när så lång tid förflutit, att samtliga de ålders» 
klasser, som i väsentlig grad rekrytera den manliga 
äktenskapskontingenten, undergått värnpliktsövningar 
efter den nya typen, först då blir det över huvudtaget 
möjligt att fastställa den inverkan, som vår nuvarande 
värnplikt utövar på äktenskapsåldern. Enligt vår 
officiella statistik ställer sig åldern vid äktenskapets 
ingående för männen, om endast hänsyn tages till de 
första giftena, på följande sätt (år 1908):

Ålder
15-20 år....................................... O,» »/o
20—25 »......................................... 29,« »
25-30 »......................................... 39,81 »
30—35 »......................................... 18,64 »
35—40 »...................................... 6,81 »
40—45 »...................................... 3,os »
45—50 »...................................... l,4o »
50 och därutöver....................... 0,?? »

Man ser utan vidare av denna tabell, att värn» 
pliktens inflytande på äktenskapsåldern ej kan göra 
sin fulla kraft gällande förr än efter en tidrymd av 
15—20 år; först omkring 1925 kan man vänta att 
på empirisk väg få ett någorlunda exakt uttryck för 
en förskjutning av äktenskapsåldern, vållad av vår 
nuvarande värnplikt på nio månader.

Men även då får man naturligtvis akta sig för att 
begå den blunder, som utgör det tredje felet i d:r
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Hammars beräkning, och som består däri, att han 
tror sig kunna få någon exakt upplysning i den fråga, 
som här intresserar oss, genom att använda medel» 
åldern för samtliga män vid första vigseln. Även här 
säger ju den ringaste eftertanke, att om det blott gör 
sig gällande en faktor, som verkar i motsatt riktning, 
så kan värnplikten mycket väl framkalla en avsevärd 
relativ höjning av äktenskapsåldern (nämligen hos de 
värnpliktiga i motsats till de kasserade), utan att en 
sådan höjning på minsta sätt blir synlig i den totala 
äktenskapsåldern. Nu är det ett välbestyrkt faktum 
att industriarbetarne i allmänhet gifta sig mycket 
tidigt, och man kan därför på goda grunder antaga, 
att i den mån ett land erövras av storindustrin, detta 
kommer att vålla en sänkning av äktenskapsåldern. I 
själva verket läser man också i Statistiska central» 
byråns underdåniga berättelse för 1908 (Befolknings» 
statistik, Ny följd L, sid. XVI) följande: »1 all= 
mänhet har under senare tider utvecklingen gått i 
riktning mot något yngre giften än förr, om än män= 
nens medelålder under åren 1891 — 1900 var ännu 
något lägre än för närvarande. Förhållandet torde 
få anses sammanhänga med industriens allt större 
betydelse i vårt land i jämförelse med övriga närings= 
grenar, i det att nämligen det är en gammal iaktta» 
gelse att i industribygder giftermålen i allmänhet 
ingås tidigare än i jordbruksbygder».

Om d:r Hammar alltså en gång i tidens fullbor» 
dan ville göra om de beräkningar, med vilka han i 
dessa dagar blamerat sig, så bör han komma ihåg att 
fördela sitt material på två grupper, de som fullgjort
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värnplikten och de kasserade, eller därest detta ej 
låter sig göra, omsorgsfullt svepa sig i den tystna» 
dens mantel, som den livaktige professor Heckscher 
nu lockat honom att avlägga.

I själva verket torde frågan om värnpliktens ins 
flytande på äktenskapsåldern för närvarande knappast 
kunna besvaras med statistikens hjälp, icke ens i de 
länder, där man sedan länge haft en värnplikt på ett 
år och mera. Men att ett sådant inflytande existerar 
och gör sig gällande som en tendens att höja de 
värnpliktiges äktenskapsålder i förhållande till de 
kasserades, det är en åsikt, som är så allmänt om» 
fattad av den modärna rashygienens målsmän, att d:r 
Hammars »stora frågetecken» härvidlag gör ett skä» 
ligen komiskt intryck. En erkänd auktoritet på ras» 
hygienens område, d:r Wilhelm Schallmeyer, skriver 
i sista upplagan av sitt välbekanta arbete »Vererbung 
und Auslese in ihrer soziologischen und politischen 
Bedeutung» (1910) härom följande: »Den allmänna 
värnplikten gynnar de till krigstjänst odugliga i deras 
fortplantning huvudsakligen därigenom, att de för» 
sättas i tillfälle att gifta sig förr än de som uttagits 
till militärtjänst. Och även sedan tjänstetiden under 
fanan lupit ut, försvåras för de tjänstdugliga den 
ekonomiska konkurrensen genom de i utsikt stående 
periodiska inkallningarna till övningarna som ock 
genom möjligheten av inkallning i händelse av krig 
eller krigsfara. Genom allt detta blir grundandet av 
en egen härd försvårat och försenat för de militär» 
dugliga. — Faktiskt blir för många platser t. ex. 
banker, industriella företag o. s. v. de från militär»
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tjänsten kasserade föredragna framför de tjänstpliktiga 
reservisterna.» — Redan 1872 har Züricherprofessorn 
H. Fick betonat, att militärodugligheten under våra 
nuvarande förhållanden blir »ett biologiskt företräde» 
och att detta innebär en degenerationsfara för mili* 
tärstaterna. I Conrads Handwörterbuch der Staats« 
Wissenschaften Bd. 7 (1901) skriver professor Ekeberg: 
»Det är obestridligt, att den värnpliktige genom själva 
tjänsten och de därmed förknippade ekonomiska 
nackdelarna, särskilt saknaden av varje förvärv under 
den aktiva tjänsten, lider svåra förluster, som den 
kasserade ej har att utstå. Avenså är det säkert att 
uppfyllandet av militärplikten ofta försvårar uppta» 
gandet i ett yrke och att vid längre tjänstetid den 
värnpliktiges yrkesskicklighet lider svårt avbräck.» 
Faktiskt är det i främsta rummet dessa omständig* 
heter, som gjort att man i Tyskland och annorstädes 
yrkat på införandet av en särskild »värnskatt», som 
skulle drabba de från krigstjänsten befriade och ut» 
jämna det försprång som dessa erhålla gent emot de 
i aktiv tjänst stående, ett försprång, som endast den 
tendentiöst intresserade dumheten kan blunda för.

♦ « «

Angående den andra tvistefrågan — dödligheten 
hos soldaterna under fredstid — anser d:r Hammar 
att det icke är möjligt att anföra fullt exakta siffror, 
som visa verkliga förhållandet inom svenska armén, 
men på grund av en del beräkningar, som han själv 
håller för »högst ofullständiga och approximativa»,
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anser han det klart att dödligheten under värnplikts* 
övningarna icke kan vara större än hos de kasserade.

Då jag i mitt föredrag yttrade, att dödligheten 
hos de i aktiv tjänst stående trupperna i fredstid 
visat sig vara avsevärt, i vissa fall dubbelt större än vad 
den borde vara, så stödde jag mig härvid bland annat 
på Österlens av den danske statistikern och national» 
ekonomen Westergaard bekräftande uppgifter, enligt 
vilka dödligheten inom de europeiska härarna på 
1870»talet var i medeltal dubbelt så stor som hos 
motsvarande åldersklasser av civilbefolkningen. Vad 
särskilt sjukligheten beträffar, så är det, säger Wester* 
gaard, en allmän erfarenhet, att denna är utomordentlig 
stor i alla arméer; i den österrikiska armén var den 
år 1876 fern gånger större än hos motsvarande 
åldersklasser av civilbefolkningen (Die Lehre von der 
Mortalität und Morbidität, 1 uppl. sid. 429). Under 
de sista årtiondena har visserligen, delvis till följd 
av den förbättrade hygienen, en stark minskning av 
den förut abnormt stora dödligheten hos soldaterna 
ägt rum. Men s/ukdoms=sifFrorna äro dock, påpekar 
Schallmayer, ännu påfallande stora, och vad de gynn» 
samma dödlighetssiffrorna beträffar, så bör vid be» 
dömandet härav ej glömmas att det ständigt avske* 
das sådana soldater, som äro sjukliga, i synnerhet 
lungsiktiga, varigenom dödligheten i hären förminskas, 
medan den hos civilbefolkningen undergår en mot= 
svarande höjning. Aven Westergaard (Die Lehre 
von Mortalität, 1901, sid. 565) framhåller att en 
jämförelsevis ringa dödlighet ingalunda behöver be» 
tyda ringa sjuklighet d. v. s. gott hälsotillstånd. I
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engelska armén t. ex. behandlades år 1896 65 proc, 
av manskapen på sjukhus, i Italien 1894 98,72 proc., 
i Österrike»Ungern var 1883—93 antalet sjukdomsfall 
i hären 101 proc. »Naturligtvis försiggår en ständig 
utgallring av de tjänsteodugliga, vilket väsentligen bi» 
drager till det jämförelsevis gynnsamma hälsotillståndet. 
Så blevo under år 1886—95 årligen ungefär 1,6 proc, 
av de engelska trupperna avskedade som invalider.»

Att samma omständigheter även göra sig gällande 
inom det svenska militärväsendet är ju på förhand 
att vänta, och har dessutom uttryckligen bekräftats 
mig från sakkunnigt håll. De kalkyler, som d:r 
Hammar uppgör angående dödligheten inom den 
svenska armén kunna därför saklöst lämnas ur räk» 
ningen, alldeles bortsett från att han själv synes något 
tveksam angående värdet av sin utredning på detta 
område.

# «*

D:r Hammar slutar sin artikel med följande ut» 
talande:

Utan alla siffror kan den som en längre tid följt med den 
fysiska utvecklingen hos de värnpliktiga lugnt våga hävda, att 
värnpliktstjänstgöringen är i hög grad gagnelig för den kropps» 
liga utvecklingen, och att den skulle vara det ännu mera, om 
tjänstgöringen utsträcktes till ett helt år i följd. Vid 21—22 år 
är vår ungdom ännu långt ifrån utvuxen, och det regelbundna 
levnadssättet, den jämna fördelningen av sömn och arbete, 
gymnastiken och även kroppsövningar, med kraftig näring, allt 
detta erbjuder för det stora Hertalet långt bättre och sundare 
levnadsförhållanden än de äro vana vid.
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Att dessa fakta icke tilltala socialistagitatorer är en annan 
sak. Man hade dock gärna hoppats att en vetenskapsman av 
professor Lidforss’ klass icke skulle nedlåtit sig till att vända 
upp och ned pä sanningen för att få den att passa för ända
målet.

