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E n /ru& tonsfärc/ /arso i.
nästan jämnt 600 år sedan härjades världen av en
Pl^hyg^
pestsjukdom, som här i landet kallades digerd öden. I Europa iakttogs den först i södra delen av det
Ryssland, där den 134t6 gick fram så våldsamt,
levande ej förmådde begrava de döda, som det heter
en krönika. Sjukdomen marscherade västeru t med stor
snabbhet, överföll Italien, Frankrike, Tyskland och England,
och överfördes med drivande skepp, vilkas hela besättning
hade dött, till Danmarks och Norges kuster (1348 och
1349).
Till Sverige nådde farsoten strax därefter från både söder
och väster och härjade under året 1350 på det fruktansvärdaste sätt i svenska bygder. I Stockholm voro enligt
senare sägner gatorna betäckta av döda kroppar. I Färnebo
socken i V ärm land begrovos fyrtio till femtio lik varje
vecka, och endast fyra av socknens invånare överlevde.
Så var det också i m ånga andra socknar. Diger döden skör
dade m ellan tredjedelen och hälften av invånarna i flera
svenska landskap. En ohygglig nöd uppstod som följd
därav. Folk fanns ej längre att sköta sysslorna i jo rd 
bruk och hantverk, antalet präster och tjänstem än hade
minskats till en bråkdel. Både folkförsörjningen och
gingo tillbaka för långa tider.
%

Det värsta med den massmördande sjukdomen var, att
ingen på den tiden visste något om dess orsaker och sprid*
ningssätt. Allmänheten stod rådlös och greps av en oemot
ståndlig skräck, som tog sig uttryck i hemska andliga förirringar. Skaror tågade i Tyskland omkring och gisslade sig
själva och andra t ill blods. Andra ansattes efter epidemiens
slut av ett oemotståndligt ” dansraseri”. De drogo genom
landet och dansade på vägar och i kyrkor, tills de föllo ned1
medvetslösa av utmattn i ng. Det uppstod slutligen i Tysk
land, Frankrike och Italien ett rykte, att det var judarna,
som hade framkallat pesten genom att förgifta brunnarna.
Ryktet troddes, fastän judarna hade drabbats av sjukdomen
pa samma sätt som de kristna, och de anklagade utsattes
i de nämnda länderna för svåra förföljelser, som tillsam
mans med pesten höllo på att nästan fullständi gt utrota
dem.
Vi känna numera, tack vare vetenskapliga undersök
ningar, orsakerna till digerdöden och de flesta andra smittosamma sjukdomar. Vi känna också till dess spridningssätt
och medel att skydda oss. Därför kunna vi vara ganska
säkra på att en ny katastrof liknande den, som övergick
Europa för 600 år sedan, icke nu behöver fruktas.
Pesten framkallas av bakterier, som om de komma in
i en levande människas blod, utveckla sig och förgifta
hela organismen. Bakterierna trivas hos råttor, särskilt den
svarta råttan. De loppor, som leva av råttans blod, suga
i sig bakterierna tillsammans med blodet. I sin tur över
föra de sedan bakterierna till människor, till vilka de flytta
över från råttorna, när dessa dött. Genom att hålla efter
råttorna och akta sig för loppor kan människan alltså
undgå pesten. Vi kunna också värja oss mot andra epide-

vilkas orsaker och spridningsvägar ha kunnat utfor
man skyddar sig mot smittan, uppstår ingen
H i o t . Dfit fmnc numera också verksam vaccin mot pest
inånga andra farliga smittsamma sjukdomar. Genom
läm plig sammansättning av födan kunna vi också före
bygga och bota de så kallade bristsjukdomarna, som i forna
tider anställde svåra härjningar, särskilt i krigstider.

A n d lig a ep id em ier .
Läkarvetenskapen h ar alltså byggt goda skydd mot pes
ten och m ånga andra epidemiska plågoris. Alldeles säkra
kunna vi dock ej vara. Då och då flam m ar en smittsam
sjukdom upp och sprider sig trots alla försiktighetsåtgär
der. Som nyss sades, ser det dock ut, som om vi icke be
hövde befara en ny disrerdöd i lekamlig bemärkelse. Att
vi därem ot icke äro skyddade mot andliga epidemier är
blott allt för uppenbart.
H elt plötsligt går en smittsam andlig sjukdom fram över
världen. I de flesta fall är den av lindrig natur, liknande
de kroppsliga epidemier, som pläga kallas barnsjukdomar,
exempelvis mässling, röda hund, påssjuka och andra lik
nande. I andra fall ä r den av elakartad beskaffenhet och
med vissa, lyckligtvis långa mellanrum, tar den förmen
av en andlig digerdöd, som fördärvar människorna i hela
länder och världsdelar.
Det gäller att vara på sin vakt mot allt slags andliga
smittor, likaväl som mot de kroppsliga. Annars kan sven
ska folket, dess försvar, rättsskydd och försörjningsliv
lätt råka ut för svårbotliga eller dödliga skador.

Andliga smittor kunna dock ej motverkas med vanligf
läkemedel eller förebyggas genom insprutning av seru m
liksom de kroppsliga. De måste behandlas med andlig
medel. Först och främ st gäller det att lära sig känn
gen dem och i ett tidigt skede ta itu med dem.
^ N
Forna tiders andliga storpester hörde vi talas om redan
skolan. Här skola blott ett par exempel anföras.
N är vår tideräkning närmade sig årtalet 1000, uppstod ett, rykte, att ingången av detta år betecknade slutet
på världens tillvaro. Feltolkade religiösa urkunder och
profetior anfördes till stöd för iryktet. Som en löpeld gick
tron, att världens sista dag skulle bli den 31 december
å r 999, fram över länderna. Människorna grepos av
skräck. De slutade upp att arbeta. De som ville stå väl
inför den höge domaren vid yttersta domen skänkte bort
sin egendom. De som ansågo sig ha ett så stort skuld
konto, att de aldrig kunde få förlåtelse, kastade sig i vilda
utsvävningar. Vanvettet rasade fram till den kritiska
dagen. Da intet ovanligt inträffade den 1 januari år
1000, började äntligen de angripna tillfriskna, men då
hade också oerfiörda skador uppstått och många s ar
hade fått en knäck, efter vilken de aldrig hämtade sig
Vi ha ocksa alla hört och läst en del om häxtron och
dess härjningar under medeltiden och långt in i nyare
tiden.
Av någon anledning — troligen andlig nedstämdhet på
grund av krig, hungersnöd, epidemier och andra olyckor
uppstod på 1200-talet i Europa en stärkt tro på
vulens och hans anhangs ingripande i livets alla förhållan
den. I samband därmed vaknade den urgamla tron på
trollkarlars och häxors övernat urliga förmåga att inverka

