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Svenska Linn6-Sallskapet fyllde senaste vir tjugofem Ar
och gav dtirmed allmfi,nheten en piminnelse om sin tillvaro.
Fortfarande ger s&illskapet ut en gedigen irsskrift, redigerad
av dess sekreterare, den iiven i finlandssvenska kretsar viilktinde
och htigt uppskattade Arvid Uggla. Mitt apropi till 6rets jubileum kunde ikliida sig formen av en bred recension av denna
vackra irsskrifts innehillsregister uuder ett kvarts sekel. Men
ett mera begrfl,nsat tema er liittare avhandlat och ger kanske
ocksi det en ftirestEillning om Linn6-kultens former.
*

fngen annan lerd inom den svenska kulturkretsen har i samma grad som Linnd vid sig kunnat binda efterviirldens intresse.
Anledningen hiirtill Eir delvis den betvingande sjeilvfallenheten
Sver Linn6s framgiingar pi vf,,gen till hans lysande stiillning
som uprinceps BotanicorumD. I den traditionella bilden av
blomsterkonungen icke minst inympad genom Fflltskflrns
Beriittelser Eir Linnd-gestalten ljus och glettign omstrirlad
av framgiog och utstrilande kiirlek till Gud och mELnniskor,
blommor, kriik och k"yp.
Men ocksi en annan omstiindighet har bidragit till att fflugsla
efterviirldens fantasi: Linneus var inte bara en stor forskare
utan ocksi en prosaskriftstflllare med en diktares grepp pA
ilrnr"e och modersmil. Oscar Levertin har skildrat Linn6e
fiirfattarskap under rubrikerna Hymnftirfattaren, Fabeldikta-

Rognor Granit

242

ren och Resebeskrivaren, tre trflffande karakteristiker redan
de, och gett honom en hedersplats i vir litteraturhistoria. Levertin kallar Linneus en diktare, Di vilkens framstflllning psalmistens upphdjdhet vf,,xlar med idyllikerns naturgledje och
sagoberflttarens fantasilek . . . en diktare . . . dtirfdr att allt vad
han skrivit
utom det rent fackvetenskapliga
bar prflgeln
av en framstiillningskonst, som er hans och endast hans, och
6om i detta sekel ifriga om flOdande omedelbarhet och blickens
pi en ging skaldiskt hflnryckta och levande sfltt att se endaet
kan j8lmfiiras med Bellmans.D
Linn6s resor iiro Ennu i dag levande litteratur, sitrskilt LappIandsfilrden med dess muntra ungdomliga tonfall och mileriska fy[ighet i bildeura. nNu begynte hela marken filgna sig
och le, nu kommer sk0na Flora och sover hos Febus,l, skriver
den hiinryckte Linnauso nflr han ger sig av frin Uppsala. ul,erkan sjting hela vflgen ftir oss, darrande i luften
Ecce suutn

lirih,, lirilc, suutn tirile

Sractat,

Himlen var klar och varm, vf,.stanviidret svalkade med en bohagelig pust och en dunkel fti"g begynte frin vflster betitcka
himlen.rl
Den man som ir 1732 skrivit detta i den skdna minaden maj

kunde inte gflrna utltlmnas pA nid och on6d it de natur-

vetenskapliga kollegernas gedigna m,en kanske nigot stela
portrtittkonst. Den stora Linn6-biografien flr vigserligeu skriven av en naturforskare. J"g menar prof. Th. M. Friest rrrto'
numentala levnadstecl(niog av ir 1903, ett utomordentligt
precisionsarbete, Eammanstf,,llt med sidan siikerhet att den,
Bom efter en rundtur i Linnds skrifter och brev itervflnder till
Fries' arbete, ditrr skall iterfinna nflstan allt vad han ejEllv tenkt
sig sflrskilt ltgnat att kasta ljus Over Linn6s personlighet eller
liv, till och med de citat 6om utvalte ur originalen. Linn6'
gestaltens tolkning miste i alla v6sentliga stycken bygg" pt
Fries' utredning, som. sannolikt flr en av de mest fullendade
akademiska biografier, Eom n&gonsin sett dagen nf,gonstans.
Men Linnei inspirerade personlighet kan fattas frin olika hell
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och det blir kanske inte en akademiker och fackman i botanik
Eom best levandeg0r fdrebilden. Fries gir inte stort ut0ver