Med hänsyn till den sakliga delen av ovanstående 
utlåtande vill jag ytterligare understryka, att det inga» 
lunda är eller varit min mening att stämpla värn» 
pliktsövningarna såsom enbart hälsovådliga tillställ» 
ningar. Tvärtom framhöll jag uttryckligen, att den 
närmast till hands liggande uppfattningen just vore, 
att med stöd av de förhållanden, som d:r Hammar 
här ovan anfört, tillskriva militärtjänsten ett uteslu» 
tande gynnsamt inflytande på folkhälsan. Men att 
en sådan optimism ej håller stånd inför kritiken torde 
redan ha framgått av det föregående, och belyses 
ytterligare genom följande framställning av Wester» 
gaard som visserligen nedskrivits för snart trettio år 
sedan, men i princip dock har full giltighet än i dag. 
Det heter här (anf. arb. sid. 427): »Det kunde 
kanske vid första anblicken synas egendomligt, att 
tjänsten i hären icke är sundare än den övriga be» 
folkningens sysselsättning. Soldaterna utgöra ju 
nationens elit, de friskaste och kraftigaste bland yng» 
lingarne, och man skulle kunna tro att tjänsten skulle 
göra dem ännu friskare. Sanningen är väl den, att 
tjänsten under vissa förhållanden kan vara nyttig för 
många; men det är säkert att det finns folk, som icke 
förbättra sitt hälsotillstånd medan de äro soldater, 
och dessas sjuklighet faller tungt i vågskålen. Tjänsten 
härdar visserligen och stålar fysiken hos dem, som 
Polemiska inlägg. 15
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förut äro friska; men de svaga kunna lätt fä sig pä* 
lagda för mycket ansträngning, och det tages och 
kan väl icke heller tagas tillräckligt hänsyn till de 
enskilda individerna. Därtill är soldaten för mycket 
ett nummer, för lite människa. — Att det i militär* 
tjänsten finns fullt upp med skadliga moment, inser 
man lätt. Så äro marscherna ofta mycket ansträn= 
gande till följd av den tätt åtsittande dräkten, den 
tunga, oändamålsenligt fördelade packningen och 
vapnens vikt. Kamperar soldaten i det fria eller sover 
han i osunda, dåligt ventilerade tält och baracker, så 
stegras naturligtvis dessa missförhållanden. Huruvida 
soldaterna alltid erhålla en tillräcklig föda i förhål* 
lande till de stora växlar, som dragas på deras hälsa, 
är en ytterligare fråga. Bland sjukdomar, som sär* 
skilt framkallas av soldatlivet, kunna framför allt 
nämnas hjärtsjukdomar.»

Att de av Westergaard här anförda faktorerna 
icke skulle spela någon roll i den svenska arméns 
liv i våra dagar, torde väl icke ens d:r Hammar 
vilja påstå. Men även om man fullständigt bortser 
härifrån, även om man antar att den militära hygie* 
nen kommit så långt, att sjukligheten inom armén ej 
vore större än inom motsvarande åldersklasser av ci* 
vilbefolkningen, så kommer dock den andra faktorn — 
de värnpliktiges försening i sin borgerliga fortkomst 
— att kvarstå oförändrad, efter som en värnplikt som 
sträcker sig över ett eller flera år, ovillkorligen måste 
förskaffa de kasserade ett ekonomiskt försprång, som 
ställer dem gynnsammare med hänsyn till förmågan 
att grunda familj och sätta avkomlingar i världen.
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Detta försprång kan naturligtvis vara vanskligt nog 
att konstatera i enskilda fall, men när det gäller en 
hel befolkning och tidrymder, som sträcka sig över 
flera generationers livslängd, sä måste detta inflytande 
göra sig gällande som en tendens att försämra folkets 
fysiska hälsa, även om själva militärtjänsten skulle 
vara ägnad att höja den.

Det var just för att med ett relativt lättfattligt 
exempel belysa det invecklade spel av varandra kor« 
sande faktorer, som ofta möter iakttagaren på det 
rashygieniska området — det var i detta syfte, men 
ingalunda för att bedriva någon försvarsfientlig agita« 
tion, som jag i mitt föredrag berörde frågan om 
folkhälsa och värnplikt. För egen del hör jag sedan 
mer än tio år tillbaka till de socialdemokrater, som 
anse försvarsnihilism under nuvarande omständigheter 
för en meningslöshet, och d:r Hammar hugger därför 
dubbelt i sten, när han avslutar sitt inlägg med den 
klumpiga bravaden, att undertecknad i agitatoriskt 
syfte vänt upp och ner på sanningen.

• *♦

Det aktstycke, vars pekorala beskaffenhet torde 
ha framgått tydligt nog av den nu lämnade gransk« 
ningen, kommer i en särskilt egendomlig belysning, 
när man erinrar sig, att det tillkommit på beställning 
av professor Heckscher och av honom försetts med 
ett gillande förord, som samtidigt bryter staven över 
»det lättvindiga sätt att handskas med siffror och 
fakta», vilket f. n. »hotar att förgifta hela vårt of«
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fentliga liv». Hade d:r Hammar på eget initiativ och 
på egen risk offentliggjort sin artikel, så torde man 
sagt sig: »en mycket fosterländsk man, men en smula 
enfaldig», och lagt skriften till handlingarna. Helt 
annorlunda blir saken, när en professor i national» 
ekonomi, till vars yrke det just hör att kunna »hand» 
skas med siffror och fakta», ställer sig solidarisk med 
en framställning som ger sig ut för att vara vetenskap» 
lig, men som i verkligheten är besjälad av en oveder» 
häftighet och en enfald, vartill man knappast finner 
maken i vår allra tarvligaste högerjournalistik. Från 
liberalt håll har man fått höra antydningar om att 
undervisningen vid Stockholms handelshögskola icke 
i alla stycken skulle äga den objektivitet, som man 
har rätt att fordra av ett statsuniversitet; härmed 
må nu förhålla sig hur som helst, säkert är, att om 
den vetenskapliga ståndpunkt, som professor Heck» 
scher i »Svensk Tidskrift» intar till varjehanda aktu» 
ella spörsmål, är en exponent för hans vetenskaplig» 
het överhuvud så är det förvisso icke endast med 
hänsyn till objektiviteten, som undervisningen vid 
Stockholms handelshögskola lämnar åtskilligt övrigt 
att önska. Men i den ena branschen som i den 
andra har ju unghögern i professor Kjellén haft en 
föresyn, vars lugna, sansade och uthålliga strid mot 
sanning och förnuft i längden ej kunnat undgå att 
skaffa honom både sympatier och lärjungar.
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Professor Eli Heckscher, som bekant en av ung« 
högerns mest framskjutna representanter, har till sina 
redan vunna lagrar i dagarna lagt en ny genom 
sitt med mycken bravad företagna utträde ur trust» 
kommittén. Aven på sådana håll, där man för övrigt 
hyser en okritisk respekt för herr Heckschers veten» 
skapliga prestationer, har man stämplat hans uppträ» 
dande gent emot trustkommittén som ett utslag av 
obehärskad självförhävelse. Till och med ett så urbant 
organ som Handelstidningen har funnit skäl att ge 
herr Heckscher en lektion i blygsamhet, och till denna 
admonition knutit ett beklagande över att »en annars 
så sympatisk och framför allt så kritisk vetenskaps» 
man som prof. Heckscher» kunnat lägga i dagen en 
komprometterande brist på lojalitet. Då har det san= 
nerligen gått långt!

Vi ha för vår del ingen anledning att ytterligare 
debattera denna herr Heckschers senaste bedrift, som 
näppeligen torde dupera någon. Men då herr Heck» 
scher synbarligen ännu på åtskilliga håll, till vilka 
även den nuvarande regeringen tycks höra, äger ett 
visst anseende för personlig vederhäftighet, så skola 
vi som ett apropå för dagen, och som en fingervis» 
ning för framtiden meddela några bidrag till karak»
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täristiken av denne högst modärne representant för 
ursvensk tro och heder.

* * ♦

Förliden vår höll undertecknad i Uppsala, på in* 
bjudan av arbetarkommunen därstädes, ett föredrag 
över ämnet »Socialdemokrati och rashygien». Inled» 
ningsvis sökte jag ge mina åhörare, som till största 
delen bestodo av kroppsarbetare, en föreställning om 
skillnaden mellan individuell hygien och rashygien; 
jag framhöll därför, att en åtgärd, som obestridligt 
befordrar vissa individers hälsa och välstånd, dock 
kan verka nedsättande på släktets livskraft, och för 
att med ett lättfattligt exempel belysa det invecklade 
spel av varandra korsande faktorer, som ofta möter 
iakttagaren på det rashygieniska området, pekade jag 
på värnpliktsövningarna, som i många fall otviveb 
aktigt bidraga till att stärka individens hälsa och 
fysiska utbildning, men som samtidigt innebära ett från 
rashygienisk synpunkt skadligt moment så till vida, 
som de i fysiskt hänseende mindre väl utrustade — 
de kasserade — härigenom med hänsyn till sin bor» 
gerliga fortkomst erhålla ett ekonomiskt försprång 
framför sina fysiskt överlägsna kamrater, ett försprång, 
som för så vitt det överhuvudtaget existerar, ovill* 
korligen måste framkalla en höjning i äktenskaps* 
åldern hos dem som fullgöra sin värnplikt. I vilken 
grad denna premiering av de fysiskt svagare indivi» 
derna paralyserar värnpliktens gynnsamma verkningar 
berördes icke i mitt föredrag. Däremot omnämnde
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jag, att dödligheten pà lägerplatserna stundom visat 
sig vara synnerligen stor — i österrikiska armén på 
sjuttiotalet dubbelt så stor som hos de civila — och 
att sjukligheten inom de europeiska arméerna, trots 
de senare årens hygieniska framsteg, ännu var på* 
fallande stor. Även detta moment framhölls endast för 
att illustrera den skäligen enkla, men ofta förbisedda 
sanningen, att man på det socialbiologiska området 
i regeln har att räkna med ett flertal faktorer, ur vilkas 
inbördes samverkan eller antagonism det slutliga re« 
sultatet framgår. Om värnpliktövningarnas definitiva 
slutkonto yttrade jag mig icke, och allra minst föll 
det mig in att på grundvalen av det ovan relaterade 
rikta något angrepp mot den svenska värnplikten eller 
överhuvud taget lancera några försvarsnihilistiska 
åsikter.

Någon tid efter det att ovanstående föredrag hål» 
lits innehöll den av prof. Heckscher redigerade Svensk 
Tidskrift en artikel, som med stöd av ett tidningsre* 
ferat, vari det insmugit sig ett par icke oviktiga fel» 
aktigheter, beskyllde undertecknad för att »ha ned* 
låtit sig till att vända upp och ner på sanningen för 
att få den att passa för ändamålet». Artikeln i fråga 
var icke författad av professor Heckscher själv utan 
av »en erkänd auktoritet på folkhygienens område», 
bataljonsläkaren Josef Hammar, som prof. Heckscher 
särskilt tillkallat för ändamålet; hans eget bidrag in» 
skränkte sig till några salvelsefulla fraser över den 
journalistiska ytlighet, som numera »hotar att förgifta 
hela vårt politiska liv».

På detta angrepp svarade jag med två artiklar i
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»Arbetet» av den 12 och 13 juni förlidet år. Effekten 
av denna replik var så till vida överraskande, som 
herr Heckschers »erkända auktoritet på folkhygienens 
område» var som bortblåst från arenan. I stället fram« 
trädde herr Heckscher själv — efter flera veckors 
tystnad — i Stockholms Dagblad, där han i tvänne 
nummer (13 och 14 juli) sökte bemöta den kritik, 
undertecknad riktat mot den utmärkte bataljonsläka- 
ren, som nu från att ha varit en myndig auktoritet 
plötsligt förvandlats till en hjälpbehövande klient. 
Herr Heckschers artiklar publicerades emellertid i 
mitten av juli, alltså under den döda säsongen, då en 
stor del av den publik, som jag gärna vill se bland 
mina läsare, är skingrad för alla himmelens vindar, 
och jag beslöt därför att låta mitt svar anstå till hö« 
sten. En opåräknad polemik med kristna apologeter, 
som utspann sig ända till julen, vållade ett ytterligare 
uppskov, och kring herr Heckschers inlägg hade re« 
dan glömskans skymning börjat lägra sig, då hans 
attack mot trustkommittén gjorde honom aktuell på 
nytt och förmådde mig att åter genomläsa hans artiklar 
från i somras. Måhända kan det intressera en och 
annan att nu erfara vad »denne annars så sympatiske 
och framför allt så kritiske vetenskapsman» anser sig 
böra prestera, när han hos oss svenskar tycker sig 
finna bristande intresse för Sverges försvar.
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Med anledning av att det tidningsreferat, som 
herr Heckscher lagt till grund för sin polemik, inne*  
höll ett par icke oviktiga missförstånd, förekom i min 
junireplik följande beriktigande:

* 1 referatet stod »en flera gånger större dödlighet» i st. f. 
sjuklighet.