på människornas väl och ve till nytt liv. (Dessa onda
varelser ansågos ha fått kraft av mörkrets furste att förgöra
människor och locka dem i evigt fördärv. (Den katol
ska kyrkan gav sitt stöd och si n uppmuntran åt denna van
tro och inrättade särskilda domstolar, kallade inkvisitionskollegier, för att rannsaka och döma i häxeribrott.
Mot slutet av 1400-talet bestämde kyrkan, att trollkar
lar och häxor skulle kunna dömas att levande brännas, och
därefter tog häxtron en allt större omfattning och förvand
lades till en epidemi, som på sitt område icke var lin
drigare än digerdöden.
Denna andliga pest spriddes även till de protestantiska
länderna, exempelvis Sverige, där den rasade på sexton
hundratalet med ohejdad kraft. Åren 1674—75 avrättades
massor av människor för trolldom. Dessa år ägde 71 av
rättningar rum enbart i Torsåkers pastorat i Ångerman
land'.
#

N är epidemien stod på sin höjdpunkt, misstrodde män
niskor allm änt varandra för häxeri och förbund med den
onde. Ett förfärande angivningsraseri härjade. Varje
kvinna, hög eller låg, ung eller gammal, riskerade angiför häxeri och pinligt förhör. Som vittnen dugd
nästan vem som 'helst, till och med minderåriga pojkar
och flickor. Sådana vittnen fingo intyga, att de natte
tid av den anklagade förts genom luften till Blåkulla för
att deltaga i djävulens fester. Även de anklagade själva
bekände ofta frivilligt sådana orimligheter.
. Häxenepidemien bröts slutligen här i Sverige genom
tre behjärtade mäns ingripande. En av dem var läkaren
Urban Hjärne. Han pavisade, vilken roll den andliga
smittan spelade vid uppkomsten av häxtron. Vid under-

sökning av några särskilda fall framgick det också, att
angivelserna voro utan grund eller medvetet bedrägliga.
Detta var det läkemedel som krävdes. Folk började til l 
friskna. Till en början hade det varit livsfarligt att tvivla
på eller bekämpa häxtron. Var och en som företog sig
något sådant riskerade att själv bli anklagad som troll
karl eller häxa. Efter Hjärnes ingripande vågade den ene
efter den andre säga ut sin ärliga mening. Farsoten avtog
hastigt, men dess efterverkningar blevo långvariga. För
trolldom” utdömdes hårda straff, och ännu så sent som
i slutet pa 1800-talet fanns det ute i bygderna gamla gub
bar och gummor, som fullt och fast trodde på häxor och
Blåkullafärder.
;
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H är i Sverige föreställde vi oss i början på detta år
hundrade, att sådana andliga epidemier som de nämnda
aldrig mera skulle kunna uppstå. Vi ha tyvärr efter ut
brottet av det förra världskriget fått lära oss annat. Själva
världskriget kan anses som ett exempel på verkningarna
av andliga smittoämnen. Det folkhat, som då framträdde.
bär alla de kännetecken, som utmärka de andliga masssjukdomama. Sedan dess ha vi sett hela folk angripas
av sjukdomstillstånd, som till sina yttringar äro fullt jäm 
förliga med medeltidens trolldomstro. M iljoner av män
niskor ha dödats eller torterats blott på grund av sina
åsikter eller sin härstamning. Stora processer ha gått
av stapeln, där de anklagade frivilligt tagit på sig otro
liga eller omöjliga brott och dömts till döden eller depor
terats eller inspärrats i fängelser och tukthus. Angive
riet har åter satts i system i flera länder. Efte r personliga fienders vink till myndigheterna ha många oförvitliga medborgare gjorts olyckliga. Precis på samma sätt

som under häxtrons mörka århundraden ha massor av per
soner uppträtt, vilka I tal och skrift försvarat vad som
skett och hjälpt till att stödja allmänhetens vanföreställ
ningar och hetsa upp fanatismen hos de okunniga, medan
ytterligt riskabelt att föra sanningens och för
nuftets talan.
p Det är, som varje iakttagare kan se, en förnuftets och
ptoralens digerdöd, som nu går fram över helå den gamla
världen. Om vi betrakta dess sätt att framträda odh dess
Iferkningar, kunna vi 'lära oss begripa de motsvarigheter
i äldre tider, som vi hittills icke kunnat riktigt föreställa
oss.
Men vi kunna också med stöd av denna insikt samla
kraft för att motstå det onda, som står på lur vid våra
portar.
Sverige ligger tyvärr icke utanför smittozonen. Små
härdar för sjukdomen finnas även här, ehuru de icke
ännu föranlett någon epidemi i egentlig mening.
Helt visst äro vi svenskar mer motståndskraftiga mot
smittan än många andra folk. Men man behöver bara
hålla ögon och öron öppna för att märka hur infektio
nen fortskrider. iFler och fler godtaga exempelvis utan
att själva lägga märke därtill den tidigare i vårt land
tämligen sällsynta uppfattningen, att den vanliga mänsk
liga moralen icke alls gäller för den, som på uppdrag
eller eget tilltag handlar å en stats vägnar. Han kan
begå eller låta begå vilka omoraliska handlingar som
helst. A llt anses böra förlåtas, om blott den motiveringen
andrages, att den egna staten gagnas genom handlingen.
Man har gått så långt, att man icke ens anser nödigt att
efterfråga det slutliga resultatet av omoraliska handC

M

lingar, som företagas å en stats vägnar. Det räcker med
en verklig eller föregiven avsikt hos den handlande att
främja statens storhet och makt. Att enligt allt sunt om
döme följden ytterst måste bli upplösning och undergång
för det som skulle främjas, anses icke betyda något.
*

2 Q

*

'k»

^

4

^

.