materialets presentation och tillriittaleggning, och nflr detta
sker, si 6r det f0r att skydda den vedertagna Linn6bilden mot
angrepp. Den Bom vill skapa sig en bild av m$lnniskan Linneus bOr dessutom stika sig till Levertino Malmestriim eller
Hagberg.
Retuscheringen av Linnd-portrflttet p&minner till sina verkningar om det som vederfarits bilden av Runeberg: den lycklige
och harmoniske fursten i blommornas viirld ftirsvinner bakom
de skarpare skurna anletsdragen av en levande, undrande
och pligad mflnniska, snar tiil bide gladje och sorgr men frin
den senare medelildern uppit allt oftare behiirskad av dystra
sjtilslaigen. Denna utveckliog har fiitt sitt sf,rskilda intreese
fOr biograferna g€nom forekomsten av den ildrande forskarens
antecl.r,ingar Over Nemesis Divina. Oscar Levertins Lirln6studie var av banbrytande betydelse fOr tolkningen av d,essa
anteckningar. Senare har domprosten Elis Malmestr6m utt0mmande genomarbetat frigan om anteckningarnas datering,

inneb6rd och stiillning i Linnd-karakteristiken. I sin for en
bredare allm4.het skrivna Li',n6-biografi har dr Knut Hugberg ocksi eatt Nemesie Divina-anteckningarna under debatt.
t

fngen Linn6-karakteristik kan vara fullstiindig utan att pAminna om pritsthemmet i hans riljuva natalel vid M6ekeln.
Hans moder var prilstdotter och fadern priist och bibeln en
stEndig fOljeslagare i hemmet. Med all sin revolutionerande
forsknirg var Linnrcus personligen fast bunden vid den religi6sa traditionen, insupen med modersmj6lken, en i samhflllets
jlmviktslage forankrad man, vdrdande Gud och konungen,
troende pi bibelns ord och beredd att framstiilla vetensk"pliga teorier fOr att f6rklara det oftirklarliga i den heliga skrift.
Ilans geni var empirikerns och systematikerns. Ner han iakttog landhOjningen, 6i menar han sig ha funnit ett bidrag till
fdrstielsen av huru Noak kunde fylla arken med si minga
dj*, tvi av vart slag. Uppenbarligen hade jorden sm&ningom
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hOlt sig ur havet och frin bOrjan varit eu ti av si smi dimensioner att Noaks uppgift inte kan ha varit dverhiivan syfi1.
Se resonerar inte tvivlaren och grubblaren. Det grundlilggande er bibelns eanning. Sjalv har han blott haft tur att med
en liten upptiickt klargiira en annars svirftirstielig sak.
Empirikern, som si ofta fitt giira den erfarenheten, att en
tidigare obegriptig fiireteelse genom nigon tillfAltig upptiickt
ter sig klar och drar med sig i sleptiget f0rstielse for en hel
rH,cka andra fenomerL har en principiellt optimistisk instflllning till det obegripliga. Det viicker inte hos honom tvivel
och oro, utan undran och forhoppning, undran, vetenskapens
stora inspirationskfllla, och en tillit till att bara vi nitt tiUrflckligt l6ngt, saken nog liter sig fOrklaras. Yilken instiillning
han fln i tirnigt mi ha, si iir han sisom vetenskapsman optimist.
Linnei barndoms gud var
sisom s$irskilt Ehnmark framhillit en gammaltestamentlig gestalt, hemma frf,n Psaltarerr, Job, Ordspriksboken, Predikaren och apokryferna. Folktron hade spelat en avsevf,.rd roll fdr gudsbegreppets nermare
utformning. Folktrons gud er sedan urildrigu tider en straffare och hflmnare, icke blott en milt forletande fader. De biicker Ehnmark onnnflmner i sin uppsats i Linn6-Sellskapets irsskrift fiir ir 194f trycktes i forna tider i flere upplagor, frflmst
Psaltaren och Spaks bok, av Psaltaren t. ex. 11 upplagor urrder 1500-1600-talet mot Ny, Teetamentets Eex (Ehnmark).
Det ilr dessa gammaltestamentliga bOcker och de apokryfiska
b0ckerna som Linn6 med ftirkerlek citerar och siledes miste
ha lest. uDet intryck, som liisningen av Gamla Testamentet
silunda kan f0rutsflttas ha ut0vat, miste, inte minst i frdrga
om vedergEillningslflran, ha avsevflrt fiirstlirkts av den omstiindigheten, att Mose lug lingt in pi 1700-talet betraktades Eom
giillande r6tt i Sverige.u
Den gudomliga vedergEi,llningen
Nemesis Divina er
derftir en tanke som alr djupt rotad i Linnei sjiilsliv, 5,nda frrin
barndomen i det smililndska prtlsthemmet i Stenbrohult. Tankens rottridar gi tillbaka till landsbygdens urAldriga religiOsa
gnrndfiirestil,llningar. Hans Eerrare studium av de latinska
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klassikerna, sflrskilt Seneca, har befitst den, och det iir miijligt,
att han flven gjort sig f0rtrogen med Leibniz teodic6 och d[rvid sttitt pA 6amma tanke i form av ett ftirsvar fOr det ondae
f0rekomst i en av gud stpd vilrld.
Levertin framhiller, att 6amma citat ur Claudiauus finnea
bide i Linn6s anteckningar om Nemesis och i Leibniz' teodic6:
(fritt Oversatt) rjag har ofta tvekat i mitt sinne betriiffande
h0gre makters intresse ftir jorden: om det finne en htigsta styresman eller om allt sker pi en slump? Di har likvEil tanlren
pi Rufini straff gjort kaos osannolikt och frikallat gudaule.))

