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Inledning 

Ett nederlag värt att studera 
Under några år i slutet av 1800-talet var Viktor Lennstrand en av Sveriges 
mest kända och omstridda personer. Sedan länge hör han till de mest inten-
sivt bortglömda gestalterna från detta skede. 

Lennstrand föddes och dog i Gävle; hans liv ramas in av åren 1861 och 
1895. I början av 1880-talet, när han avslutat sin utbildning vid stadens hög-
re allmänna läroverk, flyttade han till Uppsala. Kanske skulle han bli präst 
eller få en akademisk grundutbildning som kunde användas som avstamp för 
en verksamhet som frikyrkopredikant; det är lite oklart. Han kom från en 
väckelsekristen medelklassmiljö, där influenser från metodism, baptism och 
den inhemska väckelsen genom Evangeliska fosterlandsstiftelsen och Svens-
ka missionsförbundet blandades. Under åren på läroverket hade han börjat 
predika i bönehusen i Gävle. En av hans lärare var tidens ledande frikyrkliga 
gestalt, språk- och kristendomslektorn Paul Peter Waldenström. 

I Uppsala hände något med Lennstrands religiositet. Han drabbades av en 
djupt omvälvande insikt om att barndomens och ungdomens Gud var död. 
Efter en period av grubbel, läsning och publicistisk verksamhet bestämde 
han sig för att offentligt framträda som ateistisk förkunnare. Han började 
med att hålla föredrag för den bildade medelklassen i Uppsala, Stockholm 
och Gävle. Snart övergick han till att aktivt försöka nå den arbetarpublik som 
också omfattades av frikyrkornas och den framväxande socialdemokratins 
retoriska omsorger. Under ett par år bedrev han en frenetisk agitation mot 
kristendomen och de kristna samfunden, interfolierad av rättsprocesser och 
fängelsestraff för förnekelse och hädelse av Gud. Den sista fängelsevistelsen 
avslutades med att han benådades efter ett dramatiskt sammanbrott i cellen 
på Långholmen. 

För att erbjuda ett positivt, men helt materialistiskt, alternativ till kristen-
domen initierade han ett nytt samfund för den så kallade utilistiska lära som 
han själv grundade. Efter hand kompletterade han föredragsverksamheten 
med en tidskrift, Fritänkaren, utformad med en sekularistisk engelsk publi-
kation som förebild.   

Lennstrand var positiv till socialdemokratin och hade många kontakter 
med bland annat Hjalmar Branting. Arbetarrörelsens ledare oroades och 
irriterades ändå över hans framgångar och hans insisterande på att religions-
frågorna alltid måste komma först. Resultatet blev en öppen brytning mellan 
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socialdemokraterna och utilisterna. Brytningen kom något år innan även 
anarkister och andra mer radikala personer marginaliserades eller uteslöts ur 
partiet. Hösten 1893 blev Lennstrand svårt sjuk. Under sina sista två år i livet 
var han sängbunden och ur stånd att bedriva någon egen verksamhet. Fri-
tänkaren och det utilistiska samfundet drevs vidare under en tid av med-
arbetare som Knut Wicksell och Oscar Ljungdahl. Efter Lennstrands död 
upphörde dessa verksamheter. Delar av hans förkunnelse skulle dock åter-
komma i nya fritänkarorganisationer och -publikationer samt, under några år 
i början av 1900-talet, i den ungsocialistiska agitationen. 

Jag är född och uppvuxen i Gävle, men det var inte förrän jag började 
studera i Uppsala som jag hörde talas om Lennstrand. Jag blev ställd när en 
av mina lärare, religionsvetaren Lennart Ståhle, frågade om jag visste vem 
utilisten var. När jag sedan började läsa texter av och om honom insåg jag att 
glömskan inte var helt oförtjänt, men också att det fanns en hel del i Lenn-
strands gärning som är värt att bli ihågkommet. Med ordet som främsta red-
skap iscensatte han en dramatisk berättelse om sig själv som ateistisk fri-
tänkare och provokativ utmanare av staten, kyrkan och väckelserörelsen. 
Han levde och arbetade efter mönster som var vanliga i den samtida skön-
litteraturen, men ville inte stanna vid fiktionen eller den kulturradikala de-
batten. Ord och handling måste bli ett, ansåg han.  