—

Jw

J r

*

X*

' *

Ä

rC * t

•

0

Mest förvånad och ledsen blir man, då man möter detta
egendomliga betraktelsesätt hos personer, som man förut
har haft all anledning att anse som fullt normala och vet
tiga. Men det visar bara, att de varit utsatta för en på
verkan, som de icke haft tillräcklig andlig styrka att märka
och motstå. Deras naturliga rättskänsla har dödats av
denna paverkan. Därmed är en infallsport öppnad för
angriparna fram till själens centralpunkt.
*

Ett annat utslag av samma farliga sjukdom är storhetsmanien, föreställningen, att bara det, som är väldigt stort,
har något värde.
i

Det finns även i vårt land personer, till större delen
desamma som nyss nämndes, som känna en viss skam över
att vara medborgare i en liten stat och som hysa en hem
lig längtan att fa inneslutas i en jättestat av något slag.
Deras själsliv är dock så förvirrat, att de personligen -icke
vilja flytta till och arbeta i sitt idealland. De avslå alla
erbjudanden om fri resa dit. Men de påstå att allt är
bättre 1 denna stat än hemma i gamla Sverige, fastän de
till varje pris bo kvar här. Några söka bemantla sina
jukliga begär med klingande men innehållstomma tale
sa tt.
Har ni som läser detta, icke själv någon gång hört påståendet, att de små staterna sakna livsbetingelser, att
as tld ar

att det bästa som kan ske är att de små
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de stora så snart som
de
Ä
och svår dödskamp
Naturligtvis har ni protesterat mot dessa underliga ,fan
tasier, som närts av olämplig andlig spis och främj
av medfödd svaghet i tankeförmågan hos den, som yttrar
sig så. Men ni har nog också lagt märke till att den för
vridna uppfattningen fått en viss, ej obetydlig utbredning.
Ehuru de flesta, som bygga och bo i vårt land, väl veta,
att en sådan uppfattning är i grund och botten oriktig,
finns det även goda och rättrådiga svenskar, som innerst
inne ha börjat vackla och icke längre riktigt veta, hur de
skola ställa sig. Stordriften går ju framåt på alla områ
den, heter det. Varför skulle den ”lagen” icke gälla även
för stater? Den som har börjat resonera på det sättet är
mycket illa smittad' av andliga pestbakterier och är nära
slutet. Det finns nämligen icke någon sådan ”lag” ens
för ekonomiska företag. Den är helt enkelt en tom in
billning. Som sant och riktigt kan fastslås följande:
För vissa slag av företag är stordriften nödvändig och
naturlig, men detta utesluter på intet sätt, att även små före
tag kunna leva och blomstra vid sidan av de stora. Det
kan med den största bestämdhet sägas, att smådriften inom
viktiga områden av det ekonomiska livet, både i presta
tionsförmåga och bärighet, är jämngod med eller över
lägsen stordriften. Där frihet råder, såsom fallet är i
vårt land, ökas de små företagens antal och betydelse
starkt år från år, samtidigt som även de stora gå framåt.
Verkligheten säger alltså både små och stora, där den vil
seledande propagandan säger enbart stora.
Nu skall ingen missförstå vad som här sagts. Det finns
naturligtvis en undre gräns för storleken av varje före-

tag. Men den är olika placerad för olika företagsgrup
per. /För att en speceriaffär eller en reparationsverk
stad skall kunna leva, får dess omsättning icke vara hur
liten som helst, ifall den skall försörja sin man. Även
när det gäller samhällslivets enheter, finns det självklart
gränser. Det kräves ett visst minimum av styrka för att
en enhet skall förmå bära upp den behövliga förvalt
ningsapparaten. En kommun, som har endast ett par
hundra invånare, kan understundom ha svårt att finna
villigt och kunnigt folk att sköta de gemensamma ange
lägenheterna och kan absolut icke kosta på sig dyrt ut
bildade tjänstemän för att biträda de valda förtroendemän
nen med rent tekniska och juridiska angelägenheter. En
stat med blott några tiotusental medborgare har icke heller
lätt lät t anskaffa och avlöna de många specialister, som
krävas för att hålla ett fullgott statsmaskineri i gång. De
minsta staterna i Europa ha av denna anledning ibland
måst söka förvaltningsmässigt bistånd hos någon granne.
Men så snart en stats invånarantal har nått upp till en
eller annan miljon, är den fullt i stånd att handha alla
de förvaltningsmässiga, kulturella och sociala funktioner.
s om krävas av en sådan sammanslutning. De fem nor
diska staterna, av vilka en har blott 118.000 invånare,
tre sta i gruppen 3—-4 miljoner och en enda når över 6
miljoner invånare, ha alla visat sig kunna uppehålla sina
funktioner på ett utmärkt sätt, den minsta dock
i union med en av de övriga.
M \.