I själva verket yttrade jag icke, att värnpliktsövningarna i 
stort sett verka ett sänkande av folkhälsan, men väl att med 
värnpliktsövningarna äro förknippade faktorer, som från rashygv*  
enisk synpunkt måste betecknas som skadliga. Angående dödlig*  
heten på lägerplatserna framhöll jag, att den i flera fall visat 
sig vara dubbelt*  så stor som hos civilbefolkningen, medan 
sjukligheten understundom nått mångdubbelt större värden. Det 
är lätt begripligt att en referent, som icke är stenograf, vid slut*  
redigerandet av sina på papperet i största hast nedkastade an*  
teckningar, kan råka ut för missförstånd av det slag, som här 
insmugit sig; men det är förvånande att två skribenter, vilka 
själva uppträda som den stränga kritikens målsmän, alls icke dra 
sig för att med stöd av ett obestyrkt tidningsreferat mot en 
person rikta så grava beskyllningar, som den att i agitatoriskt 
syfte vända upp och ner på sanningen.

Det är lärorikt att se, hur herr Heckscher reagerar 
gent emot dessa sakliga upplysningar, som väl när*  
mast varit ägnade att framkalla ett beklagande av 
missförståndet. Herr Heckscher slår emellertid in på 
den rakt motsatta vägen, trogen principen »Calum= 
niare audacter».

För det första framslungar han med anledning av 
att jag ej förut beriktigat felaktigheterna i det om= 
förmälda referatet, en insinuation så tarvlig, att den 
även som högerjournalistik är tämligen unik. »Man
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har», säger han, »svårt att undertrycka den misstanken, 
att hans försummelse antingen berott på att han ej 
ansåg felen vidare stora eller att han ansåg dem — 
nyttiga för den goda saken». Den »goda saken», som 
herr Heckscher här förutsätter att jag vill gagna ge« 
nom medvetet falska uppgifter är — försvarsnihilis= 
men, som jag sedan mer än tio år tillbaka efter måttet 
av tid och krafter konsekvent har bekämpatl

För det andra söker han, trots min uttryckliga 
dementi, alltjämt göra mig ansvarig för det missför« 
stånd, som förefanns i referatet med hänsyn till den 
militära dödlighetssiffran. Herr Heckscher skriver 
nämligen i sin andra artikel:

Såsom vi erinra oss, påstods enligt referatet av herr Lid« 
forss’ föredrag, att »dödligheten på lägerplatserna är . . . flera 
gånger större än hos de kasserade av samma åldersklass». Herr 
Lidforss har icke uttryckligen tagit tillbaka detta oerhörda påstå« 
ende, och jag anser mig därför böra understryka, att han icke 
anfört ett enda ord eller en enda »auktoritet» till stöd därför. 
Jag tillåter mig därför karaktärisera det såsom helt och hållet 
oförsvarligt, det må nu vara hans eller referentens.

Man behöver ju endast genomögna mitt ovan av» 
tryckta beriktigande för att inse det komplett me
ningslösa i denna beskyllning. Men som ett utslag 
av herr Heckschers febrila kverulantiver, som till varje 
pris vill jonglera med epitet som oförsvarlig o. s. v., 
är detta utfall högst betecknande.

För det tredje söker herr Heckscher alltjämt in« 
billa Stockholms Dagblads läsare, att jag »anser värn« 
plikten verka jysiskt degenererande» ; herr Heckscher



235

förstår icke, eller låtsar sig icke förstå, att det i en 
komplex företeelse som värnplikten kan ingå skadligt 
verkande faktorer utan att därför totalverkan behöver 
bli skadlig. Och med stöd av den uppfattning, som han 
falskeligen pådiktat mig, söker han sedan framställa 
saken så, som om jag av rashygieniska skäl påyrkat 
värnpliktsövningarnas avskaffande; annorlunda kan 
man ej gärna tolka hans yttrande, att »alldeles ana« 
loga argument på minst lika goda grunder framförts 
emot institutioner, som herr Lidforss ej kan undgå 
att sympatisera med, nämligen arbetarskyddet och 
fackföreningarna», vilka jag, enligt herr Heckschers 
påstående, konsekvent måste anse som ett fördärv 
för arbetarklassen!

Den enda synpunkt, från vilken denna argument 
tation kan intressera är det psykologiska spörsmålet, 
huruvida herr Heckscher själv väntat sig någon gynn» 
sam effekt av detta lögnaktiga nonsens.

* «

Efter ha uppmärksammat dessa prov på herr 
Heckschers moraliska elegans övergå vi nu till den 
del av polemiken, där vetenskapsmannen Heckscher 
framträder med all sin intellektuella pondus.

I anslutning till en av Tysklands främsta auktoritet 
ter på rashygienens område, d:r W. Schallmayer, an« 
förde jag i mitt föredrag den uppfattning angående 
värnpliktsövningarnes inflytande på äktenskapsåldern 
som ovan refererats. För att visa att ett sådant in» 
flytande icke existerar, åberopade herr Heckschers



236 

rashygieniska auktoritet medelåldern för män vid 
första vigseln, dels under perioderna 1861—1900, dels 
under den period, »då man först fått värnpliktsöv* 
ningar av sådan utsträckning att de kunnat (?) verka 
hämmande på giftermålsåldern», nämligen åren 1901 
— 1908. Slutsatsen blev att »äktenskapsåldern har sna» 
rare sjunkit än stigit under de år då värnpliktstiden 
blivit väsentligt förlängd, och professor Lidforss har 
följaktligen icke något stöd för sina påståenden här* 
vidlag».

Gent emot denna argumention anmärkte jag för 
det första, att det under den av doktor Hammar 
åberopade perioden 1901—1907 endast varit fråga 
om en ökning i värnplikten från 90 till 172 dagar, 
medan det i mitt föredrag var fråga om det försprång, 
som de kasserade erhålla framför dem som genomgå 
en värnplikt av den kontinentala typen, till vilken 
man numera torde kunna räkna den svenska på nio 
månader. Alltså i ena fallet en differens på 82 dagar, 
i andra fallet motsatsen mellan fullkomlig värnplikts* 
frihet och 9 månaders tjänst!

Måhända skulle man vänta, att herr Heckscher, 
ställd inför dessa odisputabla sakförhållanden, skulle 
föredra att åtminstone på denna punkt lämna sin klient 
i sticket. Men nej, herr Heckscher ger sig icke! Han 
påpekar i stället, att ökningen med 82 dagar dock 
innebär en fördubbling gent emot de 90 dagarnas 
värnplikt, talar dessutom om en repetitionsövning, som 
infördes redan 1902 och framhåller till yttermera 
visso, »att herr Lidforss’ meningsfränder mig veter* 
ligen aldrig ha betraktat ökningen (på 82 dagar) som
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obetydlig» — allt i syfte att bevisa, hurusom en över» 
gång från tre månaders värnplikt till 6 månaders bör 
framkalla en minst lika stor hämning med hänsyn till 
vederbörandes borgerliga utkomst som den differens, 
vilken kan väntas framgå ur motsatsförhållandet: nio 
månaders värnplikt — ingen värnplikt alls. Att gen» 
driva sådana meningslösheter torde vara överflödigt.

Lika överflödigt förefaller det att inför tänkande 
läsare sakligt bemöta den argumentation, varmed herr 
Heckscher vill ådagalägga undertecknads obekantskap 
med statistikens enklaste abc. Min andra anmärkning 
mot den Hammarska statistikens beviskraft hade jag 
formulerat på följande sätt:

Den ringaste eftertanke säger ju, att först när så lång tid 
förflutit, att samtliga de åldersklasser, som i väsentlig grad re» 
krytera den manliga äktenskapskontingenten, undergått värn» 
pliktsövningar efter den nya typen, först då blir det över huvud 
taget möjligt att fastställa den inverkan, som vår nuvarande 
värnplikt utövar på äktenskapsåldern. Enligt vår officiella stati» 
stik ställer sig åldern vid äktenskapets ingående för männen, om 
endast hänsyn tages till de första giftena, på följande sätt 
(år 1908):

Alder
15-20 år.............................. 0,2s ’/o
20—25 » ................................. 29,93 »
25—30 » ................................. 39,81 »
30—35 » .............................. 18,si »
35—40 » .............................. 6,91 »
40—45 » .............................. 3,03 »
45—50 » .............................. 1,40 »
50 och därutöver................... 0,?- »

Man ser utan vidare av denna tabell, att värnpliktens in
flytande på äktenskapsåldern ej kun göra sin fulla kraft gällande
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förr än efter en tidrymd av femton—tjugo år; först omkring 
1925 kan man vänta att på empirisk väg få ett någorlunda exakt 
uttryck för en förskjutning av äktenskapsåldern, vållad av vår 
nuvarande värnplikt på nio månader.

Ur ovanstående resonemang, vars riktighet ligger 
i öppen dag, rycker herr Heckscher ut den första 
satsen, som han förser med följande kommentar:

Jag är herr Lidforss uppriktigt tacksam för detta yttrande, 
då det fyller ett länge känt behov efter exempel på så enkla 
statistiska misstag, att de kunna göras uppenbara även för nys 
börjare. Som jag är road av pedagogiskt arbete, skall jag ej 
undandra mig att söka klargöra sammanhanget även för herr 
Lidforss.

Därpå vidtager en pedagogisk,statistisk utredning, 
till vars vetenskapliga innebörd jag strax skall åter, 
komma, och så följer slutklämmen:

1 stället tror herr Lidforss uppenbarligen — ehuru han själv 
meddelar åldersfördelningen efter femårsgrupper — att en medel, 
ålder på 28 2/s år betyder, att ingen man någonsin gifter sig under 
den åldern! Att herr Lidforss härmed ådagalagt sin inkompetens 
att yttra sig i en statistisk fråga, behöver väl knappast sägas.

Inför polemiska prestationer av denna art förflyk, 
tigas varje ansats till indignation; huvudintrycket är 
endast häpnad — häpnad över herr Heckschers reli, 
giöst färgade tro på lögnen som polemiskt universal, 
medel. Ty även om man tar hänsyn till den omstän, 
digheten, att herr Heckscher skrivit sin artikel i den 
fasta förvissningen, att högst få av Stockholms Dag, 
blads läsare någonsin skola få läsa mitt svar, så är
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dock själva beskyllningen — undertecknads påstådda 
tro, att en medelålder på 282/a betyder att ingen man 
någonsin gifter sig under den åldern — till den grad 
barock, att den även inför Stockholms Dagblads läse» 
krets måste falla på sin egen orimlighet. Men som 
sagt, denna absurditet är tydligen framsprungen ur 
herr Heckschers religiösa Credo, och icke något barn 
av intellektuell reflektion.