Lennstrands nederlag var stort och kanske oundvikligt. Men det berörde 
viktiga frågor om religionens politiska roll, blasfemin som företeelse och 
människors liv i en värld där de upplever att Gud har dött. Hans brottning 
med de frågorna förblir tankeväckande, även om han inte förser oss med de 
slutliga svaren. 

Syfte och metodik 
Syftet med denna studie är att beskriva och analysera de retoriska och kom-
munikativa aspekterna på Lennstrands förkunnelse och agitation, särskilt 
hans förhållande till och användning av blasfemiska uttryck. Mer än något 
annat var det de blasfemiska uttrycken som gjorde Lennstrand ryktbar i sam-
tiden och som gett honom det bestående – och förringande – epitetet ”hädar-
ynglingen”. Waldenström utnämnde honom till den värste hädaren någonsin 
i Sverige.1 

En helhetsbild av de retoriska och kommunikativa aspekterna kräver att 
även Lennstrands idéer uppmärksammas, liksom deras samband med andra 
liknande idéer och agitationsformer i samtiden. En viktig fråga i det sam-
manhanget är hur Lennstrand hanterade de utmaningar som ligger i att utgå 
från en förnekelse, ett nej till en föregiven sanning, och inte från en utopisk 

                               
1 William Öhrman, ”Viktor E. Lennstrand, en anti-Waldenström”, i Kyrkohistorisk årsskrift 
[74] 1974, s. 126.  
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eller på annat sätt framtidsinriktad filosofi eller ideologi. Jag belyser också 
de personliga och sociala förhållanden som är viktiga för en samlad analys 
av vad Lennstrand sade och skrev, hur han gjorde det och hur det upp-
fattades av omvärlden. Min ambition har inte varit att skriva en biografi över 
Lennstrand. Eftersom han medvetet smälte samman liv och verksamhet blir 
en studie av hans förkunnelse och agitation oundvikligen delvis ändå en 
personteckning, eller en intellektuell biografi.  

När det gäller de blasfemiska uttrycken ägnar jag särskilt intresse åt sam-
spelet med den samtida lagstiftningen och åt vad åklagare och domstolar 
bedömde vara blasfemiskt i lagens mening i Lennstrands föredrag och tryck-
ta texter. Jag belyser också det komplicerade samspelet mellan åtalen och 
domarna mot Lennstrand och mot Branting, Axel Danielsson och andra som 
anklagades för blasfemiska brott omkring år 1890. Rättsprocesserna pågick 
under den första delen av Lennstrands aktiva tid som agitator, från hösten 
1887 till början av 1891, med tonvikt på åren 1888–1889. Den delen av 
Lennstrands agitation kommer därför att beskrivas särskilt ingående. 

Studien präglas av ”metodpluralism”, som Bengt Landgren beskrivit så-
dana föga renläriga angreppssätt. Ett viktigta perspektiv på Lennstrands för-
kunnelse och agitation har jag dock medvetet valt att inte försöka beakta: det 
psykologiska. Det är möjligt att Lennstrand och hans gärning skulle bli   
begripligare med en ingående psykologisk analys, men det finns knappast 
tillräckligt med underlag för att en sådan analys ska bli rättvisande. Jag sak-
nar dessutom de rätta kvalifikationerna för att göra en sådan analys.  

Material och tidigare forskning 
Det material som stått till förfogande är både rikt och begränsat.  

Lennstrand var en produktiv föredragshållare, skribent och redaktör från 
mitten av 1880-talet fram till hösten 1893. Flera av hans föredrag gavs ut 
som broschyrer, andra trycktes i Fritänkaren som regelbundet gavs ut från 
sommaren 1889 och som i helhet hör till mina källor. Från rättsprocesserna 
finns ett antal bevarade akter och annat arkivmaterial. Den samtida pressen 
spelade stor roll för Lennstrands agitation, inte minst när det gällde blas-
femierna, och används både som källa för uppgifter om vad han gjorde och 
om hur detta uppfattades och delvis formades i förhållande till pressens  
respons.  