I

Vederhäftiga bedömare från utlandet, särskilt från För
enta staterna, ha skildrat de nordiska staterna som mönster
1 fråga om förvaltning, ordning, forskning, undervisning
och sociala åtgärder. Förenta staternas president har sänt

en studiekommission hit för att studera vissa av våra social i
framsteg. Levnadsstandarden har för de no rdiska fol
kens breda lager hittills varit minst lika hög som för
motsvarande befolkningsgrupper i någon storstat och har
ar efter ar under fredstiden gått framåt. Det är en grov
lögn och intet annat, att stater av denna storleksordning
icke skulle vara livsdugli ga. Storstater kunna självklart
uppvisa större militära anstalter än de smärre staterna,
men ett uppmärksamt studi um av storstatemas inre pro
blem adagalägger, att den statliga stordriften liksom den
industriella har sina svagheter, och att småstaterna i många
avseenden äro överlägsna de stora som hem för männi
skor och fält för mänsklig odling. Det säger för övrigt
oerhört mycket, att några av de smärre staterna ha hem
fört de mest lysande segrarna vid de moderna olympiska
spelen och de i förhållande till folkmängden flesta veten
skapliga nobelprisen, samt att några av dem ha en pro
portionsvis större andel i världshandeln och den interna
tionella sjöfarten än jättestaterna.
Endast i ett enda avsende äro de små staterna under
lägsna jättestatema, nämligen i förmåga att ställa upp
mångmiljonarméer. Men detta säger bra litet om livsdugligheten och värdet ur hela släktets synpunkt.
Under en långt avlägsen tid' frambragte djurvärlden
vidunderligt stora varelser av kräldjurens typ. Dessa fomtidens jätteödlor voro dock icke alls så märkvärdiga som
de själva nog skulle ha trott, om de haft tankeförmåga.
En ro vödla av arten Tyrannosaurus rex med sin väldiga
kroppstyngd och sin ohyggliga uppsättning av femton
centimeter långa huggtänder, ägnade att bita igenom det
starkaste naturliga hornpansar, kunde säkert slita sönder
L
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och äta upp vilket annat djur som helst. Dessa egenska
per voro dock icke tillräckliga att ställa henne i spetÉsff!
för djurserien eller att åt hennes art trygga ett langt liv.
Av det skräckinjagande vidundret, inför vilket en nutida
elefant skulle ha tett sig som en maktlös dvärg, finnas nu
blott skelettrester kvaT. (Den som är i tillfälle att besöka
Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm kan i salen för ut
döda djur finna en avgjutning av en tyrannödlas huvud.)
Myror och termiter, ynkligt små och bräckliga, men utrus
tade med drift till inbördes samarbete och bistånd, leva
däremot kvar och bli kanske de sista djurarter, som finna
livsbetingelser på den fasta jordytan. Storleken, musk
lerna och huggtänderna betyda icke detsamma som över
lägsen livsduglighet.
Så förhåller det sig också med staternas släkte. Forn
tidens jätteriken, som genom erövringar bildats av många
olika folkslag, ha alla gått under. Det stolta romerska
riket blev till sist så svagt, att det föll för några tusen
barbarers anlopp. Redan benägenheten hos vissa av de
moderna jättestaterna att allt mer övergå till centralism,
hopa all makt i en ensam beslutande mittpunkt, vilket
betyder att människorna infogas som stumma och vilje
lösa celler i statsorganismen, kommer att fö rr eller senare
göra dem livsodugliga. Vi människor äro nämligen så
skapade, att vi måste ha andlig rörelsefrihet och tillfälle
att utveckla våra personliga anlag, om vi skola trivas och
bli fullgoda medarbetare i ett samhälle.

Sjukdo msspridarna.

Man kan uppvisa många likheter mellan spridnmgssättet för de andliga epidemierna och de lekamliga, och det
är viktigt att spåra upp, hur spridningen går till, om man
bekämpa epidemier av både det ena och det andra
slaget.
. ;
kan av lätt begnpliga skäl ingen fullständig under
sökning ske. Vi maste nöja oss med att anföra några
phrémpel, som varje uppmärksam iakttagare av samhällspå egen hand kan utöka
Först och främst skola vi dock försöka besvara er
fraga, som de flesta läsarna redan torde ha gjort, nam
ligen denna: Varpå beror det att somliga epidemier få
ringa spridning och l indrigt förlopp, medan andra breda
ut sig, kräva många offer och tillintetgöra eller skada
dem massvis?
Ja, varpå berodde det, att digerdöden för 600 år sedan
blev en så ohygglig katastrof för större delen av värl
den? Det är icke så lätt att svara på den frågan. Veten
skapsmännen, som framställt den och grubblat över lös
ningen, ha icke funnit något entydigt svar.
En förklaring till digerdödtens s vårartade förlopp är
att bakterierna av någon okänd anledning just då voro
särskilt livskraftiga. En annan ar att människomas motståndskraft var nedsatt av särskilda anledningar. Att den
allmänna hygienen på trettonhundratalet var usel, är nog
säkert. Kanske samverkade alla dessa orsaker med var
andra till att framkalla den ohyggliga verkan, som vi
känna från historien.
Det förhåller sig ungefär på samma sätt med de stotg
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andliga farsoterna i gångna tider. Man har svårt att alltå#"
klart se hela orsakssammanhanget. Säkert är att män
niskornas egna förutsättningar alltid !ha samverkat med de
andliga smittämnenas beskaffenhet.
Så har det varit förr. Så är det nu.
^1
Under en lång följd av årtionden ha medborgarna vant
sig att lita på sinia stater. Denna förlitan har varit berät
tigad i alla rättsstater. Stora grupper av befolkningen
ha krävt en ökning av statens inflytande på försörjningslivet och de sociala förhållandena och ha sett framste
gets väg sträcka sig i riktning mot utvidgat statsinflytande.
Stora organisationer ha slipat bort många ojämnheter
hos individerna och lärt dem att lita mera på organisa
tionens ledning än på sitt eget omdöme.
Den allmänna folkundervisningen under statens led
ning har verkat i samma riktning.
;
Både staten, organisationerna och folkundervisningen
äro förträffliga ting, liksom exempelvis den modema tekMen liksom denna kunna de råka -i händerna på
farliga krafter och missbrukas till skada för det de skulle
De olika politiska partierna med deras kritik av
varandras program och gärningar, den fria pressen med
de olika tidningarnas skiftande ståndpunkter, den lika
ledes fria litteraturen, föreningsfriheten med dess kom
plement, friheten att diskutera alla ståndpunkter, ha dock
verksamt bidragit till att hålla andarna i form och skapa
motståndskraft hos befolkningens alla lager mot allmän
na andliga infektioner.
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Om dessa andliga hälsomedel berövas befolkningen,
eller om det göres till en nationell plikt att ha samma