Ao*, om det vore en ti[fellighet, att bida f0rfattarna valt
6amma klassiska citat, si fer man viil iindi fiirmoda, att en
ejuttonhundratalsforskare pe h0jden av sin tids vetande varit
fOrtrogen med teodicdernas grundtankar. Derpi tyda f0rovrigt vissa av hans skrifter.
Pe titelbladet till Linn6s anteckuingar stAr: Nemesis Diaina, Talia est aequalis retributio, unde reciproco Ta,lio. Auropathia Graecis. Dessutom det nyss citerade stiillet ur Claudia.
nus och Linn6s valsprAk: lev ofiirvitligt, Gud iir nflra, i dess
latinska form: Innocue aiaito, Numen adest. Sjeilva anteckningarna ha under Linnai tid icke publicerate. De ha enligt
Malmestriim pAbOrjats under 1740-talet, sannolikt omkring
Ar L748, de Linn6 var i fyrtioirsildern. De ha firrtsatts iinda
inpi 1770-talet. Bide Levertin och Malmestrtim rnenor att de
skrivits till hans egen uppbyggelse utan tanke pi att dflrav
itminstone sena i syfte att efterg0ra ett verk, men viil
lfl,mna ett andligt testamente At soncn. Linnds nflrmiiste vd,nner och nflrstiende elever voro dock fdrtrogna med f0rekornsten av detta arbeter rr vilket han nu och di kunde f0redraga
ett trflffande exempel. At sjiilva Nemesislflran har han till
och med gett uttryck i sina fOreliisningar. Exemplen mf,ste
dflrvid viiljas med fOrsiktighet, ty en stor del av dem. beriirdc
eamtida f0rhillanden. Ehnmark citerar ett sjiilvbiografiskt
uttalande av Linn6 om Nemesis-anteckningarna, vari det heter: uhan hade samblat et stort fOrrid af egna observationer
da Nemesi diaino, om folk Eom han kiant i sin tid och huru
med dem gitt, som han kallade Theologia erperimentalis den
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han hOIt hemlig, att ingen familie dtu af skulle stdtas, och eade
detta wara sin h0gBta att so det Gud mflrker, wet alt, och gliimmer intet.D
MAnga av exemplen illustrera talio, vedergflllningens princip.
Hflr tvenne fall fr6n Abo:
tEsusrvoU, ung, eiiker asEeEsorat i Abo, flr fiirgl"g. Med p A ftiralagot
war en gamal fattig h6radshiifdinge, som hade mringa barn, stit ofta pi
ftirslag och war helt fattig. Konungen hade nid fiir den gamblar Born hade
iog" wflnner, allom obekant. Eausw. hade minga waunerr sorn talte fiir
honom, liigo pi hiiradshiifdingen, att han woro starkt af contra-partiet,
och drillade saken, att Hauswolf fir tiensten. Heradshiifdingen rAkar
Eauewolf, siiger eig skulle gratulera, men appellerar till Gud. IfauswoU
roEer i wintreu frin Stockholm at Abo, fartyget kommer emellan isarue,
att alla mente eig fiirgis. Hauewolf med en annor hoppa i slupen, hugga
af toget, drifwas frln fartyget i 5 i 6 dagar. At ,p leder och alt: pA slutet sin egen fullmacht, som 169 i hans rnuD, di han kom ddd till gotl&indska
gtranden. Fartyget kom eig fiire och blef med eine passagerare reddat.
Weliu, Profeegor Aboensie, fick nog pengar af en jungfru till hielp att
resa utomlandg. Kom hem, men att slippa henne reste andre gingen till
Paris, ty han war med henne ftirlofwad. I Paris war han i siillskap; hade
satt miite till en wiss timma pi andra stEllet. Men hans fruentimber hiillo
honom qwar. Elden kom ltig uti en linbod pA nedra winingen; han hade
Eruat kasta aig ut gerom fiinstret; hans fruentimber hiillo honom; hueet
brakade ueder och han med 6 andra upbrunno. Ean war bekant med
mAnga fruentimber.
D