Källor som ger direkt tillgång till Lennstrands tankevärld är det mer ont 
om. Oundgänglig i detta sammanhang är den omfattande korrespondensen 
från Lennstrand till läkaren och forskaren Hjalmar Öhrvall, en av student-
föreningen Verdandis grundare, som finns på Uppsala universitetsbibliotek. 
Brevväxlingen inleddes i juni 1887, innan den då ännu osäkre Lennstrand 
offentligt framträtt som ateist. Den avslutades i juli 1895, när den dödssjuke 
agitatorn med svag och spretig blyertstext osentimentalt sammanfattar sin 
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belägenhet. Lennstrands respekt för den äldre och etablerade kulturradikale 
profilen Öhrvall förblev stor genom åren; möjligen var Öhrvall den ende 
person som Lennstrand aldrig opponerade emot eller hamnade i konflikt 
med. Flera andra brev från – och i vissa fall om – Lennstrand har också be-
varats. På Uppsala universitetsbibliotek finns bland annat en samling brev 
från Lennstrand till verdandisten och ”rösträttsgeneralen” David Bergström.  

Även om Lennstrand tidigt föll bort ur den offentliga diskussionen och 
det allmänna medvetandet i Sverige så har han inte helt ignorerats i forsk-
ningen. Carl Arvid Hessler publicerade under 1960-talet en översikt av några 
av de tidiga breven från Lennstrand till Öhrvall och ägnade den förre ett 
kapitel i sin studie om statskyrkodebatten i Sverige. En god översikt av   
huvuddragen i Lennstrands förkunnelse och agitation finns i en artikel från 
år 1974 av religionshistorikern William Öhrman, som refererade ytterligare 
några av breven till Öhrvall. Den enda doktorsavhandling som ägnar ett  
kapitel åt Lennstrand är idéhistorikern Inga Sanners studie av moraliska uto-
pier under 1800-talet. I övrigt nämns Lennstrand i en rad studier av personer 
eller företeelser som han kom i kontakt med. Särskilt i studier av arbetar-
rörelsens historia är bilden av Lennstrand ofta hårt och negativt vinklad. Ett 
viktigt undantag är Ture Nermans korta men innehållsrika bok om Hjalmar 
Branting som fritänkare.2  

Inga Sanners slutsats i hennes kapitel om Lennstrand är att det snarare var 
sättet han lade fram sina tankar på som var originellt än deras innebörd och 
idéhistoriska bakgrund. Någon närmare analys av detta har dock inte gjorts. I 
de studier som genomförts av arbetarrörelsens språk, väckelserörelsens   
offentlighet och 1880-talets litterära kulturradikalism har Lennstrand som 
mest funnits med i marginalen. 

Tematisk disposition 
Studien är disponerad i fyra teman som lyfter fram och länkar samman de 
viktigaste delarna av Lennstrands förkunnelse och agitation: 

 
 Döden, som ger Lennstrands förkunnelse existentiell relief. Det 

handlar både om människans död och om Guds död, som han upp-
levt som en genomgripande händelse för egen del och som han an-
tagligen var först med att formulera med just de orden i Sverige. 

 Sanningen, som var det överordnade värdet i Lennstrands kritik mot 
kristendomen och som fick honom att ta steget från en personlig 

                               
2 Carl Arvid Hessler, ”Brev från Viktor Lennstrand” i Festskrift till Arthur Thomson, 1961 & 
Statskyrkodebatten, Skrifter utgivna av Statsvetenskapliga föreningen i Uppsala XLIV, 1964; 
Öhrman 1974; Inga Sanner, Att älska sin nästa såsom sig själv. Om moraliska utopier under 
1800-talet (Diss. Stockholm), 1995 & Ture Nerman, Hjalmar Branting – fritänkaren, 1960.  
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upplevelse av Guds död till en dogmatisk ateistisk förkunnelse om 
att det inte var möjligt att tro på Gud. 

 Striden, som delvis var oundviklig i en tid med inslag av religiöst 
och politiskt förtryck men som också var en livsluft för Lennstrand i 
sökandet efter ett allt uppslukande uppdrag, en mission, och som 
gjorde hans ateism militant och i vissa stycken intolerant. 

 Blasfemin, som han mer eller mindre avsiktligt använde för att foku-
sera och dramatisera sin förkunnelse, men som var ett tveeggat     
vapen eftersom det gav honom uppmärksamhet och motstånd samti-
digt som han aldrig riktigt kunde kontrollera dess effekter. 