åsikter som en ledare eller en lledande grupp, är det förnämsta skyddet mot andliga epidemier raserat.
Den moderna reklamen har fått en stor betydelse för
bestämmandet av människornas handlingssätt i vissa hän
seenden. Den arbetar genom ständig upprepning av vissa
satser, genom inpräglandet av vissa fakta. Reklam är
oumbärlig för det moderna livet, men den uppammar å
andra sidan en viss benägenhet hos individerna att tänka,
tycka och handla som alla andra. Den vana, som trängt
sig på oss, att mäta allting på höjden, längden och bred
den och beundra yttre storhet och prestationsförmåga,
har nog också inverkat i samma riktning.
Jag vill nu icke alls påstå, att dessa antydningar kunna
ge förklaringen till den nyaste tidens mottaglighet för
andliga farsoter, stora s om små. Men något ligger det
nog i dessa iakttagelser, som f. ö. ieke äro enbart mina
egna.
Att de smittofrön, som i vår samtid angripa själarna,
till på köpet äro osedvanligt livskraftiga, torde också vara
alldeles klart.
Vi kunna emellertid lämna dessa allmänna funde
ringar och gå över till att se på én företeelse, som i sär
skilt hög grad är ägnad att medverka vid uppkomsten av
andliga epidemier, nämligen de så kallade slagorden.
Jag skulle nä stan våga påstå, att de spela samma roll som
bakterierna, när det gäller kroppsliga sjukdomar.
Vad är ett slagord? Man skulle kunna säga, att det
är en kort, kraftfull sats, eller blott ett enda ord, som
tycks måla ett visst läge, eller som passar att samman
fatta ett politiskt program eller ge uttryck åt en allmänt
gängse önskan eller uttala en djup och pålitlig sanning.
»
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Vissa slagord äro som kardborrar. De haka sig fast
i hjärnorna med en oerhörd kraft. Där sitta de sedan
och inverka på vårt tänkande, utan att vi själva lägga
märke till det.
Som bekant finns det många bakterier, som äro nyttiga,
och ännu fler som äro oskadliga. Så är det också med
slagorden. Somliga göra gagn, andra äro ofarliga. Men
det finns sorter, som äro skadliga, mycket skadliga.
Här skola vi se blott på det sistnämnda slaget.
I Danmark skapades för rätt länge sedan om försva
ret det av alla kända slagordet: Vad tjänar det till? Alla
förslag att förbättra och stärka försvarsmöjlighetema s lo
gos ned med denna sats, som kanske innehöll en sanning
i det sammanhang och i det läge, där det första gången
fä 1Ides, men som sedan visat sig vara raka motsatsen.
Arbetaren har ingenting att försvara är en annan sådan
sats, som länge även här i Sverige begagnades i olika sam
manhang och gjorde en viss effekt på möten av ungdom
liga odh i sina egna ögon radikala arbetare. Någon
märkbar sanningshalt har det aldrig haft, men det utövade
nog ett visst inflytande på sina håll. Den senare utveck
lingen har ryckt upp det med rötterna och kastat det på
sophögen. Det finns i detta nu inte en enda svensk arbe
tare med normalt förstånd, som förnekar, att han har
mycket att försvara.
Det är, om man börjar forska i saken, icke svårt att
hitta slagord, som i förfluten tid påverkat vårt politiska,
sociala, religiösa och praktiska tänkande både på gott
och ont. Gå vi till andra länder finna vi en hel flora av
slagord, som använts för att påverka folkmeningen under
de senaste ödesdigra åren. Många av dem sakna egent-
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B tönehåll, men de låta bra och vikariera villigt
tank
En gång kommer kanske deras historia att skri
vas. Den blir icke vacker.
Nar sådana slagord flyttas över till vårt språk
__
det i allmänhet för att uppluckra och snedvrida vara
begrepp, nedsätta vårt mod och verka för syften, so:,
stridande mot vårt folks och vårt lands intressen. Släppa
vi in otyget ä vårt dagliga tal och låta det rota sig i våra
hjärnor, så är det all sannolikhet för att fler eller färre
^Mand oss bli offer för den härjande epidemien,
jpy Först och främst ha vi de små ord, som spioner och
sabotörer, défåitister och medlemmar av den s. k. femte
kolonnen strö omkring sig. iDessa svarta pestråttors far
lighet har avslöjats på ett alldeles utmärkt sätt av maj or
Arvid Eriksson i hans föredrag och småskrifter, exempel vis skriften Spioner, sabotörer och panikmakare, som
bör läsas av alla svenskar.
Men det finns många andra sådana slagord, som också
göra tjänst som andliga pestbakterier.
Ni står och talar med en person och kommer in på
förhållandena i en icke-demokratisk stat. Ni framhåller,
hur bra vi ha det i vårt land, där folket har rätt att be
stämma över riksstyrelsens sammansättning, över lagar
och beskattning och öppet kan framföra sina önlskemål
i tal och skrift. Han eller hon svarar: Ja, allt det där är
nog bra, men se, det råder en sådan förträfflig ordning
i diktaturlandet Såochså.
Ordning är i detta sammanhang intet annat än ett slag
ord, ämnat att nedsätta vårt eget land. Reagerar ni icke
genast och spörjer: Vad är det för fel pa ordningen i
vårt land?, så faller ni kanske omedvetet in i tanke-
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gången: Ja, det är nog sant, det är sa förträfflig ordning
i diktaturländer. Vad ordet ordning egentligen innebär,
tänker ni inte närmare på just då, men ger det tanklöst
en god betydelse, och så sitter det i er hjärna och påver
kar ert omdöme om det egna landet.
Enligt äkta svensk uppfattning, som helt sammanfaller
méd den allmänt västeuropeiska, måste god ordning anses
råda i ett land, då dess medborgare — och f. ö. a l la
andra människor, som vistas inom dess gränser — åtnjuta
trygghet till liv, egendom och personlig frihet samt ha
rättighet att då de anse dessa förmåner kränkta, vädja
till rättrådiga myndigheter och domstolar eller till den
allmänna opinionen för att få hjälp mot kränkaren. Till
god ordning hör vidare, icke blott att tågen komma och
gå på bestämda tider och att reda och punktlighet är
rådande i alla statsverksamhetens grenar, utan även att
förvaltande myndigheter, exempelvis regeringen och äm
betsverken, under normala tider kunna i nerrina i den la 2
lydige enskildes liv och försörjningsverksamhet blott i
ett fåtal i lagen noga angivna fall. Dit hör också, att
staten eller kommunerna vårda sig- om de människor, som
på grund av ålder, invaliditet, sjukdom eller ekonomiska
missöden ej kunna försörja sig själva. O. s. v.
Detta är ordning. Vad finnes att anmärka, när det gälland ? Att vi 1 vissa hänseenden icke hunnit O
långt? Ingenting mänskligt är fullkomligt. Förbätt
ringar äro alltid möjliga att genomföra till och med på
det, som obestridligen redan är bra. Men till den goda
ordningen hör ju odksa, att var och en har rätt att fram*
kntik av förvaltningen, riksdagen och regeringen, att
på alla punkter kräva något bättre än det som är. Även
-
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denna sida av ordningen är tillgodosedd i vårt land. Då
varande utrikesminister Rickard Sandler sade en gån g:
Det är ett bra .land, där en medborgare har rätt att säf
dålig
Så
och hjärta, men vi få
iåta förleda oss att tro, att kritiska omdömen alltid äro
riktiga. De kunna vara det, men det händer också, att de
äro överdrivna eller osanna. Sådant skall den enskilde
pröva, innan han tror på det. En regering, om vilken det
i motståndarnas press påstås, att den är dålig, kan vara
bra. I sa fall försumma icke tidningar av regeringens
parti att tåla om detta. Men om regeringen verkligen
skulle vara dålig, så är det en välsignelse för landet,
att det får sägas öppet och ärligt. Ty därigenom finns det
möjlighet att få en bättre.
Allting kan som bekant kritiseras. Här i landet har
man i ovanligt stor utsträckning insett detta, och kri tiserar
friskt allt möjligt mellan himmel och jord. Somliga tro,
att allt som på så sätt kritiseras, är odugligt. Men det är
bara de dumma. Alla vi andra veta, att inte ens själva
kritiken- är höjd över kritik. Framför allt bör man dock
komma ihåg, att allting inte är bra i ett diktaturland, bara
för att ingenting klandras i tidningar och på möten. Den
som uttalade sitt missnöje med myndigheter och institu
tioner i ett sådant land, skulle nämligen snart få lära sig
vad hans frid tillhörde.
Man hör nu även i vårt land uttrycket: De plutokraäska
demokratierna. Det finns personer, som använda denna
klingande ljudramsa om exempelvis de nordiska länderna.
Den låter ju stora r tad i munnen på den, som lärt sig uttala
den med tillräcklig kraft. De flesta läsare av denna skrift