utdrag mi f6rsli tiU att ge en fbrestiillniog om
de exempel ur sarntid,ens liv, Bom Linn6 samlat ftir sin experimentella teologi. Det fu i 6\rigt ett rikt brite rrr frihetstidene
skandalkr6nika, bilder ur historien och beriittelser, som gi tillbaka pi fiirebilder i folklig tradition.
Bland Nemesis-anteckningarna har Linn6 6ven en personlig
bekttnnelse, som bide av Levertin och Malmestriim tillmiltts
stor betydelse: DAlt gick olyckligt fOr mig dri jag flrnade hilmnas, men flndrade och lflmnade allt i Guds hender. Sedan gick
alt lyckeligt 1734.u Till detta 6r dateras en ungdomskonflikt
med Ros6n, sedermera adlad v. Rosenstein, den berbmde lilkaren och Linnds kollega i Uppsala medicinska fakultet. Efter
denna ftiljde det intensiva arbetets och de stora framgingarnae
ir, de Linnds bOrda stundom var 0vermflnsklig. Hans gode
Desea tvenne
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v6n, arkiater Bilck, mflrkte tidigt tecken pe triitthet, redan ir
1746, f0re fyrtioirsilderno de Linneus skrev som iiverskrift,
till sin produktion: tlaudatur et alget>,, ber6mmes och fryser.
Malmestr6m har sflrskilt tagit fasta pri 61 1748, ett kritiskt ir
ftir Linn6, vars lidelsefulla och iimtiliga natur di hotades till
ein jiimvikt frf,n flere heU. Dels var det brytningen med hans
store samtida, den tyske naturforskaren Haller, dels skenbara
smisaker, 6om de en teologie professor angrep renlerigheten i
Linnds f)e Curiositate Naturali, ehuru arbetet fiire den publika
ventileringen godkiinte av teologiska fakulteten. I juli samma
Ar fick Linnd ett brev av iiverintendenten Hirleman, som ber
honom anordna sina bertimda exkursioner till Uppsala omgivningar i former mindre ignade att draga uppmiirksamheten
titt sig. fu 1?48 forbjbd Kungl. Cancellie-Collegiet tryckning
av svenskars verk utomlands, vilket Linn6 ansf,g vara siirskilt
riktat mot sig. Slutligen var detta flven iret ftir en kiind satir
6ver bI. o. Linn6s skrifter, utgiven av La Mettrie: Ouaroge de
Pdnelope, ou le Machiauel en mtdecine.
Det tir i hOgsta grad sann6likt, att dessa av Malmestriim
framdragna omstfl,ndigheter verkligen spelat en stor roll fOr
Linnei utvecklirg. Hane Omtrilighet var sidan, att de han
bes0kte Yetenskapsakademien och fann en kollegas htilsning
tankspriddare fln vanligt, si kunde han draga slutsatsen, att
det var frf,ga om direkt ovilja att underhilla den kollegiala
vflnskapen. I Linn6s senare brev finner man flere uttryck fiir
den sirade och besvikna mflnniskans eremitreaktioner. Han vill
draga sig tillbaka, han vill upph6ra att skiinka den larda viirlden av sitt vetandeo han har Bom mullvaden f0rriin den dtir
fritt Ogonen iippnade och genomskAdat alltings fif6nglighet,
han atyrker sig ocksi med minnen frin sin barndoms och urgdoms bibellasning och piminner sig att ingen, inte ens Kriisus,
bOr prisas lycklig f0re sin dbd. Summan av hans levnadskonst
blir Epikuros' maning: den lever viil som lever i det fOrdolda.
lLAt oss smyga och ej stinga oss genom werlden, modo na ottdiat Nemesis.D Se att inte Nemesis mf,rker en! Den r€servationen iterkommer i olika sammanhang. Sf,som Levertin
framhAllit ttr detta antikens uppfattning om Nemesis sAsom en
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avundsjuk gudinna vaktande pi att miinniskorna icke i sin
yverborenhet skola gripas av hybris. Om Linn6 leist Leibnib'
Teodicd si hade han diir funnit samma uppfattning om en Nernesis, 6om finner en gtadje i att fbrnedra de alltf6r lyckliga.
Ingentiog tyder pi att han varit f0rtrogen med den grekiska
kulturen mer fln vad ditidens klassiska uppfostran utan vidare
fOrutsatt och vad latinet gett honom.
De stflmningar som vflcktes hos Linn6 under det kritieka
iret 1748 ta sig uttryck i ett vaknare sinne fiir den religidsa tradition i vilken han vflxt upp. uNon est aolentis, nec currentis
sed miserentis Dei>. t Linn6s egen iiversflttning: uAltsi beror
det icke av nAgons vilja eller lOpande, utan av Guds barmhErtighet.l Den gudomliga predestinationen flr en hiirnsten i den
naturspekulation pfr religitis grund, Eom nu blir si framtrldande i hans skrifter. Malmestriim har seirskilt fra'"h&llit betydelsen av hans Curiositas naturalis frAn ir L74B och Oeconomia natuie frin L749. Den fiirra skriften behandlar det
ondas problem i teodic6-stil med flitiga hiinvisningar till Predikaren. L6sningen [r teodicdns: i allt elende kan spiras en
av gud angiven mening. Likasri eir i Oeconomia nature det
ondas problem i naturen l6st genom hitnvisning till guds ekonomi. uDet betydelsefulla i hela det betraktelsesfltt, som tog
sig uttryck i dessa avhandlingaru, skriver Malmestriim, ))var
icke tankarna i och fdr sig utan det att tankarna svarade emot