 
Avslutningsvis beskriver jag skälen till att Lennstrand tidigt glömdes bort 
och diskuterar hans insatser i förhållande till 1900-talets sekularisering och 
den förändrade synen på blasfemiska uttryck i svensk lagstiftning och sam-
hällsdebatt under detta sekel.  

En personlig kommentar 
Det har hänt att jag satt en blomma på Viktor Lennstrands grav på Gamla 
kyrkogården i Gävle. Den ser så ensam ut med den stora sten som sattes upp 
till tioårsminnet av agitatorns död. Gräset på graven är alltid välskött, men 
ingen besöker den. Ingen verkar ens lägga märke till den. 

Många som skrivit om Lennstrand har, öppet eller dolt, bedömt och inte 
minst dömt honom efter sina måttstockar. Trots att dessa varierat har re-
sultatet för det mesta blivit negativt för bilden av Lennstrand och hans för-
kunnelse. Själv har jag inga särskilda religiösa eller politiska intressen in-
vesterade i denna studie. Förutom blomman på hans grav har jag ingen per-
sonlig koppling till honom eller hans ståndpunkter. Jag är inte troende, men 
kan inte heller känna igen mig i den mer militanta ateism som Lennstrand 
efter hand stod för.  

Som ett barn av det sekulariserade Sverige som växte fram under 1900-
talet kan jag förmodligen aldrig fullt ut förstå den vikt och den laddning som 
andliga frågor hade i offentligheten under Lennstrands tid eller de kontrover-
ser som hans förkunnelse utlöste. Men jag kan, som så många andra, känna 
igen den fråga som han alltid föll tillbaka på under tiden som antikristen 
agitator: Hur ska den enskilda människa som inte upplever närvaron av   
någon personlig Gud leva sitt liv, med trohet mot den upplevelsen och med 
ambitionen att göra något gott för sig själv och andra människor?  
 

* 
 
Jag vill tacka två personer för stöd och hjälp med att ge ut denna studie: Lars 
Burman, som såg till att delar av denna studie först behandlades vid ett reto-
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rikseminarium vid Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala univer-
sitet och som förmedlade kontakten med Teologiska fakulteten, och Mattias 
Martinson, som beslutade att ge ut studien i Uppsala Studies in Systematic 
Theology and Worldviews.  

Från Olaus Petri-stiftelsen har jag mottagit ett tryckbidrag. 
 



Döden 
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En fritänkares död 

Sista ordet 
Intervjuer var sällsynta inslag i svensk landsortspress under slutet av 1800-
talet. Fredagen den 18 oktober 1895 innehöll Gefle Dagblad ändå en person-
ligt hållen intervju med en kontroversiell trettiofyraåring som vuxit upp i 
staden och som nyligen återvänt dit. Tidigare hade hans namn varit ”så godt 
som på allas läppar” eftersom han ”åstadkom en sådan storm i sinnena”. 
Mycket mer behövde inte sägas. Tidningens läsare var knappast okunniga 
om den intensiva ateistiska agitation som den intervjuade bedrivit under 
några år, i barndomsstaden och på andra håll.  

Nu var trettiofyraåringen svårt sjuk och sängbunden sedan ett par år. In-
tervjun genomförs därför på stadens nybyggda lasarett, där mannen vårdas i 
ett avskilt rum på andra våningen. Besökaren känner sig högtidlig när han 
öppnar dörren till sjukrummet, ”som man alltid gör, där man vet, att olyckan 
eller det svåra lidandet är gäst”. Han fortsätter med att beskriva den ”stackars 
sjuke” med brutal konkretion: ”Vi hade förut väntat oss, […] att få se så godt 
som ett lefvande skelett, och vi bedrogo oss knappast.” Kontrasten mot den 
kraftiga, axelbreda gestalt som tidigare stod i talarstolar runt om i landet är 
stor: ”Det då runda och af hälsans rodnad, blomstrande ansiktet var nu djupt 
insjunket, prydt med ett spetsigt, väl vårdadt helskägg som i någon mån bort-
tog det hemska intryck, som annars säkerligen skulle ha åstadkommits.” 
Men bakom den ”på den tunna, skarpa näsan fästa pincenezen syntes emel-
lertid ett par klara, om lif och lifslust talande ögon”. 