torde inte kunna översätta den. Och det är verkligen inte
så lätt. Rent ut sagt är det omöjligt att göra det. Med
en plutokrati menas en stat, som styres av de rika och där
endast förmögna medborgare ha rösträtt. En demokrati är
ju tvärtom en stat, där medborgarna äro likställda i poli
tiskt avseende, i det alla över en viss ålder ha rösträtt utan
hänsyn till sina förmögenhetsförhållanden, och där alla
kunna göra sig gällande i det politiska livet efter begåv
ning och duglighet. Ordsammanställningen plutokratisk
demokrati är alltså lika meningslös som uttrycket ”ett
bakladdningsgevär, som laddas från mynningen”.
Sa är det ej sällan med slagord. Om man undersöker
dem, finner man, att de äro meningslösa eller betyda något
helt annat än flertalet tror.
I svensk inrikespolitisk agitation har uttrycket proleta
riatets diktatur spelat en viss roll. Denna form av sty
relse uppges förekomma i en stat, som kallar sig själv
socialistisk. Enligt allt sunt förnuft kan emellertid något
proletariat icke förekomma i en socialistisk stat. Där skola
de forna proletärerna vara samfällda ägare -av jord, skog,
hus, fabriker, kommunikationsleder — korteligen allt, som
finnes inom landets gränser. En proletär är en, som icke
äger några produktionsmedel. Möjligen menar den, som
slungar ut ett sådant uttryck, att diktaturen utövas av dem,
som ifall diktaturen ej funnes, skulle vara proletärer!
Men det är inte heller riktigt. Ty när man ser efte r hur
det i verkligheten förhåller sig, är det icke alls dessa, som
ha något att saga till om. De stå under en liten grupps
diktatur, och den, makthavande gruppen kan väl minst av
allt kallas proletärer, då den har det bättre s tällt än alla
andra invånare.