Ett stycke längre ned i samma artikel talar herr 
Heckscher om »herr Lidforss’ dyrbara påstående att 
man ’först omkring 1925 (!)’ kan statistiskt behandla 
frågan». Av det ovan anförda citatet framgår det, att 
jag ingalunda yttrat något sådant: jag har endast 
framhållit att man först omkring 1925 kan vänta att 
på empirisk väg få ett någorlunda exakt uttryck för 
en förskjutning av äktenskapsåldern, vållad av den 
nuvarande värnplikten. Härmed har jag naturligtvis 
ej förnekat, att man kan företa allehanda räkneopera» 
tioner med de siffror, som redan föreligga angående de 
yngsta åldersklassernas äktenskapsålder, men vad jag 
på det bestämdaste bestrider, är att man med stöd av 
dessa siffror skulle kunna erhålla en exakt uppfatt» 
ning om den totala inverkan, som den nuvarande 
värnplikten kommer att utöva på äktenskapsåldern. 
Man har nämligen all anledning antaga att detta in» 
flytande gestaltar sig tämligen olika på de olika ålders* 
klasserna, så nämligen, att det blir relativt ringa för 
de yngsta klasserna, men starkt kännbart för de därpå 
följande, för att i de högsta åldersklasserna återjäm» 
nas ut av andra faktorer. Herr Heckscher, som stundom 
har sina ljusa ögonblick, har i sin andra artikel fram»
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ställt detta tämligen allmänt erkända sakförhållande 
på följande sätt, som utan tvivel träffar det riktiga — 
men också honom själv:

Värnpliktens ekonomiska verkan synes mig vara en helt 
annan på kroppsarbetare å ena sidan och på personer med lång» 
varigare utbildning å den andra. De senare få nämligen den 
■tidpunkt, då de kunna förtjäna sitt bröd, uppskjuten med en 
period, som är lika lång som värnpliktstiden; men de förra som 
undantagslöst ha avslutat sin fackutbildning före beväringstidens 
början, förlora så tillvida ingen tid alls; och under själva tjänst» 
göringstiden ha de båda kategorierna allting fritt på statens be» 
kostnad, och dessutom en dagavlöning, som hos oss är högre 
än i andra länder. Det förefaller mig därför uppenbart, att de i 
ekonomiskt hänseende träffade äro de studerande, jämte personer 
med anställning av mera fast natur, i det att sådana ha svårt 
att bli anställda, innan de blivit fria från »exercisen» — men 
till dem höra ju som bekant ej arbetarne.

Till yttermera visso citerar herr Heckscher ett 
yttrande av nationalekonomen Conrad, som går ut på 
att »militärtjänsten medför tidsförlust och betydliga 
utgifter för köpmannen, industriidkaren, studenten, 
statstjänstemannen o. s. v.», medan däremot raka 
motsatsen — enligt Conrads mening — gäller med 
hänsyn till arbetarna, vilkas ekonomiska utkomst 
snarare skulle underlättas genom militärtjänsten. Gent 
emot detta senare moment i Conrads uppfattning 
torde man väl, åtminstone vad förhållandena i Sverge 
beträffar, böra ställa sig något skeptisk. Men för övrigt 
kan man av den Heckscherska framställningen, om 
vars riktighet på denna punkt jag för min del är 
övertygad, draga följande slutsatser:
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1) Att värnplikten förorsakar den icke kroppsar« 
betande manliga befolkningen tidsförlust och ekono« 
miska uppoffringar, som i sin ordning måste inverka 
på tiden för äktenskaps ingående.

2) Att det inflytande, som värnplikten utövar på 
de värnpliktiges ekonomiska förhållanden (och där« 
med på deras äktenskapsålder), är relativt ringa för 
de yngre åldersklasserna, där majoriteten utgöres av 
kroppsarbetare, men helt annorlunda när det gäller de 
äldre åldersklasserna, som hysa massan av personer med 
långvarigare yrkesutbildning. Med andra ord, just på 
grund av herr Heckschers egen framställning av dessa 
förhållanden kommer man till den anmärkningsvärda 
slutsatsen, att något större inflytande av värnplikten 
på de av honom »statistiskt» behandlade åldersgrup« 
pernas äktenskapsålder måhända ej vore att vänta, 
men att detta naturligtvis icke utesluter att en sådan 
förskjutning inom de högre åldersklasserna faktiskt 
äger rum. Men hur dessa förhållanden i verkligheten 
gestalta sig, därom kan man naturligtvis endast på 
empirisk väg få en exakt föreställning; att söka kal« 
kylera fram detta med tillhjälp av de yngsta ålders« 
klassernas siffror är, efter vad som ovan relaterats, 
fullkomligt meningslöst.

Som en tredje anmärkning mot herr Hammar an« 
förde jag i min junireplik, att han använt medel« 
åldern för samtliga män vid första vigseln, med för» 
biseende av, att om det blott gör sig gällande en 
faktor, som verkar i motsatt riktning, så kan värn« 
plikten mycket väl framkalla en avsevärd relativ höj* 
ning av äktenskapsåldern (nämligen hos de värnplik« 
Polemiska inlägg. 16
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tige i motsats till kasserade), utan en sådan höjning blir 
synlig i den totala äktenskapsåldern. Som ett exempel 
på en sådan faktor anförde jag — med stöd av Sverges 
officiella statistik — storindustriens erövring av landet. 
Herr Heckscher genmäler nu, att värnplikten verkar 
plötsligt, storindustrien småningom, och inser icke att 
det principiella i min anmärkning ej beröres härav. 
Säkert är, att om en forskare på det biologiska om» 
rådet skulle vilja bevisa något med siffror av det slag, 
som herr Hammar framlagt och som herr Heckscher 
här försvarar, så skulle han helt enkelt bli utskrattad.

* * ♦

Jag kommer nu till det sista momentet i herr 
Heckschers apologi. Det gäller det sätt, varpå jag 
begagnat den danske statistikern Westergaards bok 
»Die Lehre von der Mortalität und Morbidität». Herr 
Heckscher skriver härom följande:

Emellertid meddelar herr Lidforss långa utdrag ur den danske 
nationalekonomen och statistikern prof. Westergaards med all 
rätt ansedda arbete »Die Lehre von der Mortalität und Morbi« 
dität»; och man finner i dessa citat till sin förvåning uppgifter 
om en mycket hög dödlighet inom arméerna. Men sakens sam» 
manhang blir snart klart. Utdragen äro hämtade ur arbetets 
jämnt 30 år gamla första upplaga (företalet dat. juni 1881), utan 
att förf, brytt sig om att taga minsta notis om den jämnt 20 år 
yngre andra upplagan.-----------

Sådan är alltså herr Lidforss’ metod. Han stödjer sig på 
den 30 år gamla, första upplagan av ett arbete med vetenskap« 
ligt anseende och åberopar med stolthet dess resultat, men för
tiger fullständigt att dessa resultat i överensstämmelse med för-
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ändrade förhållanden i verkligheten helt och hållet återtagits i en 
följande upplaga. En karaktäristik torde i detta fall vara obes 
hövlig.

En mycket försvårande omständighet synes mig då ytterlis 
gare vara, att herr Lidforss förbigått Westergaards andra upplaga, 
ehuru Schallmayer citerar den; det ger anledning till svåra 
misstankar.

Med anledning härav skall jag tillåta mig att 
ordagrant avtrycka den del av min juniartikel, mot 
vilken ovanstående riktar sig, varvid jag blott vill 
anmärka, att första upplagan av Westergaards bok 
utkom 1881, den andra 1901. Efter att ha anfört 
några — även av Schallmayer 1910 citerade — upp» 
gifter om dödligheten och sjukligheten hos de euro» 
peiska härarna på 1870»talet, varvid det uttryckligen 
angives att dessa uppgifter äro hämtade ur första 
upplagan av Westergaards bok, vars tryckår, 1882, 
också anföres, heter det:

Under de sista årtiondena har visserligen delvis till följd av 
den förbättrade hygienen, en stark minskning av den förut ab=- 
normt stora dödligheten hos soldaterna ägt rum. Men sjukdoms» 
siffrorna äro dock, påpekar Schallmayer, ännu påfallande stora, 
och vad de gynnsamma dödlighetssiffrorna beträffar, så bör vid 
bedömandet härav ej glömmas, att det ständigt avskedas sådana 
soldater, som äro sjukliga, i synnerhet lungsiktiga, varigenom 
dödligheten i hären förminskas, medan den hos civilbefolknin» 
gen undergår en motsvarande höjning. Aven Westergaard (Die 
Lehre von Mortalität 1901, sid. 565) framhåller att en jämförelse 
ringa dödlighet ingalunda behöver betyda ringa sjuklighet, 
d. v. s. gott hälsotillstånd. I engelska armén t. ex. behandlades 
år 1896 65 proc, av manskapet på sjukhus, i Italien 1894-98 
72 proc., i ÖsterrikesUngern var 1883—93 antalet sjukdomsfall i 
hären 101 proc. Naturligtvis försiggår en ständig utgallring av
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de tjänsteodugliga, vilket väsentligen bidrager till det jämförelse« 
vis gynnsamma hälsotillståndet. Så blevo under år 1886—95 år« 
ligen ungefär l,s proc, av de engelska trupperna avskedade som 
invalider.»

Av ovanstående citat framgår två ting. För det 
första att jag ingalunda som herr Heckscher påstår 
hållit mina läsare i okunnighet om de förändringar, 
som den förbättrade hygienen på senare åren fram« 
kallat med hänsyn till den militära dödligheten resp, 
sjukligheten. För det andra, att herr Heckscher gör 
sig skyldig till en medveten lögn, då han påstår att 
jag ej »tagit minsta notis om den jämt tjugu år yngre 
andra upplagan av Westergaards bok». Såväl sak« 
uppgifterna som citatet i ovanstående stycke ur min 
juniartikel äro, som ju också framhålles i texten, 
hämtade just från andra upplagan av 1901.

* **

Sådan ter han sig alltså, vid ljus besedd, denne 
»annars så sympatiske och framför allt så kritiske veten« 
skapsman». Det är denne herre, som lämnar trust» 
kommittén, därför att han med dess nuvarande sam» 
mansättning »misströstar om en objektiv utredning 
av spörsmålen», medan han samtidigt själv som jour« 
nalistiskt verksam unghögerapostel trampar allt vad 
objektivitet och saklig redbarhet heter under fotterna.

Det har ofta sagts, att varje land har sådana judar 
som det förtjänar. Häri ligger nog åtskillig sanning, i 
varje fall har man det intrycket, att vårt lands obe» 
stridligen höga kulturnivå har en socialpsykologisk
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motsvarighet i den solida respektabilitet, som i stor 
utsträckning präglar de semitiska elementen i Sverge. 
Men i våra dagar, då partibildningen griper allt vi« 
dare och djupare omkring sig, gäller synbarligen även 
den satsen, att varje parti har sådana judar som det 
förtjänar, och på den bekymrade frågan: ha vi sven« 
skar förtjänt herr Heckscher? skulle jag som svensk 
patriot och upplyst filosemit vilja svara: icke vi men 
den svenska unghögern har förtjänt honom.



OLA HANSSON OCH ÅTTIOTALET
(1913)

■pör mången av dem, som i dessa dagar fällt välvil» 
liga yttranden till förmån för Ola Hansson, tycks 

det ha gällt som en underförstådd och självklar sak, 
att den store Skåneskalden på sin tid varit en rättro
gen »åttitalist» i ordets fatalaste mening, ehuru man 
numera generöst nog vore villig att icke tillräkna 
honom denna synd. Och även på sådana håll, där 
man icke gjort sig skyldig till detta grova missför
stånd, har man, när det gällt att framhäva Ola Hans
sons förtjänster, väl mycket lagt vikten på hans rent 
lyriska produktion, vars mörka inslag av livsångest 
och världssmärta särskilt strukits under, medan där
emot den stridbare kulturkritiker, som Ola Hansson 
varit och helt visst ännu är, så gott som fullkomligt 
ignorerats. Må vara att detta haft sina taktiska skäl, 
då ju Frödingsstipendiet i första hand är avsett åt en 
diktare — man kan dock knappast värja sig för den 
misstanken, att mången ärlig beundrare av Ola Hans
sons diktning har en mycket ensidig och därför orik
tig uppfattning om hans livsgärning i dess helhet.