Det samtal som sedan följer förs av den sjuke med klar röst och utan 
märkbar ansträngning. Han får kommentera rykten om att han skulle ha  
blivit metodist, lutheran eller möjligen katolik. Ack ja, suckar den sjuke: det 
spelar knappast någon roll vad han säger om detta – ”de kristne” vill så gär-
na tillskriva sig en seger över honom att nya rykten hela tiden uppkommer. 
En bekant till honom hade fått höra att han ständigt låg och förbannade Gud 
och åkallade djävulen, och inget som den sjuke sade kunde övertyga hans 
bekant om motsatsen. Att kristliga traktater och broschyrer sprids från sjuk-
rummet förklarar patienten med att ”de kristne” aldrig tröttnar på att skicka 
sina skrifter till honom och att han gång på gång ber sjuksköterskorna att ta 
ut dem. 

Läsaren får en kortfattad, men tämligen detaljerad bild av orsakerna till 
den sjukes lidande. Många tror att han drabbats av kräfta i tungan efter sina 
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anföranden mot kristendomen, men det handlar om en svampsjukdom som 
han kunnat få genom att tugga på ett grässtrå. Det onda hade satt sig i högra 
höften och han hade opererats flera gånger i Stockholm utan att bli bättre. 
Möjligen tillkom även benröta. Om utsikterna att bli frisk svarar den prövade 
patienten något undvikande: ”Ja, det är ej gott att säga, det beror nog så 
mycket på skötseln.” 

Gefle Dagblad var en nystartad tidning med liberal profil, som skilde sig 
från stadens etablerade och konservativa massmedier. Intervjuaren aktar sig 
för att ta ställning till den sjukes tankar, men låter honom få mänsklig vär-
dighet ovanför stridslarmet. När intervjuaren lämnar sjukrummet efter ytter-
ligare en stunds samtal är det med en känsla av att ha mött en ”af sjukdom 
och lidande visserligen något böjd, men ingalunda bruten ande”. Men han 
slätar inte över den sjukes konsekventa fasthållande vid ateismen. I den pub-
licerade tidningstexten får denne kommentera sin religiösa uppfattning mot 
bakgrund av den samlade erfarenhet som han nu har, efter en längre tids 
sjukdom och lidande: 
 

Min lifsåskådning har jag tillkämpat mig under många års studier och själs-
studier, hvarvid sökandet efter sanningen varit mitt enda mål. Ingen kan ana, 
hvad den striden kostat, hvarvid man måst uppoffra båda kära vänner och 
dyrbara barndomsminnen, och jag måste först mista mitt förstånd, innan jag 
öfverger den åsikt som kostat mig så mycket och antager en annan som jag 
funnit lika oförnuftig som ”två gånger två är fem”.1    

  
Två veckor senare, fredagen den 1 november 1895, hinner Gefle Dagblad få 
med nyheten om att den svårt sjuke mannen dött under natten: ”Viktor Lenn-
strand afled kl. 2 i morse å härvarande lasarett.”2 

Dagen efter innehöll flera svenska dagstidningar artiklar eller notiser om 
den döde. Frånfället var inte oväntat och hans långa sjukdomstid nämndes 
genomgående. (Svenska dagstidningar hade redan i oktober 1894 meddelat 
att Lennstrand var obotligt sjuk och förväntades dö inom några veckor.3) 
Detaljer från dödsbädden saknades inte. Gefle-Posten nämnde att Lennstrand 
under de tre sista dygnen varit medvetslös och emellanåt yrat, men att inget 
han då sade kunde tolkas som att han bad Gud om hjälp.4 Upsala Nya Tid-
ning visste att Lennstrand mot slutet led av allmän avtyning och att hans 
mage inte fungerade – man ”måste rent af truga i honom maten”.  I sina sista 
stunder var Lennstrand inte fullt redig, fortsätter tidningen, men han avsom-
nade lugnt.5 

                               
1 Gefle Dagblad den 19 oktober 1895. Intervjun refererades utförligt i Social-Demokraten den 
22 oktober 1895. Om intervjuer i svensk press vid denna tid, se Den svenska pressens his-
toria, red. Karl Erik Gustafsson & Per Rydén, 2001, del II, s. 241f. 
2 Gefle Dagblad den 1 november 1895. 
3 Se t.ex. Dalpilen den 5 oktober 1894. 
4 Gefle-Posten den 2 november 1895. 
5 Upsala Nya Tidning den 2 november 1895. 
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Tidningskommentarerna var annars starkt delade efter ideologiska och 
personliga stridslinjer och bekräftade att den döde, som Hjalmar Branting 
påpekade, varit omstridd som få. 