Livsrum är ett nytt ord, som har vunnit en snabb popu*
laritet. En nation kräver ett tillbörligt livsrum (Lebensraum, espace vital). Detta låter bra, men det betyder, att
en stat iskall ha rätt att erövra sina grannars land, om den
anser sitt eget livsrum” för litet. Ordet är förledande.
Det ger intryck av att den erövrande nationen har det så
trangt i sitt land, att den omöjligen kan klara sig där. Om
den icke far större utrymme, så dör den. Många bli
känslofulla, da de höra eller läsa det. De flesta tänka icke
pa, att en del av de erövrade länderna äro ännu tätare
befolkade och att deras invånare ha sämre hjälpkällor
och magrare levebröd än erövraren. Ännu färre lägga
märke till, att varje folk i själva verket har hela jordklo
tet till ”livsrum”, om det uppför sig mänskligt. Alla varor
på hela jordklotet stå till förfogande för den, som vill på
hederligt sätt köpa vad han behöver. Det är enligt all erfa*
renhet oändligt mycket bättre och billigare att på ett heder
ligt sätt köpa varor för re sultat av det egna folkets arbete
än att erövra de länder, där de framställas*
Korruption är något, som från visst håll påstås före
komma i svensk demokratisk förvaltning. Man lovar, att
då man kommer till makten och hunnit införa den dikta
tur man har på sitt program, så skall ”korruptionen” upp
höra. Att detta ord betyder något dåligt och fördärvat
förstås av sammanhanget. De flesta nöja sig med denna
obestämda föreställning om innebörden. Ett mindre antal
vet, att korruption på svenska heter besticklighet, mutbarhet. Var och en som känner till förhållandena bara
det allra minsta, vet att sådana beskyllningar äro utan
grund. Den svenska förvaltningen och dess män äro icke
korrumperade. Hederligare förvaltning än Sverige har

intet annat land på jorden. Varför begagnas då ordet?
Helt enkelt för att smitta ner de mindre upplystas sjalar
med en ful misstanke, som kan ligga och gro, tills
ett för landet riskabelt läge måhända överföres till en
massa andra människor och hjälper till att bryta svensk
folkets mod och självtillit.
"' - ■

Skyddsmedel.
Hur skall man då kunna skydda sig mot andliga far
soter? Vi ha här i Sverige en i det hela mycket god and
lig hälsa. Endast smågrupper med dåliga andliga förut
sättningar äro för närvarande angripna. Det är viktigt att
isolera dessa grupper och icke försumma att bemöta deras
oriktiga påståenden. Men viktigare är att stärka mot
ståndskraften hos de ännu friska.
Det finns tre ting att »lita. till. Modet, tankeredan och
insikten. Dessa tre äro alla lika nödvändiga.
Den som saknar all andlig karskhet, som inte vågar stå
och sant. utan faller
för vad han
undan, när han möter en fräck gåpåare, är inte mycket
att lita på. Han är ytterst mottaglig för andlig smitta.
Modet spelar på det andliga området samma roll som den
s. k. immuniteten, den medfödda eller förvärvade oemot
tagligheten, ifråga om kroppens sjukdomar. Den som vill
bevara sin andliga hälsa skall alltså karska upp sig och
inte falla undan vare sig för hot eller lockelser och fram
för allt inte av pur beskedlighet låta slå i sig lögner.
Tankeredan är lika nödvändig som modet. Här äro vi
svenskar inte heller sa daligt ställda. I främsta rummet
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rikedom i den fria forskningen,
I kunnigheten! och insikten hos idem, som leda våra
företa g , undervisa våra barn och kommendera våra
so ldater, samt i de breda lagrens personliga bild*
ning förvärvad i skolan, i folkbildningsrörelsen, genom
l ä s n i n g och framför allt genom deltagande både i de
stora folkorganisationemas arbete och i politisk och
kommunal verksamhet o. s. v. Jag vågar det påståendet,
att den praktiska medverkan i organisationernas arbete i
detta fall betyder mera än allt annat. Under denna med
verkan får nämligen den enskilde själv se, hur ett sam
hälle skötes. Även fria organisationer äro ju samhällen
med en ofta mycket omfattande förvaltning. Där lär man
sig också vilka svårigheter som måste bemästras i olika
lägen. Man får där vänja sig att höra skäl och motskäl och
lära sig väga dem mot varandra. Man måste likaledes ta
sin del i ansvaret för organisationernas beslut.
Mycken allmännyttig lärdom kan också hämtas ur det
vare
sig
detta
är
förlagt
till
jordbruk
eller
egna yrket, vare
ip-ar.
Det
sräller
bara
att
tillgodogöra
sig
de
andra näringar,
erfarenheter, som där vinnas, och dra riktiga slutsatser ur
o u ttö m lig
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I fråga om de farliga slagorden och de tvärsakra påstå
endena, som i sådana tider s om de nuvarande så o ta äro
smittoförande, är det n öd vändigt att iakttaga vissa en
försiktighetsåtgärder.
*
Om ni läser en tidning, en småskrift, en bok, hor ett agitationsföredrag eller samtalar med någon, sa akta er a
släppa in några tvetydiga, falska eller osanna s agor
i
er
siäl.
Finner
ni
under
läsningen
av
tryckta
påståenden
icke
skrifter några tvivelaktiga resonemang, sa g

förrän ni har klarat ut, vari felen bestå. Hör ni ett före
drag,
så
låt
er
gärna
ryckas
med,
men
låt
kritiken
stå
i
fr~ ••
beredskap i bakgrunden. Kastar några av ed ra bekanta
ut en sats eller ett ord, som klingar misstänkt, så släpp
honom inte, förrän han förklarat vad han menar. I de
flesta fall kan han inte det. Han har i nio fall av tio själv
övertagit ordet från någon annan och tyckt,”att det lät bra.
Därför har han annekterat det för eget bruk. Men. pres
sar man honom på betydelsen, så blir han ofta stum eller
börjar prata i vädret. Vilketdera han gör betyder mycket
litet. I bada fallen står han där som en avslöjad smitt*
spridare.
Alla försök att genom åberopande av slagord eller
obestyrkta påståenden nedsätta vårt land och upphöja
andra länder och deras styrelsesystem böra avvärjas med
den allra största energi. Satser, som uttalas i sådan avsikt.
alltid
Ni hör t. ex. en berättelse om att den eller den stats*
funktionären är korrumperad”, att den eller den finans
mannen låter leda sig av främmande makter etc. Svara
genast: Skriv en anmälan till polisen, men glöm inte, att
ni blir straffad för ärekränkning, om utredningen sedan
visar, att anmälan är lögnaktig! Giv akt på hur smädaren
beter sig inför denna uppmaning. Säger han, att han inte
bryr sig om att göra någon anmälan, eller att han tror
att den inte tjänar nagot ti]l, sa kan ni utan tvekan stämpla
honom som en simpel bakdantare.
Nagon pastar i er närvaro: ”Det tjänar ingenting ti l l att
vi försöker försvara oss. Övermakten är för stor.” Släpp
Icke den, som sagt detta, förrän han noga redovisat, var
ifrån han har hämtat denna visdom. Det kan vara m ycket