ett nytt keinslolege, som hade svirt att kflnnas vid religionen

i

dess ortodoxt-dogmatiska formD.
Malmestrtim menar till och med, att Linn6 skulle ha upplevat en konflikt mellan tro och vetande, en uppfattning, som
inte verkar helt 0vertygande. Med all sin kritik och klarsyn
nilr det giillde artbestEimning inom botaniken, var Linnd icke
sflrdeles kritisk gentemot religitisa trossanningar. Visserligen
kunde han betvivla att en allmfln syndaflod eg! rum, men han
kunde ocksi anfiira bibelsprik sisom bevis fiir riktigheten av
sina teser. Hans liirda typ f,,r inte tvivlarenB.

Den gudomlig" predestinationen ttr utgingspunkten fbr
Linn6s naturfilosofi, barndomens utgingspunkt av tillit till
Guds barmhiirtighet, som for honom liiser det ondas probleur

i
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naturen och milnniskolivet genom att inge honom f6rvissniugen om en av gudomen utarbetad sedlig vtirldsordning. Detta
f,r teodic6ns ltisning. Det framhflves av Malmestr6m, att Nemegis-lfuan spelat en stor roll fOr Linn6 i hans tilltagande ftirstflmnirg genom att den riiddat honom ur hopplOs pessimism
i en kritisk tid. Bide Levertin och Malmestrdm flro ense om
att hiirleda dessa anteckningar till djupt i hans personlighet
ingripande konflikter.
Nemesis blir for Linn6 en hemlig lagkodex, uppstelld av den
h6gste st5rresmannen, som hiinsynslOst utkriver straffet,
emellanit i tredje och fjeude led. rNer Gud begynner giora
rflchenskap med oss dor den ena tifter den andra. Nulla colamitos sola. Hus brinner oppr alt olyckas. Nu har Guds hemnd
kommit 0fver det huset. Ante obitutn nerno beatusl, ne Croesus
quidem.r> rlAlla fosa pA olyckswagnen . . . Hogmod gitt forut.D
Straffet kan komma pi olika vflgar, men har ofta formen arr
rl0ga f0r Oga, tand f0r tandD. nHwar med nigon syndar, ther
med warder han pligad.t Emellanit har Linnd icke kflnnedom om straffet utan blott om brottet. Men han tvivlar inte
pt Guds vedergttllning: rgis pi hrrr det gfo, n6,r Gud tager
eaken under ventilation, De, som lefwa, fi det Ee.))
Men Linnd hade icke varit den Btore systematiker och naturforskare han var, om han icke f0rsokt komma underfund med
den hemliga lagkodexens bud. I denna bemflrkelse flro Nemesis-antecl.r,ingarna, sAsom starkast framhtir{s av Ehnmark,

f0rutom av Linn6 sjiilv, en experimentell teologi. Av"o I-,e'
vertin har antydningsvis varit inne pfl samma tankelinje.
Linneus, som sett system och sammanhang i viixternas vitrld,
mf,ste ha undrat, om icke en noggrann granskning av samrnsrrhanget mellan brott och straff kunde ge honom en djupare ftirstielse f0r reglerna i Guds hemliga lagkodex.
lAch, had jag den ntd

att

Gngeng

fi

skoda

dit hemliga rid!