De längsta nekrologerna fanns i socialdemokraternas organ. I Social-
Demokraten och Ny tid skrev Branting respektive A. H. Janhekt utförligt och 
uppskattande om den döde och hans energiska kamp som agitator bland fol-
ket och engagemang i kampen för allmän och lika rösträtt. Branting dolde 
inte de motsättningar som funnits, men hyllade den döde som ”uppburen 
under sin krafts missionerande dagar af hela den popularitet, som massorna 
aldrig vägra en modig, ärlig och talangfull kämpe mot någon af de för-
tryckande, gamla makterna”. Janhekt tröstade sig med att Lennstrand, vars 
korta liv varit ”rikt på skiftningar och gäckade illusioner”, mot slutet säkert 
känt tillfredsställelsen av att ha funnit en övertygelse som höll att dö på.6 
Som kontrast till detta skrev Axel Danielsson i Arbetet om Lennstrand som 
ytlig, ungdomligt tvärsäker och dömd att misslyckas i försöket att nå en  
bredare massa med ett daterat antikristet budskap. Danielsson hade i åratal 
bekämpat Lennstrand och dennes förkunnelse som en potentiell konkurrent 
till socialdemokratin. Nu gav han ändå den avlidne en eloge för att ha eggat 
arbetarna och ”småfolket” till läsning och eftertanke även i religiösa frågor. 
Lennstrand hade gjort ”ett litet duktigt dagsverke som ’folkuppviglare’”, 
summerade Danielsson.7 

Den liberala pressen var splittrad. Motvilja mot Lennstrands språkbruk 
och radikala ateism varvades med uppskattning av ett ärligt engagemang i 
viktiga rättighetsfrågor. Karlstads-Tidningens redaktör Mauritz Hellberg lät 
det senare överväga. Han refererade till sina kontakter med Lennstrand under 
studietiden i Uppsala och beskrev honom som en ”prädikarenatur” och ”en 
snäll, godhjärtad man, som säkert inte ville någon varelse ont”, även om de 
fromma motståndarna tenderade att uppfatta och behandla honom som ”en 
djäfvul i människohamn”.8 Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, under 
ledning av S. A. Hedlund, uttryckte korthugget sin avsky för Lennstrands råa 
och grovt sårande utfall som bara handlade om att skapa sensation, även om 
tidningen i den dödes skrifter också hade funnit varma och vackra partier. 
Aftonbladet var över lag kritisk, men uttryckte respekt för att Lennstrand 
själv alltid tagit konsekvenserna av sina övertygelser och handlingar. Mest 
uppskattande var Fäderneslandet, vars redaktör S. M. Ödmann hyllade 
Lennstrand som en martyr för samvets- och religionsfriheten och dessutom 
beskrev honom som en human och älskvärd person.9 Ödmann var för övrigt 
gift med en av Lennstrands tidigare vänner och understödjare, författarinnan 
Jenny Ödmann. 

                               
6 Social-Demokraten den 2 november 1895 & Ny Tid den 8 november 1895. 
7 Arbetet den 1 november 1895. 
8 Karlstads-Tidningen den 2 november 1895. 
9 Karlstads-Tidningen den 2 november 1895; Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning den 1 
november 1895; Aftonbladet den 1 november 1895 & Fäderneslandet den 6 november 1895. 
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Att döden inte lagt något försonande skimmer över tidigare strider var 
tydligast i de konservativa tidningarna. Där avfärdades Lennstrand unisont. 
Nya Dagligt Allehanda hävdade att hans talegåvor var klena, vilket lyckligt-
vis hade begränsat effekterna av hans kristendomsfientliga strävanden. Fyris 
refererade till Lennstrands studietid i Uppsala, men hade bara avmätt förakt 
till övers för vad som hänt därefter: ”Hans senare verksamhet är för sorgligt 
ryktbar för att nu vid hans graf återkallas i minnet.” Vårt Land skrev om ”det 
råa och simpla, ytliga och ovederhäftiga i hr Lennstrands hela framträdande 
och verksamhet”. Tidningen tillade, inte utan skadeglädje, att den ”hojtande 
och bullersamma, förnekande och smädande” rörelsen hade domnat av och 
dött innan dess grundare själv lämnat jordelivet. Intervjun med Lennstrand i 
Gefle Dagblad refererades kort som ett tecken på att denne, trots lång och 
svår sjukdom, inte ändrat uppfattning.10   