I dessa dagar, då ett omslag till förmån för den
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länge misskände Skâneskalden tycks vara under upp» 
segling, torde det därför ej vara ur vägen att med 
några ord beröra den del av hans verksamhet, som 
ligger utanför den rena diktningens råmärken; ty 
endast så blir det möjligt att göra full rättvisa åt 
Ola Hanssons insats i svenskt kulturliv. Det skall 
då visa sig, att denne diktare redan från första stund 
gått sin egen väg, både praktiskt och teoretiskt, och 
att han reagerat mot den härskande tidsandan med 
hela spänstigheten hos en produktiv och djupt själv» 
ständig natur. Klarast och tydligast framstår må» 
hända denna självständighet, om man uppmärksam» 
mar Ola Hanssons ställning till individualitetsproble» 
met och de olika åskådningar, som med skiftande 
uppfattning av detta problem göra sig gällande på 
konstens, raspsykologins och socialpolitikens områden.

4 *
♦

Onekligen verkar det ganska paradoxt, att man 
vid åttitalets mitt, då den nordiska litteraturen under 
en följd av år riktats med verk av så geniala diktare 
som Ibsen, Björnson, Strindberg, J. P. Jacobsen, 
Drachmann, Garborg o. s. v., i litterära kretsar röjde 
en avgjord benägenhet för att underskatta den geniala 
personligheten som kulturskapande kraft. Till god 
del var denna demokratiska uppfattning en efterver» 
kan av den Taineska konstfilosofin, vars ledande 
grundtankar Georg Brandes, visserligen icke utan alla 
reservationer, framlagt för sin nordiska läsekrets i av» 
handlingen om »Den franske estetik i vore dage»
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(1870). För Taine, den på en gång lidelsefulle skön* 
hetsdyrkaren och obeveklige rationalisten, var den 
gamla estetiken med dess torra begreppsbestämnin» 
gar, dess definitioner av det sköna och de därur 
framgående domsluten en styggelse, från vilken han 
sökte räddning »i den allmänna rörelse, som i våra 
dagar närmar kulturvetenskaperna till naturvetenska* 
perna, och som, i det han överflyttar till de förra 
samma principer, samma riktning, samma stränga nog» 
grannhet som de senare hava, även förlänar dem 
samma fasthet, och försäkrar dem om samma fram» 
steg». Estetikens uppgift blir då att söka bestämma 
de särskilda konsternas natur och utstaka villkoren 
för deras tillvaro. Liksom det finnes en fysisk tem» 
peratur, som genom sina olika skiftningar bestämmer 
framträdandet av den ena eller andra arten av växter, 
så finnes det även en andlig temperatur, som genom 
sina skiftningar bestämmer framträdandet av det ena 
eller andra slaget konst. Människoandens alster lika 
väl som naturens finna sin förklaring endast i deras 
omgivning — det är den grundtanke som ständigt 
återkommer i den Taineska konstfilosofin. När det 
gäller att vetenskapligt förklara den blomstringstid 
inom den italienska konsten, som är förbunden med 
namnen Lionardo da Vinci, Rafael och Michelangelo, 
utvecklar Taine huru man kan jämföra denna period 
av skön och fullkomlig skaparkraft med ett luftstreck, 
där man odlar vindruvan på sluttningen av ett berg: 
längst ned är druvan ännu icke god, därför att luften 
där är för fuktig, högst upp är hon icke längre god 
därför att luften där är för kall. Möjligen skall man
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även på det övre området kunna påträffa en vrå, som 
frambringar goda druvor; men det är då blott en vrå 
där särskilda omständigheter, såsom jordens beskaffen« 
het, en skyddande bergvägg eller en framspringande 
källa förse växten med de näringsmedel och det hägn, 
som felas honom annorstädes. Den allmänna lagen, 
att det fordras ett visst slag av jordmån och tempera« 
tur för att vindruvan skall kunna odlas med fram« 
gång, förblir alltså orubbad; och alldeles detsamma 
gäller om den lag, som bestämmer villkoren för den 
fulländade målarkonstens framträdande, och »vi ha 
således att uppsöka det tillstånd i tiderna och det 
andliga livet, varav denna målarkonst beror».

Det är tydligt, att denna tro på miljöns domine« 
rande allmakt konsekvent måste leda till en under« 
skattning av individualitetens betydelse, och i den 
skandinaviska litteraturen från åttitalet möter man 
också talrika vittnesbörd om denna demokratiska 
uppfattning. Det Taineska inflytandet skärptes ytter« 
ligare genom bekantskapen med Zola, i vars natura« 
lism läran om miljöns skaparkraft förbands med en 
ärftlighetslära efter naturvetenskapligt mönster, så att 
individen, vars utvecklingsmöjligheter förut varit 
starkt begränsade genom miljöns skrankor, blev ytter« 
ligare inklämd i ärftlighetens tvångströja. I romanen 
»Le docteur Pascal» skildrar Zola, huru doktorn, som 
är idealet av en vetenskapsman, vill »använda de rön 
han gjort inom sin egen familj för att med fästat av« 
seende på miljön, bestämma huru ärftligheten efter 
livets lagar fördelas inom en grupp av varelser och 
med logisk nödvändighet utvecklar en människa ur
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en annan: ett nytt slags bibel, en familjernas, sam< 
hällenas, hela mänsklighetens genius». Ur ärftligheten 
och miljön kan individens beskaffenhet beräknas med 
matematisk noggrannhet — det är en av grundtankarne 
i denna naturalism. Individen får strängt taget sitt 
huvudsakliga intresse som illustration till vissa para* 
grafer i en ärftlighetskodex, och det mysterium, som 
varje personlighet, och i eminent grad den geniala 
personligheten, utgör, reduceras till ett biometriskt 
problem av skäligen enkel beskaffenhet.

I Skandinavien möttes denna från Frankrike kom* 
mande tankeriktning med närbesläktade idéer från 
England. Stuart Mill’s demokratism, som fordrade 
»fullkomlig likhet mellan könen», hade till stor del 
sin grund i den föreställningen, att kvinnornas hit* 
tills ådagalagda underlägsenhet med hänsyn till kultu* 
relia prestationer endast hade sin grund i uppfostran 
och vana, och var i så måtto befryndad med den 
Taineska miljöteorin. I samma riktning verkade även 
Herbert Spencers samhällslära med dess låga taxering 
av de enskilda individernas betydelse för utvecklingen, 
en uppfattning, som delvis torde ha varit en reaktion 
mot Carlyle’s i Spencers ögon barnsliga hjältedyrkan, 
men i ännu högre grad sammanhängde med hans 
lära om samhället som en organism, bestående av 
sinsemellan likvärdiga cellindivider.

I denna andliga atmosfär var det som den nordiska 
problemlitteraturen blomstrade upp. Utvecklingsläran 
hade upphört att vara enbart biologi och brutit in på 
samhällsvetenskapens och psykologins förut fridlysta 
mark, medan samtidigt den socialistiska arbetarrörel*
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sen, då ännu i sitt romantiska stadium, trädde fram 
på arenan. Luften var tung av problem, överallt 
stötte man på brännbara ämnen, och då Georg Bram 
des gav lösenordet, enligt vilket den modärna littera* 
turens viktigaste uppgift var att sätta problem under 
debatt, tyckte man sig ha funnit de vises sten. De 
politiska och sociala frihetsidéerna, de religiösa kom 
flikterna, förhållandet mellan könen, de sexuella frå« 
gorna — allt detta behandlades i en hel störtsjö av 
romaner, noveller och dramer, bland hvilka många 
än i dag måste räknas till Nordens bästa skÖnlittera* 
tur, av det enkla skäl att författarne voro diktare av 
så hög rang som Ibsen, Björnson, Strindberg, J. P. 
Jacobsen, Drachmann, Garborg o. s. v. Emellertid 
kunde det knappast undvikas att huvudintresset i 
många fall kom att läggas på problem av mer eller 
mindre abstrakt natur, medan däremot det mänskliga 
jaget till en viss grad sköts åt sidan. Det är i detta 
hänseende mycket karaktäristiskt, att en av de ledande 
andarna i dåtidens unga Sverge, Gustaf Geijerstam, i 
en uppsats från åttitalets mitt formulerade kritikens 
uppgift sålunda: kritiken har ej att döma eller för« 
döma, utan att sätta allmänheten in i vad frågan 
gäller. Det förutsättes som självklart, att varje dikt* 
verk innehåller ett problem, så invecklat och beslöjat, 
att allmänheten ej utan kritikens välvilliga medverkan 
kan reda ut härvan.

Sådant var, i korthet tecknat, det andliga klimatet 
i Norden, då Ola Hansson — år 1885 — framträdde 
med essaysamlingen »Litterära silhouetter». Ett litet 
tunnt häfte som på sin tid blev föga uppmärksammat,
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men som är av stort intresse, enär Ola Hansson här 
klart och tydligt formulerar den grundtanke, som 
sedan varit en ledstjärna icke blott för hans kritiska 
verksamhet, utan också för hans diktning. I företa* 
let heter det kort och gott:

Jag har i dessa kritiska studier mindre fästat mig vid de 
åsikter som framställas i ett arbete än vid den personlighet, som 
står bakom dem och uppbär dem. Huvudintresset vilar på den 
senare, och jag har egnat uppmärksamhet åt de förra, endast 
så framt de bidragit att förklara denna. Jag har icke velat dryfta 
sociala eller religiösa spörsmål, utan i främsta rummet klippa 
en silhouett eller måla ett porträtt. Det har varit min strävan 
att gripa det centrala i en författareindividualitet och det karak* 
täristiska i en diktning. Jag har sökt teckna konstnären genom 
att gå tillbaka till människan.»

Det program, som ligger uttalat i dessa ord, står 
i omisskännelig opposition mot den tidsanda, som i 
Sverge betecknas som åttiotalets, men dess verkliga 
innebörd blir fullt klar först när man tar hänsyn till 
den utformning och fördjupning, som Ola Hansson 
senare — i essayerna från femårsperioden 1886—91 
— givit dessa ledande grundtankar. Särskilt repre* 
sentativa härvidlag äro de karaktäristiker, som år 1890 
utgåvos i samlingen »Das junge Skandinavien», vidare 
essayen över »Rembrandt als Erzieher» (1890) samt 
slutligen »Materialismen i skönlitteraturen», vars tyska 
upplaga utkom hösten 1891 (den svenska först något 
senare).

Redan i sin essay över Brandes (från 1891) på* 
pekade Ola Hansson, huru den s. k. problemlittera* 
turen i stort sett gjort bankrutt, och hur denna littera*
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turgren efter en kort blomstringsperiod riktats med 
en hel uppsjö av dåliga tendensromaner och indigna» 
tionsnoveller. »En syndaflod av konfus medelmåttig» 
het bröt in över Skandinavien, ty varje ung man och 
varje ung flicka med goda skolbetyg trodde sig kunna 
göra anspråk på diktarnamnet, om de blott skrevo 
om de rikas laster och de fattiges själsrenhet». Detta 
yttrande av Ola Hansson var, när det på sin tid 
fälldes, säkerligen fullkomligt berättigat; egendomligt 
är det emellertid, att Verner von Heidenstam tjugoett 
år senare riktat alldeles samma anklagelse mot den 
samtida litteraturen, då han i sin broschyr »Proletär» 
filosofiens upplösning och fall» skriver (1911):

»Tjocka romanförfattare och magra poeter sprungo kapp 
för att besjunga proletären. De tittade i hans liter, lyfte på 
hans påk och knäppte hans loppor mot tumnageln. Han var 
god. Han var äkta. Endast han var värdig klangen från ly» 
rorna. Allt annat förklarades vara artificiellt och föraktligt. 
Stannade någon inom sin egen klass, var det för att ironisera 
och sucka efter proletären. Ämnet blev slutligen så genom» 
tröskat och skolat, att till sist litet var kunde göra ett hjälpligt 
proletärstycke efter de otaliga föreskrifterna. Än i dag skulle 
det gå illa, om något ungt snille tog mod till sig och gav en 
bok ungefär följande titel : Också ett kommerseråd kan vara en 
människa 1»

Otvivelaktigt skulle det gå ett sådant ungt snille 
illa men säkerligen av andra skäl än Heidenstam för» 
modar. Det är emellertid pikant nog att se den man, 
som högljuddare än någon annan pockar på att ha 
»slagit ihjäl åttitalsidéerna», tjugo år efteråt upprepa 
Ola Hanssons kritik av den demokratiska problem»
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och tendensdiktningen, ehuru med en tillsats av 
glåpord, som man ej finner hos den skånske diktaren.

