
BIGRANSKAREN MÄSTE. IIONOM TILL UI’PTUKSLLSE. BINDAS VII) 385

rimlig anlcdning, än frägans sammanhang mcd hans vettenskapiiga
sträfvanden och den vigt, han dervid fäster, i afseende å alla dc orter,
der Svenska spräket kallas ,,zodersmd/. och för hvi!ken Bicts politiska
partistrider mäste vani heit och hället Främmandc. Afven säsom hLimd,
derföre att ätskilligt af Gr:s beteenden i polemiken blifvit biottade, är
sättet sjelfva dessa beteenden värdigt. Alit sädant anser Gr. för »ett
nödvändigt vilkor, hvarförutan den sak. han förfäktar, ej kan vinna
förtroende.»
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23 DEN STORA BI-PREDIKAN.
Freja iz:o 86 LV! 1841

(Bi-predikanten klättrar, under väldiga skrik och knytnäfvedemonstra
tioner mot samhällsförstörare, revolutionärer och kannibaler uppför
kupans vägg, för att frän dess spcts räcka samhählets höjder ett
broderligt »handtag.» Han tystnar stundom, och dc rättrogna darra för
verldens undcrging. Men den väldige har endast fört en skopa frän
ovettets och lögnens sä till sina läppar: han lLigger genast äter skopan 20
å sido, och nu spruiar han ut en störtllod, hvars mefltiska krafter icke
kunna motstäs af nägot lefvande väsen — 1 kupan, ty endast dess
drönare hinnas deraf. Under dessa vexlande bedrifter kommer klättra
ren till kupans spets. Der sitter han mcd utsträckta armar och ben, dc
förra i riktning ät samhällets höjder, dc sednare säsom »kyrkans
auktoritet» riktade mot den räa massan. Han rätar ui den af munnens
fiöden brokiga. »kyrkliga» kragen, under det vinden mcd den slarfviga
äterstoden af hans, pä den politiska polemikcns tistelfält sönderslitna.
kappa piskar hans liämiande sidor. Dä suckar han och, i det hans min
synes uttrycka: se allt detta hafverjag lidit för min tros skull! uppläter 30
han sin mun och sager:)

Vak upp du blinda hop och se dig omgifven af »affLillingar».
»religionsstormare», »kristcndomsförnckarc». »kyrkans förtramparc»,
»samhällsupplösare», »helgeränarc», »röfvarc» m. m. m. rn.! Vak upp
och bctänk, att, om ej jag och nägon annan till vore till, sä vore du ett
rof för dessa »affällingar» »religionsstormare» m. m. m. m. Ty jag, jag
har sagt dem sanningen och tystat ner dcras mun: jag har sagt dem, att
dc äro »samhällsupplösare». »helgcdomsränare», »röfvarc» m. m. m.
m. Jag har sagt dem. att det gifvits teologer i verlden, hvilka samman
skrifvit nägot. som kallas symboliska böckerna. Jag har sagt dem, att 40

dessa böcker äro en »mcdelbarlig. gudomlig uppenharelse» — ja ta mej
— äro dc ickc sä! se sä nu svor jag pä’et. Ni behöfvcr intc bli skrämda
För det. Ty ser ni i sädana gudomliga uppenbarelser är just icke alIt sä
myckct värdt. Det finnes der »en ocz annan mindre väsendtlig omstän
dighct», angäende hvilken i kunnen »hafva afvikandc äsigter». som aro
lika goda mcd uppenbarelsens — i bildade nemligen; ty hvar och en af
cr kan ändock vara en »i Svensk kvrklig ,,ze,zinr allvarlig kristen.» Jag
har »sagi» sä mycket och har sä mycket att säga. sä att jag nu cj hinner
upplysa er om. hvilka dessa »mindre väscndtliga omständighetcr» i
»uppcnbarelscn» äro; ej heller harjag tid att säga er, hvad kristendom 50
är i konglig »Svensk kyrklig mcning.» Men derom kan ni fä undcrrät
telse der nere i bikupan. Nog at en väscndtlig omständighet är, att
prestcrnc äga potestas c/ai’h,m, säsom det i den nämda uppenbarelscn
hctcr, d. v. s. att när presten säger: du är kristen, detta är kristendom,
sä gäller det inför Gud och mcnniskor. Detta kallas nu kyrkans
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auktoritet. Ni nscr viii no, hvad för en man jag ar? Dc biidade bryrjag
mig egentligen ej så mycket om, churu »det numera linnes ganska
många bland dc bildade klasserna. som aro kvrkligi hihkide. ja som vai
kunna räknas till den raitroende församlingen.» Men det är i synnerhet
»menighctcn». jag viii taga under min viird. d. v. s. den skaii »till
dagarnas ända» fil sul qvar under »Lyrkans auktoritet.» Jag har vaI
ocksä sagt. att »menniskan i sitt förhäilande till Gud är bunden afGuds

att »hiori dL’rra är afgrandL’ 1 re/igion.vnidh» Men biir det rena
alivaret. så sägcrjag. »att inanfifr noja sig nwd en kyrklig fromhet. som