Inte heller den kristna tidningen Svenska Morgonbladet var beredd att 
visa någon större artighet inför båren. Där beskrevs den döde som överspänd 
och ”fallen för att vara vigtig” redan under läroverksåren. Under studietiden 
i Uppsala tog Lennstrands ”sämre människa […] öfverhand hos honom”. 
Därefter försökte han sig ”som en riktig himlastormare” som for runt i landet 
och höll föredrag mot kristendomen och grundade ett eget samfund som ”ju 
helt naturligt var, inom kort föll i spillror”. Under de sista åren var det knap-
past någon av hans meningsfränder som ville veta av honom, fortsätter tid-
ningen utan påfallande empati: ”Sjuk och eländig måste han draga sig ifrån 
sin utilistiska verksamhet”. Även om Lennstrand inte ändrade sig under 
sjukdomstiden så hade hans tänkesätt på sistone antagit ”en vida annan form, 
än då han var i sin välmakts dagar”, tillade tidningen något mer försonande.11 

Den liberala Stockholms-Tidningen föll också in i kören av fördömande 
röster. I en dödsruna avfärdades Lennstrand som ytlig och oförmögen att 
med sina ”små vyer” och sin ”krassa negation” höra till religions- och tanke-
frihetens varmare och upplystare vänner. Tidningen hävdade att den döde 
varit så ombytlig att ingen kunde vara säker på att han skulle hålla sig till sin 
ateistiska åskådning, men noterade att han ändå ”synes […] hafva dött i 
samma tro, som han under de senare åren lefvat”. Bakom dessa hätska,  
osignerade omdömen går det att ana ännu en personlig relation. Tidningens 
redaktionssekreterare Alfred Lindkvist hade varit studiekamrat med Lenn-
strand i Uppsala och Fritänkarens förste redaktör. Efter en offentlig fejd 
hade han dock brutit alla band med den nu döde.12 

Dagens Nyheter kompletterade sin överlag uppskattande redaktionella 
text om Lennstrand med några rader från den döde själv, som han skrivit 
innan sin elfte och sista operation. Det blev en högstämd motreplik till de 

                               
10 Nya Dagligt Allehanda den 1 november 1895, Fyris den 1 november 1895 & Vårt Land den 
1 november 1895. 
11 Svenska Morgonbladet den 2 november 1895. 
12 Stockholms-Tidningen den 2 november 1895.  
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fysiskt påträngande dödsbäddsinteriörer som tidningarna bjöd på och de 
förväntade angreppen – ett försök att få sista ordet om sitt liv och sin för-
kunnelse: 

 
Skulle ni efter min död i Eder tidning godhetsfullt vilja införa nedanstående? 

Ett sista tack till alla dem, som under de förlidna åren understödt mig i den 
strid jag utkämpat. Jag dör nöjd i tron på ett lyckligt framtidsfolk, som lefver 
utan illvilja, fördomar och vidskepelser, och ett samhälle, der välvilja och 
godhet råda. Att arbeta för det slägtet och det samhället är den högsta re-
ligion, fast det nog dröjer århundraden, ja, årtusenden, innan idealet varder 
förverkligadt. 

Viktor E. Lennstrand.13 

Det yttersta beviset 
Dessa utsnitt ur 1895 års dagspress illustrerar ett hårt och polariserat debatt-
klimat, där den gamla satsen ”om de döda endast gott” bara hade måttlig 
relevans. De visar också hur sjukdom och lidande var självklara delar i reto-
riken och hur människor förväntades förkroppsliga sina ord och ståndpunkter 
in i döden. Inte minst om det gällde religiösa frågor.  