Det är emellertid ej endast mot den dåtida pro» 
blemlitteraturen som sådan, utan överhuvudtaget mot 
hela den s. k. objektiva naturalismen, dess arbetsme» 
tod och dess mål som Ola Hansson vänder sig. 
Taine yttrade vid ett tillfälle, att han endast hade 
två råd att ge sina elever, de blivande konstnärerna: 
för det första att låta sig födas med geni, vilket var 
deras föräldrars sak, ej deras, och för det andra att 
prestera största möjliga flit, vilket låge i deras eget 
skön. Genialitet och flit, det var lösenordet, även 
diktaren måste vara flitig om han ville åstadkomma 
något av värde. Man visste allmänt, vilken fond av 
observationer och studier som låg bakom Zolas na» 
turalistiska romaner, och om Flaubert förkunnade 
Georg Brandes (1881) att »han blev en stor Kunst* 
ner, fordi han ingen Möje skyede, hvarken naar han 
forberedte sig til at skrive eller naar han skrev, men 
insamlede Iakttagelser, Kundskaber, Oplysninger med 
samme Omhu som en blot Lærd» o. s. v. Det 
låg nära till hands att i flit och samvetsgrannhet söka 
cn ersättning för vad som kunde brista i genialite» 
ten, och i själva verket finner man inom den nordi» 
ska skönlitteraturen från åttitalet en mängd, numera 
glömda vittnesbörd om denna hantverksmessiga upp» 
fattning av det konstnärliga skapandet. Epitetet 
»duktig», som den tidens kritik med förkärlek an» 
vände för att framhäva en boks eller en målnings 
förträfflighet, är även ett vittnesbörd i samma riktning.

Mot hela denna konståskådning har Ola Hansson
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— redan på åttitalet! — bestämt protesterat i första 
hand som skapande konstnär, men icke mindre be? 
stämt som kritisk teoretiker. I en artikelserie, som 
år 1886 publicerades i den radikala och därför hastigt 
avsomnade kvinnotidskriften »Framåt», hävdar Ola 
Hansson med all skärpa principen l’art pour l’art 
gentemot den florerande problemlitteraturen, och gent 
emot en objektiv naturalism, som ansåg sin uppgift 
fylld med en opersonlig återspegling av den yttre 
världen, hävdade han överlägsenheten av en vitter 
konst, som vände sig bort från detta »dränggöra» för 
att gå på upptäcktsfärden i människosjälens gömda 
och svåråtkomliga regioner. Året därpå (1887) gav 
»Sensitiva amorosa» ett levande vittnesbörd om vart 
denna konstteori ledde i praktiken.

Skarpast har väl Ola Hansson formulerat sin kri? 
tik av den litterära naturalismen i den intressanta 
broschyren »Materialismen i skönlitteraturen», vars 
tyska upplaga utkom hösten 1891. Naturalismen, 
heter det här, det är helt enkelt den skola inom lit? 
teraturen, som har till högsta princip att söka för? 
klaringen till alla de fenomen, som komma under 
dess behandling, alltså de skiljaktiga mänskliga karak? 
tärerna, och de skiljaktiga mänskliga livsödena, i natu? 
ren. Och naturen — det är det som uppfattas av sin? 
nena och tanken, och som gjorts tillgängligt, inhägnats 
och bearbetats av vetandet, det enda existerande, av 
vilket människan utgör en del, naturen utom männi? 
skan såsom miljö, klimatiskt miljö, socialt miljö o. s. v.» 
och naturen i människan såsom från förfäderna ned? 
ärvda dispositioner. Naturalismens grundfel är, att
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den icke har blick för, icke vetskap om, utan totalt 
förbiser den nya organiska knutpunkt, som är indi* 
vidualiteten, personligheten, som icke är omgivningen 
och icke arvet, icke en del av någondera och icke 
en blandning av bäggedera, utan ett nytt ämne, 
en ny organisk bildning, ogripbar för sinnen, tankar, 
vetandet, för allt och alla utom för den äkta dik* 
taren.

I samband härmed berör även Ola Hansson för* 
hållandet mellan vetenskap och diktning. I medve* 
ten motsats till den överskattning av vetenskapens 
betydelse för konsten, som under åttitalet var ganska 
vanlig både inom och utom Skandinavien, betonar 
Ola Hansson väsenskiljaktigheten mellan konst och 
vetenskap, vilken av honom formuleras så, att all 
konst till följd av sin natur är aristokratisk, all ve* 
tenskap däremot demokratisk, eller som han även 
med en viss överdrift i termen uttrycker det plebejisk; 
kunskaper och pengar kunna förvärvas, det är därför 
meningslöst att tala om en kunskaps* eller penning* 
aristokrati; men konstnären födes, och vad han fram* 
bringar kan ingen annan prestera, därför att all äkta 
konst står i det individuellas tecken. Ola Hansson 
kunde även ha tillagt, att vetenskapen övervägande 
är analytisk, d. v. s. den har till uppgift att utforska 
och tyda en redan existerande verklighet, medan där* 
emot konstnären alltid förfar syntetiskt och skapar 
en ny verklighet. En vetenskaplig upptäckt har alltid 
något objektivt, något icke individuellt, något till* 
fälligt över sig, ett konstverk bär alltid det individu* 
ellas adelsmärke. Hade icke Göthe upptäckt mellan*
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käksbenet, hade förr eller senare någon annan gjort 
det, men vem förutom Göthe kunde ha skapat Faust 
och Prometheus? Den verkligt nyttiga rol, som den 
arbetsamma och obegåvade medelmåttan ofta spelar 
inom vetenskapen, är ett tragikomiskt faktum, som ej 
har någon motsvarighet på konstens område.

Ola Hansson är emellertid ej blind för att den 
högsta vetenskapliga produktionen i grunden opererar 
med samma arbetsmetod som diktningen: för veten» 
skapen i den högsta formen, yttrar han i Rembrandt« 
essayen, är intuitionen icke blott gagnelig, utan oum» 
bärlig. Men intuitionen är ett mystiskt element; det 
är dock, fortsätter han, icke värt att låta skrämma sig 
av detta ord. Mysticism är barnasinne, riktat på världs« 
alltet; det är förmågan av frisk och omedelbar helhets* 
syn, som kan förena vad specialismen åtskilt. Intuitionen 
ger den höga utsiktspunkt, från vilken man kan över« 
blicka tingens inbördes ställning och sammanhang 
och det djup, vari företeelsernas rot gömmer sig, eller 
som Hans Larsson på sitt genialt enkla sätt uttrycker 
det: intuitionen är förmågan att förnimma hela till« 
varon på en gång.

Ingen har i nordisk litteratur mäktat att så som 
Ola Hansson skildra den medvetenhetsakt, man van« 
ligen kallar intuition. Det är mycket betecknande, 
att Hans Larsson, som själv är skald, och djupare än 
någon annan här hemma trängt in i den äkta intui» 
tionens väsen, gärna illustrerar sin utredning i dessa 
stycken med konkreta skildringar från Ola Hansson. 
Såväl i sin »Intuition», som i »Studier och médita» 
tioner» anför Hans Larsson några brottstycken, som 
Polemiska inlägg. 17
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äro ytterst representativa med hänsyn till den plöts= 
ligt ljusnande totalvy, som uppenbarar sig under 
intuitionens sekunder, och den tarvliga återstod, som 
gemenligen stannar kvar i medvetandet, när visionen 
är förbi. Men själva den intuitiva stämningsmiljön, 
om detta uttryck tillätes, torde knappast Ola Hans» 
son ha skildrat mera intensivt än i det underbara 
preludiet till »Hos Huldran»:

Det är en sommarkväll, en kväll i augusti, fram mot mid» 
nattstid. Månen står gul och tillplattad i sin rundning mitt på 
himlen, som är så ljus, att inga stjärnor synas, och inunder 
ligger den stora slättbyn skinande vit i sina lummiga träddungar. 
Det är just på den timme av natten, då skuggorna ligga som 
djupast och de kalkade väggarna blänka som vitast och då all» 
tings orörlighet är så massiv, att människan med ens begynner 
lyssna och känner den stå omkring sig såsom ett kroppsligt 
töremål och till sist hör tystnaden. Husen långs vägen skina 
dubbelt vita i sitt dunkla hölje, kyrkan höjer uppe på backen 
sitt kalkade torn som en fantastisk hög vit arm, sträckt mot 
höjden och orörlig; — allt en stum, hemlighetsfull, otydbar vit» 
het, som ögat icke kan släppa, men som känslan icke kan 
komma in i. Så brister tystnaden med ens i en myllrande mång» 
fald av ljud, det ena icke märkbart för sig, icke existerande 
utan det andra, men alla tillsammans sjungande i örat som en 
knappast förnimbar, obestämmelig ton; det är månskensnattens 
ande, som blivit löst ur sin orörlighetsförtrollning och sakta 
bankar på i människosjälen. Det går som en darrning genom 
naturen, och den meddelar sig över till människan. Det bundna 
är vordet frigjort, det döda liv, det stumma talande, det skilda 
ett; och sommarnattens, slättnattens gåtfulla väsen stiger upp i 
människan såsom ett samlat levande något, vilket som sjungande 
ton, som vit färg, i sekundkort dröm och smärtsamt sail känsla 
böljar upp emot den medvetenhetens strand, där det dock alltid 
brytes och glider tillbaka, lämnande kvar blott ett skum, för» 
gånget i samma nu som det föddes.
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Är det nu endast diktaren förunnat att uppleva 
sådana ögonblick av stegrad känslighet och stegrad 
koncentration? Säkerligen icke; men vad som gör 
diktaren, det är hans förmåga att i medvetandet fast» 
hålla och med sin konsts tekniska uttrycksmedel 
objektivera de syner, som för den konstnärligt impo» 
tente äro räddningslöst förlorade. Och efter som gott 
folk gärna äro böjda för att överskatta vad de veta 
sig ha förlorat för alltid, så uppstår härav det gärna 
hörda talet om att de vackraste visorna äro de, som 
aldrig blevo diktade, de vackraste tavlorna de, som 
aldrig kommo på dukar o. s. v. alltsammans lika sant 
och klyftigt som satsen att de vackraste barnen äro 
de som aldrig blevo gjorda — av eunucker.

Emellertid lär det knappast kunna bestridas, att 
intuitionen i dess mera utpräglade form är den ge» 
niala naturens privilegium. Dock ges det ögonblick, 
när även vardagsmänniskan genomlever själstillstånd, 
som visa en frapperande överensstämmelse med intui» 
tionsakten, sådan t. ex. Ola Hansson skildrat den. 
I Hebbels vackra dikt »An den Tod» läser man 
följande:

Siehe da hab ich gelebt:
Was sonst, zu Tropfen zerflossen, 
langsam und karg sich ergossen, 
hat mich auf einmal durchbebt.