lyft Du oeh mig
frfln stoftet till dig
Sri
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et iigneblek opp
att ae, hur du wilnder

all werldeues lopp;
hvad orsaken ilr
till allt hvad som hlnder

r[

uuderligt hdr.l

pi

de',na bOn iir v€tenskapsmannens, den empiriske forskarens : grangka de enskilda
fallen och stik med ledning av dem reda ut det lagbundna B&ffmanhanget. Dermed sammanhd.nger flven att olika avsnitt
i Nemesis-anteckningarna fiirsetts med rubriker som Mennisko-Lifvet, Avaritia, fndustria, Superbia, Yanitas, fngratitudo, Fortuna m.m,, Linnds stora normativa etik blev visgerligen aldrig liirdig i den bemflrkelsen, att det ekulle lyckata
honom att fe sammanhanget i Guds lagkodex utrett. Yilka
ambitibsa planer eller fOrhoppningarn 6om kan ha dolt sig
bakom uppsla get att taga itu med dessa anteckningar, fe vi
heller aldrig veta. Det synes icke sannolikt, att hans privata
uppbyggelse kravt en si vidlyft,ig skriftlig materialeamling
for att bevisa hans hurnrdtes: lMenniskan har alltsi fri vilja,
kan giira hvad hon vill, men om hon missbrukar denna och ej
straffas af (jordisk) domare gamt om den f0rorflttade snklsgsi
henne inf0r Gud, e& inrEttar Gud, som sett och hOrt allt, naturen si, att hon drabbas af ett oundvikligt Ode. Guds dom [r
alltsi Odet.r Men det [r mOjligL att Linnd kflnt sig trnrngen
g6ra halt infdr sidana mera allmflnna slutsatser och uppgett
hoppet om att fe hela saken utredd. Det kan ockei henda,
att han med denna slutsats tyekt sig ha nitt tillriickligt Lilngf,
men att han dragit gig fOr eventuella renllrighetskonflikter
med teologerna och df,rfOr icke publicerat nigon Nemesis Divina. Yare dflrmed hur Bom helet, aA ligger i detta sfltt att se
pi Linn6s Nemesis-anteckniugar en m6jlighet till tolkning av
dem, som icke krlver den bakgnrnd av inre konflikt, varmed
bf,de Levertin och Malmestr6m pA nigot olika sltt motiverat
anteckningarnaa tillkomst.
Det ilr tvlrtom en hOgst vanlig utveckling hos naturvetonakapsmfl,n och ofta ett tecken pi avelutad hurnrdglraingr att

Det svar hans ingivelse ger honom
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de bOrja begrunda vflrldsordningen och do etiirre samma',hangen
inom d,en natur de varit med om att utforska. Sarskilt fir detta
fallet med de mera betydande gestalterna inom vetenskapen.

l,inn6s utveckliog eir i detta hflnseende t1ryisk och antyder,
att han ltipt linan ut Bom nyskapande naturforskare. Hane
tsnkeverld er icke originell sisom bifuag till religi0s naturepekulation. Dess ingredienser har linndkulten blottat. Mon
originellt och fiingslande ltr ej8ilva greppet pi flrnnet, tanken att
empiriskt eamla material 6gnat att kaeta ljus tiver de gudornliga morallagarna, f deffia grepp pi flmnet visar eig geniet hiir,
slsom alltid, ftire sin tid banande vitgen fiir andra.
Det skulle d"6ja mer fln ett sekel iunan morallagarna pril allvar studerades empiriskt. Den gAngen blev det en finlandgaversk, Edvard Westermarck, Eom tog upp problemet, nu frigjort frin religi0s natrrrspekulation. Men Nemesie och Talio,
vedergilllningens princip, blevo kvar, ntrr Westermarck lade
vedergiilningskflnslan till grund fOr moralens uppkomst!