0 hviiar vid kirkans Iäro.vis!c,,, satu auktoritet» Nägot inästc man säga
för hopcns skuli, men man kan ocksä säga nägot annat. Hvad stär du
der och gapar Jöns. Dii, som förut haft lyekan höra sanningen ur min
mun (fast jag dcrjcmte litet ljög för dig), du far intet annat tro, än hvad
jag säger dig iir sannt; ty ser du, jag talar prccist cfter den der
uppenbarelsen, symboliska böckcrna. utom »i en och annan mindrc
väscndtlig omständighet», som jag ej sä noga kan spcciflcera. Det
öfriga talar jag, utan att tro det, derförc bör du, som ei kan bcgripa
eller tala, cndast tro. Sä blir du också en del af kyrkan, och vi kunna
tryggt pästå, att dess liiror läras och tros — d. ii. jag lärer: du tror. Sä gär

20 det. Huru skulle också eljcst sagda uppenbarelse ännu under dato
»fortfara, att i folktron lefva och bära frukt.»

Nu ser jag pä cr, att j icke viljen begripa, hunu nyttigt »kyrkans
auktoritet» ännu vcrkar och huru nödig den är. Nä det var ej keller sä
ailvarligt ment. Ty gudnäs! i den der kyrkans »hcrrliga former saknas
icfvande anda». och det är den. jag i dem viil »ingjuta.» Huru det
konststycket gär till. derom kan ni ocksä fräga er före der nere 1 kupan.
Der mä ni tro IZ5rsiär man sig på sädana ingjutningar, Det är ocksä
sannt »att dessa och diski//iga antira missförhällanden inom vär kyrka
existera.» Ja det gifves dc. som i Fraga om kyrkans auktoritet »blifvit

30 bitna af tviflets huggorm.» Men hvad är det mcra dermed. Tilis jag
hinner mcd »ingjutningen». nekar dem ingen »att söka öfvcrtygelse och
samvetsfrid. hvar dc kunna linna dem.» Ni mästc medge. att man ej
kan vara mera kristllgt sinnad, mera »kyrklig». skulle jag säga. Ty
tycker ni vaI, att jag. som mäste sköta Aftonbladcts »sju taljade» och
göra samhiiilcts höjder det ena handtaget cfter det andra. som hvarje
dag mäste skrika mig hes mcd »revolutionärer». »samhällsförstörare»,
»röfvare», »krisicndomsförnekare» m. m. m. m., att jag skulle hafva tid
att sörja för nägon tvillares »öfvertygelse och samvcLsfrid?» Dessutom
vet ni vaI ocksä, att jag dertill är för skml i mina stycken. Ty hvad som

30 kan försvaras inför vcttenskapen »läter icke försvara sig inför kyrkan»;
och Jöns och jag aro ju kyrkans män. Hvad göra vi dä mcd vetten
skapen? Att alIt sädant bestyr blir mig ännu omöjligare, sedanjag gjort
det stora »handtaget» och fätt pastoratet. det är klart som vatten.

Nu trodde vai Jöns, att jag mcd mitt »kyrkhga» sinnelag skulle
begått en dumhet och läta dc der tviflarena fil en bok i händerna,
hvarigenom dc möjligcn blefve klokare, än kun och jag. Jo pytt kära
Jöns, ser du, sä dum var jag inte! Menar du. att kyrkan icke »äger rätt
att föreskrifva gränsor för iäronormcn och undervisningen»? Sälunda
säga vi bara: den clicr den skriften »förnckar den rena Evangeliska

50 läran>’. och vips lägger vännen Fredholm vantarna pi den. Sädan är
kyrkans auktoritet. Sä kunna vi »skratta gudarnes odödhga skratt» och
säga: »ingen nekar er att söka öfvertygelse och samvetsfrid. hvar ni katz
finna tie,,.» Jag har väl ocksä sagt. att Lutherska protestantismcns
beständ »icke konmwr ei dc skrankor. hvarmed dcn skyddar sina till
vcttenskaplig pröfning ol’örmögna mediemmar frän tidehvarfvets möj
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liga förvillelser.» Det ar sannt det ocksä om kristendomens bestånd.
Men 1111 man Lindå skrankorna vara. För den religiösa toleransens och
den krisiliga kärlekens sktill. Ty lät se. hvar dc »icke kyrkliga» då
kuntia linna öfvertygelse? Ha! ha! ha! Sä gär det till mcd den saken.