nyttigt att känna till källan. Genom ett sådant litet privat
förhör kan en smittspridare av farligaste slag avslöjas.
Latsas mannen eller kvinnan, som fällde yttrandet, att han
eller hon hittat på det själv, sa försumma icke att påpeka
vederbörändes inkompetens att bedöma så invecklade
épörsmål. När det gäller så allvarliga ting, är det icke
tillåtet aitt av artighet eller undfallenhet lämna oriktiga
påståenden oemotsagda. En viss kärvhet i tonen skadar
lite, om man får att göra
med
den
sortens
folk.
5
11|9l
| , Mycket vanligt nu för tiden är det att få höra påståenden som att demokratien inte duger, ty den har ingen
handlingskraft.
•För att blott hålla oss till närliggande förhållanden kan
ni efter ett påstående som detta framställa frågan: Sak
nade den finska demokratien handlingskraft förliden vinOch har den svenska demokratien de senaste åren
saknat handlingskraft? 'Det torde räcka.
Eljes kan man påminna om att historien är full av
berättelser om jätteriken och även smärre stater under
diktatur, som saknat handlingskraft och slutligen fallit
sönder i svaghet och elände. Gustav IV Adolf, som ju
var enväldig, visade ingen framträdande handlingskraft
Och skaffade inte Sverige någon ära.
Svänger sig någon med konstiga ord och ordsamman
ställningar, så bed honom översätta dem till svenska eller
åtminstone förklara deras mening pa vart eget tungomål.
0et brukar löna sig att ställa stortaliga agenter för osvenii
det enkla
Många agitatorers hela visdom bestar i utantill inlärda
fraser, fulla av oförstådda främmande ord och grova tillmälen. Andra, som äro intelligentare och kunnigare, välja
^
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en rakt motsatt väg. De tala mjukt och insmickrande, men
deras tal ar fullt av försåt. Granskar man närmare inne
hållet i vad de föra fram, finner man lätt svagheterna,
osanningarna och överdrifterna.
”Skall icke örat pröva orden, likasom munnfen prövar
matens smak?” frågade den gammaltestamentlige guds
mannen Job sina vänner, då de med fagert tal försökte
få honom att giva upp striden för vad han ansåg vara rik
tigt och rätt. Han uttalade därmed en regel som står sig
än. Pröva orden, innan ni släpper in dem i själen. Det
är ett gott och tillförlitligt sätt att skydda sig för andlig
smitta.
För en svensk med normalt själsliv finns det därtill
ett utmärkt skyddsmedel, nämligen själva medvetandet att
vara svensk och insikten om allt vad detta innebär.
Sverige är icke ett rike vilket som helst. Det har icke
til lkommit i går genom sammanslutning eller hopfösning
av olika folkslag.
^
Våra förfäder ha bott här i landet i många tusen år.
När de kommo hit, var landet ganska nyss befriat från den
stora inlandsisen. De ha brutit bygd i vi ldmarken med
svett och möda, de ha byggt upp landskapsstater och sam
lat dessa till ett rike. De ha kämpat för varje framsteg.
De ha skapat rätt och trygghet åt sina efterkommande.
Sverige är svenskarnas. De ha tum för tum erövrat
landet från en snål och hård natur genom sitt arbete och
sm intelligens. I Sverige ha deras egenskaper bch deras
fria samhällsskick utvecklats under möda och strider.
Sedan urminnes tid har svensken utmärkt sig för en
stark självständighetsdrift, men har dock icke saknat för*
måga av fri samverkan med andra. Den svenske bonden.

som långt fram i tiden representerade folkets stora fler
tal, var aldrig livegen. Han talade fritt på landskaps
tingen, han fick säte och stämma i riksdagen för över 500
år sedan. Den nya samhällsgrupp, lönearbetarna, som
uppkom då industrien vann insteg i landet, saknade vis
serligen till en början politisk rösträtt, men det lyckades
arbetarna att genom egen duglighet och med stöd av Sve
riges egenskap att vara en rättsstat, på ett naturligt sätt
utan revolutionära skakningar, arbeta sig fram till med
borgerlig jämlikhet med de övriga och till att erkännas
som likställd part vid förhandlingar om arbetsvillkoren.
Ett land av denna beskaffenhet, en stat med ståtligare
traditioner i fråga om folkstyrelse än de flesta andra, är
något att känna stolthet över och försvara in i döden.
Vad kan det fåtal, som av obegriplig blindhet eller
skamlig egennytta söker förbereda utlämnandet av vårt
svenska rike åt någon stormakt, bjuda oss i stället för de
förmåner vi själva ha förskaffat oss?
Svaret är lätt: Ett obönhörligt tvångsvälde över männi
skorna, en diktatur, som förvandlar folket till vilje- och
rättslösa statsslavar, hårt arbete åt främmande härskare,
knapphet och ofrihet på alla kanter.
Bara vi ordentligt sätta oss in i skillnaden mellan det
vi ha och det vi i lyckligaste fall skulle få, om den lilla
klicken förrädiskt sinnade lyckades i sina avsikter, sa äro
mobilisera
kerligen i stånd att inom
äckliga krafter för att motstå den andliga pest, som här
ar på så många håll utanför landets gränser.