Det är känslan av dödens omedelbara närhet, som 
stundom kan låta vardagsmänniskan i ett nu över» 
blicka hela sitt förflutna liv med ett panoramas åskåd
lighet, och som Hebbel uttrycker det, på en gång 
genombävas av det livsflöde, som annars runnit droppe
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efter droppe. I Revue philosophique pågick för en 
del år sedan en intressant diskussion angående »Le moi 
des mourants», de döendes jag, varvid det kom i dagen 
en hel rad anmärkningsvärda vittnesmål i den nu 
antydda riktningen. Icke minst intressant var en fransk 
officers skildring av sitt själstillstånd vid ett tillfälle, 
då de preussiska kulorna formligen överöste den 
plats, där han låg sårad; denna skildring erinrar i all 
sin uttrycksfulla knapphet på ett frappant sätt om 
den upplevelse, som Ola Hansson förevigat i novel« 
len »Arkimedes’ punkt». Den grundstämning, ur 
vilken hos den skapande konstnären produktionen 
flödar fram, kan alltså även vardagsmänniskan få er« 
fara — när Riddar Död står vid hennes sida. Ligger 
det icke här en erinran om, vad det i grunden kostar 
att vara skapande konstnär, och måhända också en 
maning, att diktens eldsjälar ej böra dömas med samma 
mått som kloka och kalla vardagsmänniskor!

« #*

Med samma eftertryck som Ola Hansson betonar 
intuitionens betydelse för diktningen hävdar han in« 
stinktens betydelse för kulturlivet överhuvud. Det 
är särskilt i den flera gånger nämnda Rembra ndt« 
essayn som han framställer idealet av en instinktkultur 
som ett germanskt ideal i motsats till den galliska 
förståndskulturen. Varför, frågar han, ha nästan alla 
de aktuella problem, som den nya litteraturen i Skan« 
dinavien kämpade för, visat sig ur stånd att sätta 
frukt, ur stånd att assimileras med närande bestånds«
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delar av den inhemska kulturen, varför har denna 
»gaya scienzia militans» icke blivit någon segrande 
ny kultur? Jo, därför att dessa problem voro häm» 
tade från främmande böcker i stället för ur vår egen 
instinkt, därför att de voro förståndsproblem i stället 
för instinktsproblem; därför att diktame, fångna i 
en för deras eget temperament främmande världs» 
åskådning, icke hade gjort klart för sig den enkla 
sanningen, att alla problem i sista instans äro psyko» 
logiska, och att alla yttre förhållanden, mellan kön, 
mellan klasser, mellan individer, mellan folkslag måste 
ha vuxit fram organiskt från den djupa grund, som 
ännu för det mesta utgör en terra incognita, och som 
det tillkommer framtidens vetenskap att inhägna till 
kulturell egendom — och att en var av det suveräna 
förnuftet företagen allmän reglering av dessa förhål» 
landen är en korthusbyggnad.

Det är i detta samband, som Ola Hansson verk» 
ställer den vidräkning med Georg Brandes, vilken på 
sin tid (1890) väckte ett starkt uppseende i hela 
Skandinavien, men i Sverge tämligen samvetsgrant 
ignorerats*.  Ola Hansson framhåller att de nordiska 
länderna under de senaste tvänne decennierna haft 
en rikare kultur än det germanska moderlandet, men

* Naturligtvis är det ingalunda undertecknads tnening, att 
genom anförandet av dessa yttranden av Ola Hansson lämna 
ett bidrag till den stupida och ovärdiga stenkastning, som sär» 
skilt på senare åren iscensatts mot »det gamla lejonet» (Höffdings 
uttryck). I en framställning med den föreliggandes syfte kunde 
emellertid denna sida av Ola Hanssons kritiska verksamhet ej 
förbigås med tystnad.

B. L.
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att denna kultur säkerligen kunde ha varit ännu rikare, 
om icke rasfrämmande inflytelser snedvridit den ända 
från roten, och att den till äventyrs torde kunna varda 
ännu rikare, när den nationella anden vaknat till 
medvetande om sig själv igen, om sin egen art och 
om den motsatta art, i vars cellstruktur och växtsätt 
den förgäves bemödat sig att inpassa sig i. Det har 
varit andra rasers ande som dominerat i det ger« 
manska Skandinavien under de sista tjugo åren; det 
är på tiden att helt bli själv igen. Personlighet och 
raskänsla höra oskiljaktigt tillsamman; den som äger 
den förra fin och ren, kan icke undgå att känna be« 
röringen med en utpräglad personlighet av annan ras 
som en fysisk och psykisk köldkänsla. Georg Bran« 
des har alltid varit skild från alla dem av oss infö« 
dingar, vilka bibehållit stamblodet mest oblandat, 
genom en oöverstiglig klyfta. Vi ha blott varit hyp« 
notiserade, för unga, för naiva för att kunna upp« 
täcka den. Den infödde, germanske skandinavens 
naturliga och instinktiva värdeskala för livsintressena 
och personlighetsegenskaperna är en sådan för sig 
allena skild från andra rasers. Vi kunna upptaga 
element från dem, men de erhålla aldrig annat än 
andrarangsvikt.

Därpå följer den final, som ännu efter långa år 
tonar som en strof ur jordandens höga visa:

När för den skull en skandinav, vilken medels många 
släktled ned genom århundraden känner sig sammanvuxen med 
hemlandets jord, efter sin ungdoms strövtåg, genom främmande 
och skiftande nejder i andens rike en gång hör den nya och 
dock så välkända tonen ur en bok som Rembrandt als Erzieher,
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är det honom, som om han vore på återvägen hem snart van« 
drande in i den gamla fädernebyn en nordiskt mörk och kulen 
kväll, just som ljusen tändes omkring honom i alla hemmen.

# **

En av Ola Hanssons märkligaste noveller, som 
författats på slutet av åttiotalet, men först flera år 
senare publicerats på svenska, börjar sålunda:

Härförleden var jag hemma i min födelseby. Fram mot kväk 
len gav jag mig ut att gå. Vägen var uppblött av höstregnen, 
det droppade från pilarnas röda grenar, och himmel och jord 
flöto samman i en enda gul dimma. Landskapets sjuka melankoli 
välte sig in i min själ med en känsla som om det vore ett barn 
som grät. Det var mig som om jag aldrig varit ute ur denna 
dimma, aldrig skulle komma ut ur den, aldrig ville komma ut 
ur den; och jag tyckte att om jag svepte den kring mig som 
filtar, skulle jag kunna sova så tryggt och gott som man endast 
sover på sin barndoms huvudkudde. Allt vad jag fått och blivit 
ute i den värld, som låg bortom denna gula, våta dimma, banden 
som knutit mig samman med andra människor, intressen som 
spirat upp, blommat och gått i frö, lidandena och fröjderna, de 
skinande förhoppningarna och de askgrå missräkningarna — 
hela denna arkitektur tycktes mig stå där bräcklig som ett korts 
hus, och inunder dess fantastiska broderimönster skönjde jag en 
botten gul som den skånska dimman. Jag hade en förnimmelse 
som om jag i femton år sökt springa från min egen skugga 
eller velat schakra bort mitt intimaste jag mot ett främmande 
lappverk, och de femton åren föllo från mitt livsträds grenar som 
femton vissna blad, och jag tyckte att det var jag själv som nu 
gick därinne i dimman och strödde sädeskornen i myllan eller 
vallade min faders boskap.

Men så hörde jag vildgässen skria över mitt huvud — vild» 
gässen på färd mot södern, ut ur dimman och in i solen. Och 
då sutto åter de femton bladen gröna, och de femton åren ring»
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lade ut sig igen, och min nya människa, böckernas och männi« 
skornas, tog distans från den gamla. Och då föllo fjäll från mina 
ögon; nejden omkring mig var ej densamma som förr, gårdarna 
voro andra, och ansiktena sågojannorlunda ut, somt hade kom= 
mit till och somt var borta och jag kom att tänka på, att säden 
hade stått grön och skurits femton gånger och att kyrkklockorna 
ringt var dag under femton år; jag tänkte på de många nya 
kistorna i kyrkogården och förändringens och förgängelsens 
spöke reste sig mellan mig och det förflutna, och jag stirrade 
in i två mörka hål: den vita dödskallens tomma, svarta ögon« 
hålor--------

Med detta anslag är redan skildringens grund« 
motiv angivet: den djupa disharmonien hos en ung 
skånsk bondearistokrat, som insupit hela den modärna 
kulturen på gott och ont, men för vilken samtidigt 
det intima sambandet med hembygden och dess folk 
är en livsbetingelse. Mer än någon annan av Ola 
Hanssons skildringar synes denna vara byggd på egna 
upplevelser; redan skildringen av den unge mannens 
yttre — han hade den spänstiga hållning, som liknar 
en halvdragen klinga, hans anlete påminte om kniv 
och is, och hans blå ögon glimmade som av svängt 
stål och solskenet på en fallande vattendroppe» — 
redan denna skildring verkar som ett självporträtt av 
åttitalets Ola Hansson. Och den intensitet, varmed 
hela detta tragiska öde är tecknat, låter ana, att det för 
diktaren varit en livssak att övervinna denna dishar« 
moni, och att hans egen konst här varit den goda 
genius som räddat honom.

Ty den konflikt, som hos den unge bondearisto« 
kraten till sist blev så våldsam att den vållade hans
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undergång, har hos diktaren övervunnits, och de förut 
livsfientliga makterna ha förvandlats till mäktiga kraft
flöden i hans produktion. Den vida europeiska 
horisonten och det germanska tanke- och känslodju
pet — det är två drag, som Ola Hansson har gemen
samma med Vilhelm Ekelund, och som göra, att dessa 
båda diktare röra sig på ett helt annan plan, än ma
joriteten av dem, som nu för tiden idka vitterhet i 
Sverge. En god europé är Ola Hansson, och samti
digt en äkta svensk, fast det icke är historiska minnen, 
utan hembygdskärlek och raskänsla, som äro de bä
rande krafterna i hans patriotism.

Min avsikt med dessa antydningar har icke varit 
att från estetisk synpunkt värdesätta Ola Hanssons 
produktion. Jag har blott velat framhäva, att Ola 
Hansson är en av dem, som alltifrån första stund 
gått sin egen väg, i konsten som i livet, och att den 
strid han började som helt ung, utkämpats för kul
turella livsvärden, som vi numera räkna till mänsk
lighetens dyrbaraste egendom, men som då — på 
åttitalet — stodo ganska lågt i kurs. Jag har, visser
ligen blott antydningsvis och fragmentariskt, sökt 
visa, att liksom skalden själv på en gång är en god 
europé och sin hembygds trognaste son, så har också 
i hans diktning skånsk jordande och europeisk kultur 
för första gången mött varandra och gått upp i en 
högre harmonisk enhet.

En högre enhet — är icke detta ett talesätt, en 
fras från en föråldrad metafysik? — Må det tillåtas mig
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att belysa vad jag menar med en bild, hämtad frän 
en värld, som Ola Hansson själv älskat mer än de 
flesta, från blommornas värld. Varje växt är en har« 
monisk enhet, men samtidigt ett dubbelväsen; i jorden 
är den rotad, ur jorden suger den sin näring, men ur 
jorden spirar också stammen upp mot ljuset, som 
strömmar in i bladen och ger liv åt jordens tunga 
safter. Så synes också Ola Hanssons diktning lik en 
planta, icke en av markens örter, men en rank och 
reslig ungbok, vilken med tusen rottrådar är fäst i 
den närande fosterjorden, och i vars fintskurna blad» 
verk det bästa i hembygdens mylla träffas av strå« 
larna från den europeiska kulturens sol.
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Ur prässen:

Man häpnar iiver vad denna, natur och historia omspännande, 
ande uträttat under sin så korta levnad.

GEORG BRANDES.