Derined kunde nu Jöns vara beläten, mcii ser ni godt folk, jag ar ju
pä sätt och vis bildad. Derföre säger jag, att den vettenskapliga
forskningen mä vara fri. Sälunda slippa vi dem »som kunna genom
skåda hela den vettenskapliga forskningens grund och sammanhang.»
Dc öfriga? Ja dc få vänta tilis jag företager den der »inutningen af
anda i Formerna.» Emellertid häller jag tai om huru »kyrkan Fortfarit 0

att draga sin vinst aC vettenskupen», derigenoni »till den tillegnai och
/ika.von; asvinli/era! niedsig hehäh/ningen af hvarje tidchvarfs vettenskap—
liga forskning.» Jag tilläggcr: Tkkn »är en urganisni. som fortväxer
stilla och omärkbart. suin tahi/der sig harninniski 1 alla riknungar e/wr
organiska liigan’ Ni ser. om man kan vara spekulativ! Det der alh torde
vara litet djupsinnigt det, och i kupan får ni veta. hvad det betyder.
Någon Ville väl palstä. att folktron föga del hafi af tre ärhundradens
»vettenskapiiga forskningar»: en eli sIa/g mi finnes ,,,dlla,, vetienskap
och fol/aro suin rkl refbn;unioiien 4 Jim.s: att reformationens vetten—
skapsmän 1 symboliska böckcrna. som äfven borde vara Folktro. inlade 20

alli siit religiösa vetande. Meri ni vei väl, aLI jag knäckte bonom.
Symboliska böckerna aro väl »teologi», men bara pä visst sätt (ingen
har förut känt det sättet), nemligen säsom »gudomlig uppenbarelse.»
Det var lilla knäcken. Se’n sade jag: veta vi icke nu bättre än Förr, hvad
»rellgion” är? Det var stora knäcken. Ack Gud näde mig för dig Jöns!
Sannerligen ser du ej ut, som du ej alis visste, hvad religion är. Nä! det
gör ingenting. Jag vet det och säger dig, att du ei bchöfver veta det,
förrän du »kan genomskäda hela den vettenskapliga Forskningens
grund och sammanhang.» Sä drar kyrkan »sin vinst af vettenskapen.»

Men jag är en man. som ci viil stadna vid ctt sä litet prof pä lärdom. 30

Ni vet nu. hvilken bchällning af dc ire sista ärliundradenas forskning
Jöns »likasom mcd sig assimilerat.» Men viljen j veta. hvad kyrkan
dragir för yms! af dc femton föregäende seklerna? Jo ser ni: »Lutherska
dogmatiken», densamma somjag eljest kallat »teologi» eller »gudomlig
uppcnbarelse». den »är icke en den tidens teologiska äsigt allenast: den
är en sammanfattning af skriftens dogmer. sädane dc 1 skrifren heihinas
.fö, hiuiJc n,ennlvkoförstdnd ki.vliga.» Ser ni der kyrkans hehållning ei
fiwiton sek/ers iettcnskap/iga /nrskning. Sä »lärer oss 18 seklers erfa—
renhet.» Ni vei.. att jag nära känner dc »romanläsande Stockholms
jungfrur.» Jag lägger nu skriften uiider trubbnäsan pä en sådan, i hvars 40

hjerna finnes vanligt menniskoförständ», och hvad lion läser. det utgör
sagde kyrkans hehcillning. Viljen j hafva bevis? Ni sen klentrogne ut!
Här har jag i flckan oi;kssio Augusiana, Fast jag aldrig läst den. J sen
der t. cx.. svart pä hvitt. i första artikeln en definition pä treenigheten
och pä person, den i den 3:dje pä Kristi 2:ne naturer, hvad i den 8:de
säges om Församiingen, i den ll:Le om absolutionen. i den 14:de om
presteständet. i den 1 8:de om viljans frihet, i den 1 9:de om syndens
orsak o. s. v. Hvem har ej »menniskol’örstånd» nog. för ali linna alli
detta i skriften. blott han. som mina »jungfrun’ kan lasa romaner.
Marken j väl. att jag är en lärd man. fastän andra linnas. som »hafva
ett eget begrepp om lärdom.» Vorcjag fäfäng, sä kundejag anföra prof
pä miti vetande. som äro förvänande. Jag kunde säga er huru Spinoza
söker bevisa. »att ingen Gud linnes». fast han säger. ari ui/ei i’erkhigr
i’ara finnes uWjn Giidv: hum man sagt. att Fichte och Schelling börjat
en religiäs reform”, fastän ingen sagt eller kunnat säga det: hvad jag
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hyst för förhoppningar om Neander. rastan en »siatskyrka» och
»symboliska böckcn> aro honom »ciii Gräucl» o. s. v. Men tiden Lir
korl. Jag säger derFöre blott. ali jag här bevisat. ali nina motständare
aro »okunnige)’. »omogna». »oerParna». »förstä hvarken veitenskapens
elier kyrkans andamäl». »inskränkt fattat veuenskapens svfte». aLI dc
aro »svurn)ande», »obesiämda». »motsägande». »temiigen korisynta».
»utan förnuFt och rimuighet». »nebulösa», »bizarra», »inskrankta»,
»enfaidiga», »katoliken>. »jesuiler». in. in. m. rn.: alI jag siagit dem mcd
mina andas vapen. i det jag kailat dem: mina och min krrkav

10 »Cörtrampare» och derföre »afRillingan>, »religionssiormare», »kristen—
domsförnekarc». »sarnhflulsuppiösare». »helgcdoinsränare». »röfvare»
m. m. m. m.

(HLIr hcjdade sig den varde talaren, stig i sina händer och fann dem
lomma. knackade pä sin panna och hörde eli dänande Ijud äterskalla.
der »menniskolbrsiändet» borde haR’a sin piais. En vind biäsle upp
och svängdc om hans Iekamcn. si alI händerna bedjande slräckles iii
den räa massan. och fötterna spratllande och stampande vandes einot
samiiaileis höjder. En äskädare sade. att han sen honom i den
stilhiningen en gäng förr.)
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24 TRYCKFRIHETSLAGEN 3 §. 2 MOM.
Freja “:0 88 9,.VI 184!

Om ocksä ofta sträfvandel ali ur eli Iagsiadgande söka utieta Iagslif—
iarens i;icning kun förhi 1 la i dci laji ga. tEl man hos den ne viii linna en
högrc visdom. insigier och äsigier. andra an dem. hvilka i iagens
bokstaf uttalas. sä Iigger det andra sidan dock i sakens natur, ali

30 ingen del af lagstadgandets boksialliga innehäil bör anses för betydel
selös och ulan mening.

Della skulie dock intrLi{Ta mcd en del af 3 §. 2 mom. i lryckfrihels
iagen. om man gäfvc densamma den tydning. som pä visst häil varil
äsyfiad. Det heter: »Förnekelse af en Gud och eli lifeher detta, elier af
den rena Evangeliska läran: förbrytaren skail anses efter 1 Kap. 4 .
Missgernings-Baiken. och skriften konfiskeras.»

Skuile nu mcd »förnekelse afden rena Evangeliska läran» menas en
förnekeise af 1. cx. den ena eiier andra af dc satser, symbohska
böckerna innehäila, sä vore uppenbariigen dc föregäende punkierna

40 om förnekeisen af »en Gud» och »ctt lif efter della» helt och häilet
öfverilödiga. och dessa stadganden stode der alideles meningslösl. Ty
läran om Guds existens och elI iif efier della flnnas ju äken i
symboliska böckerna: och sladgandet angäende en förnekeise af den
rena Evangeliska läran. om dermcd skall försiäs förnekeisen afhvilkcn
som helst afsymboliska böckernas iärosaiser. skulle dä äfven innebära
dc ivenne föregäende. Läler det nu länka sig. ali Iagstiftarena varii
okunnige nog. för tul cj inse della förhäilande. eiler Lanklöse nog. ait,
dä dc redan i förbudet mol förnekeise aC den rena Evangehska läran
innefattal det iiiot förnekelsen af en Gud och ett iif efier della, ännu en

50 gäng omsäga samma sak
Men nu anscr iagen dessa Ivenne .s*i/da punktcr af den vigt, alI en

förbrylelse emot n4gon ufdcn, vore riksvädhg, och färbrytaren. om han
ej läter sig rätta. hör iandsförvisas. Det mäste dcrl’öre kita tänka sig. ali
den rena Evangciiska läran kun förnekas, utan alI denna förnekelse
innehälier den aF Guds tiilvuro och af själens odödiighet. T. cx. on