En själ med sällsporda intressen och med sällspord energi. Hans 
begåvning är mångsidig och hans beläsenhet i skilda discipliner är 
beundransvärd. — — Hans sinne är i sällspord grad öppet för alit 
mänskligt. — — En excellent skriftställare.

PAUL ROSENIUS.

En penna, den där ömsom med iskall bravur utför bödelsvärv 
mot någon förbenad akademiker eller ihålig politisk personnage och 
ömsom prisar i veka ordalag diktens skäraste blomster, en penna som 
en dag vänder vår undrande blick mot beskådnirg av evighetens ma
jestät och andra dagen slår ner på något hinkeanskt kanaljeri som 
väckt hans vrede, en penna som osvikligt, i stort och litet, i skämt 
och allvar, som i sina hymner till det som stort är och i de fräsande 
smädclserna mot pösande gemenhet och all grådaskig faddhet håller 
stilen, sin stolta stil, högt, bär den som en flammande tunga över 
spetsen, en sådan penna lyftes ej av annan hand än den benådade 
mannens, jäsande av den ostyrbara kraft som plågar skalder.

ALGOT RUHE.

Så mycket det för en vetenskapsidkare är möjligt att ge allmän
heten en föreställning om lärdomslivets och själsarbetets mödor och 
triumfer, har han gjort det i sina Naturvetenskapliga kåserier, i vilka 
den översiktliga koncentrationen och klarheten, den kraftfullt enkla 
och pregnanta stilen och till sist det friska humöret tillsammans göra 
det möjligt även för en vanlig dödlig att sätta sig in i de mest sam
mansatta och svårutredda problem under samma behagliga spänning 
I vilken man njuter ett teaterstycke.

D:r PAUL ROSENIUS. (Dag. Nyh.)



Också här möter oss samma blixtrande kåsör, samma överlägsna 
stilist och samma snillrika skildrare, som vi förut lärt känna i för
fattaren. ,

Lidforss har genom andra samlingen av Naturvetenskapliga kåse
rier skapat ett verk, som man vore frestad ställa vid sidan av hans 
monumentalverk ”KRISTENDOMEN FÖRR OCH NU”. Och man vän
tar mer än gärna en tredje samling.

A. W—S. (Arbetet, Åbo, Finland.)

Den nyligen utkomna andra samlingen av prof. Lidforss natur
vetenskapliga kåserier kan inom vår litteratur blott jämföras med — 
samma arbetes första samling. Man får tillgripa utlandets allra bästa 
saker på detta område för att finna något jämbördigt.

Utgivandet av prof. Lidforss naturvetenskapliga uppsatser bildar 
utan tvivel epok 1 den svenska alimänbildande litteraturen, och vi 
ha all orsak att känna oss tacksamma och stolta att vi på vårt språk 
äga tvänne verk av så enastående hög rang som dessa bägge sam
lingar Naturvetenskapliga kåserier. De böra läsas av alla som intres
sera sig för vetenskaplig forskning.

R. L. (G. H. T.)

KRISTENDOM FÖRR OCH NU:
Av hans mångsidiga verksamhet som botanisk författare, litterär

polemiker, som socialist, som populär-filosof utlöser jag ett enda om
råde, det, på vilket han kanske gjort de allmänbildade största tjän
sten och bidragit både käckt och försiktigt att öppna deras ögon: 
fattliggörandet av den modärna bibelforskningens ställning till det 
nya testamentet. — Väl lade han nästan ansträngt an på opartiskhet; 
men oupphörligt frambryter i hans stora verk ”Kristendomen förr och 
nu” mellan raderna i den rent sakliga framställningen en harm över 
fromma bedrägerier och heliga lögner, så man märker, att man i 
författaren har en ärligt kännande människa framför sig.

GEORG BRANDES.

Vad prof. Lidforss senaste bok ”Kristendomen förr och nu” be
träffar, så förtjänar den verkligen att spridas över allt Sverges land 
— med andra ord att bli en folkets bok.

HALL.-POSTEN.

I detta 480 sidor starka arbete överraskas man av att finna denne 
lärde vetenskapsman äga en verkligt förvånande vidsträckt beläsen
het även på den nyare teologins, religionskunskapens, område. Han



har grundligt satt sig in i, vad de förnämsta författare inom denna 
kunskapsgren skrivit och med sin kända, glänsande och klara fram
ställningskonst meddelar han sina läsare kontentan därav samt 
åskådliggör de slutföljder, vartill de leda.

ÖRESUNDS-POSTEN.

Av den kvantitativt synnerligen omfattande kritik ”Kristendomen 
förr och nu” framkallade, har författaren besvarat de mest repre
sentativa i broschyren

MODÄRNA APOLOGETER,
som utgör ett komplement till ”Kristendomen förr och nu”.

BARBARSKOGENS SKALD.
— — ge otvivelaktigt vid handen att hr Lidforss med lika stor 

ärlighet som talang skött sitt kritiska värv beträffande hr Nilsson.
DAGENS NYHETER.

STRINDBERG OCH NITTIOTALSREKLAMEN.
Hans bok om August Strindberg och August Strindbergs förhål

lande till den litterära nittiotalsreklamcn är helt enkelt briljant. — 
En bland de bästa pennor jag någonsin mött — jag har helt enkelt 
blivit förtjust över hans goda vetenskapliga synpunkter och hans lit
terärt fina, lugna och glada syn på tingen.

ALBERT ENGSTRÖM. (Strix.)

ONDA MAKTER OCH GODA.
Giva i kort och fängslande form skarpa ögonblicksbilder av vår 

tids sociala och kulturella liv, bilder som säkert komma att leva, när 
flertalet av de företeelser och personer som här angripits, länge sedan 
drunknat i glömska. — — Hans blick för motståndarens motsägelser 
och svaga punkter överträffas ej av någon svensk samtida.

ERIK HEDEN. (Soc.-D.)

Med denna samling av uppsatser i blandade ämnen hävdar Bengl 
Lidforss allt fortfarande sin ställning som den kåserande journalisti
ska prosans obestridlige mästare här i landet.

TORSTEN FOGELQVIST. (U. N. T.)

UTKAST OCH SILHUETTER.
En samling intressanta uppsatser.

PAUL ROSENIUS.



------ett mästerstycke av svensk essay-konst. Bengt Lldforss 
har på det området icke många medtävlare i vårt land, och de som 
finnas göra honom knappaset rangen stridig. Han har det solida un
derlaget av vetenskaplig skolning, han har det språkliga konstnärs- 
skapet, och han har, där han når som högst, poetens fjärrblick mot 
aningens blånande rymder.

R. F—R. (G. H. T.) 
FRAGMENT OCH MINIATYRER.

Hans personkaraktäristiska uppsatser ha ofta en elak udd, men 
de äro alltid träffande; hans natur- och folklivskåserier tillhöra det 
bästa i svensk litteratur.

SK. D.

Alltid fängslar författaren, antingen han ger oss naturstämningar, 
sociala skildringar, litterära studier eller annat av sin mångfrestande 
pänna, — alltid samma mästerliga och ändå så välgörande enkla 
stil, samma spiritualitet och tankerikedom, som höjer B. I,:s produk
tion så högt över genomsnittsjournaiistiken.

Z. H. (Stormklockan.)

På nyåret 1914 kunna ovanstående skrifter av Bengt Lid- 
forss även erhållas inbundna i fem klotband med guldtryck.

Band I. Naturvetenskapliga kåserier I, II, III Kr 6: 50
> II. Barbarskogens skald — August Strind

berg och den litterära nittiotalsrekla- 
men — Filosofisk Iievertinkult — Mo- 
därna apologeter — Ur en prokanslärs 
tankevärld.................................... Kr. 4: —

III. Kristendomen förr och nu....................... Kr. 5: —
IV. Onda makter och goda — Utkast och

silhuetter......................................................... Kr. 4: 50
V. Fragment och miniatyrer — Polemiska 

inlägg....................................................... Kr. 4: 50

Då alla 5 banden rekvireras direkt från förlaget att för
sändas i samma paket och förskottslikvid följer rekvisitionen 
nedsättes priset till 20 kr. (i stället för 24: 50).



Av Bengt Lidforss har på Framtidens förlag 
förut utkommit:

ONDA MAKTER OCH GODA. Kr. 2:-
Socialistisk journalistik : Kapitalismen som racefördärvare. — 

Alhoholism, religion och konst. — Socialismen och konsten.
— Dogmen om vår dogmatism. — Intryck från Stuttgartkon
gressen. — Anarkister och polisspioner. — Antimilitarism och 
politik. — En fredspristagares livsfilosofi. — Rysslands tsar.
— Kejsarens jubileum.

Ett fosterländskt bildergalleri : Hur man blir chauvinist. — 
D:r Karl Hildebrand som socialpolitiker. — Fosterländsk Nietz- 
scheanism. — En socialfilosof. — Ur unghögerns tankevärld.
— Kristlig utvecklingslära. — En modärn apologet. — Andlig 
vältalighet.

UTKAST OCH SILHUETTER. Kr. 2: 25
"Utkast: Barbariets renässans. — Sociala framtidsfrågor. — 

Gammal radikalism och ny. — Den döda punkten. — Karl 
Marx’ livsverk. — En omvänd optimist. — Idéer och makter.
— Arisk världsåskådning.

Silhuetter: Charles Darwin. — F. W. C. Areschoug. — 
David Bergendal. — Magnus Blix. — Oscar Levertin. — Emil 
Kléen. — Vid Victor Larssons grav. — Proletårpsykologi.

FRAGMENT OCH MINIATYRER,
2:dra uppl. Kr. 2: —

-Miniatyrer: På klassisk mark. — Nyårsnatten i Tyskland.
— Kämmer-Carolus. — Sedandagen. — Från det mörkaste 
Berlin. — Hos de arbetslöse. — På Broeken i novemberstorm.
— 1 Elsterdalen. — Söndagsliv i Leipzig. — I Bodenbach.
— En förolyckad filosof. — Storstadsnatten.

Fragment: Underbarn. — I duellernas förlovade land. — 
Nationella ideal. — Tjäckisk patriotism. — Ryska förhållanden.
— 1 avmattningens tecken. — Sachalin. — Tyskfientliga för
domar. — Mr Rockefeller & C:o. — I synagogan. — En vår
kalender. — Johan Jacob Borelius. — Italienska kåserier.



NATURVETENSKAPLIGA KÅSERIER.
Del I, II och III à Kr. 2: —

BARBARSKOGENS SKALD. Kr. o: 75

AUGUST STRINDBERG OCH DEN 
LITTERÄRA NITTIOTALS- 
REKLAMEN. (i:a uppl. m. tillägg) Kr. o: 75

LEVERT1NKULTENS APOLOGET. Kr. o: 50

AXEL DANIELSSON, En levnadsteck
ning och karaktäristik (i »Urval av 
Axel Danielssons skrifter» Kr. 4: — 
eller i 16 häft. 2: 50; inb. Kr. 5: —)

KRISTENDOMEN FÖRR OCH NU. Kr. 4: 50 
(Aven i 9 häften à 50 öre) inb. Kr. 5: — 

"Förra delen: TÇristusproblemet. Inledning. — Den liberala 
teologiens svar på frågan: vad veta vi om Jesu,? — Nya 
Testamentets Jesus.

Senare delen: kristendomen som världsreligion. Aposteln f 
Pauli kristendom. — Kristendomens segertåg. — Kristendom 
och moral. — Kristendom och världsåskådning.

MODÄRNA APOLOGETER. Kr. i: —
Professor Nathan Söderblom. — Kyrkoherde S. A. Fries 

och konsorter. — Professor Magnus Pfannenstill. — D:r Paul 
Rosenius.
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