Lennstrands tidning Fritänkaren hade tidigare rapporterat om andra sam-
tida dödsfall på samma premisser. När den engelska fritänkarrörelsens ledare 
Charles Bradlaugh dog i januari 1891 hann tidningen snabbt få in en dödsru-
na. Den avslutades med förhoppningen om att mer information skulle kom-
ma i det följande numret om den avlidnes sista stunder: ”att dessa voro vär-
diga honom betviflar ingen fritänkare, men att de kristne skola öka antalet af 
sina skamliga historier om omvändelser m.m. äro vi fullt förvissade”.14 Och 
när en av Utilistiska samfundets mindre namnkunniga medlemmar, Bengt 
Schostack, avled i juli 1892 rapporterade tidningen att den avlidne inte ång-
rat sig på dödsbädden: ”Sex timmar före hans död börjades den sista kam-
pen. På tillfrågan, om han ännu egde samma tro som besjälat honom under 
hans helsas dagar, svarade han leende: ja. Och så drog han snart sitt sista 
andetag och gick till den eviga hvilan.”15 

Förhållandet till döden och lidandet var det yttersta beviset både för fri-
tänkare, som vände sig bort från en kristen tro, och för troende. Så hade det 
varit sedan debatten om fritänkeriet uppkom under 1700-talet, och motsätt-
ningarna hade snarast skärpts under 1800-talets sista decennier.16 I en ano-

                               
13 Dagens Nyheter den 2 november 1895. Hälsningen infördes senare i bl.a. Social-
Demokraten, Ny Tid och Fäderneslandet. 
14 Fritänkaren nr 4 1891, s. 30. Artikeln är signerad av Otto Thomson. 
15 Fritänkaren nr 16 1892, s. 124. 
16 Det finns exempel på att frågan hade aktualiserats ännu tidigare, t.ex. efter Descartes död i 
Stockholm 1650. Även drottning Christina skrev i ett intyg efter sin abdikation att Descartes 
varit en trogen katolik ovh att han dött under yttringar av fromhet. Svante Nordin, Drott-
ningen och filosofen. Mötet mellan Christina och Descartes, 2012, s. 127ff & 145f. 
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nym skrift mot fritänkare som gavs ut i Stockholm år 1781 hette det kort-
fattat: ”Fritänkares usla omständigheter vid anfall af siukdomar, särdeles 
Läkarens döds-post, vil jag icke sluta til Guds varelse; ty den bevisar sig 
nogsamt sielf.”17 När pamfletten på nytt gavs ut ett sekel senare av svensk-
språkiga religiösa organisationer i USA återkom argumentet i mer elaborerad 
form. Nu uppmanades fritänkarna att berätta hur de ska motstå ångesten och 
skräcken inför döden: 

 
Kom hit, du förståndshjelte, och säg, huru en sådan skall bära sig åt, när 
sjukdom utmattat hans usla kropp, när själen står redo att lemna detta otäcka 
härberge; när löje och skämt icke stå till att få, icke den fyllda pokalen eller 
något nöje längre smakar, icke samvetet längre kan tystas, utan idel mörker 
och grufliga tankar och fantasier hvirfla kring alla sjelskrafterna? Blifver icke 
detta fritänkarens slutliga tillstånd? Kan du neka det?18  

 
Den anonyme skribenten kompletterar bilden med ett antal exempel på hur 
”samvetet vaknar hos döende fritänkare och bespottare”. Under rubriken 
”Fritänkarens slut” levereras denna gruvliga sammanfattning:  

 
Historien vitnar, att en fritänkares dödsbädd är den hemskaste syn man kan få 
se på jorden. Ty här ligger en vanmäktig varelse, med ett hjerta fullt af brin-
nande hat emot sin Skapare och med ett samvete, som han icke längre kan 
döfva. Nu talar det, och hvarje ord träffar som brinnande spjut den svarta sjä-
len. I hans förvridna anletsdrag står skrifven den förskräckliga domens för-
bindelser och eldens rit, som motståndarne förtära skall. Hafva de förut skäm-
tat och nekat, att ett helvete finnes; nu känna de att det finns […]. Nu få de 
lof att med samma mun, hvarmed de hädat, erkänna, att en rättfärdig Gud 
finnes, som äfven har medel att stävja sina bespottare och låta dem betala till 
yttersta skärfven, […] då den med lika mått skall betaladt varde. Ack, ve den 
själ, hvilken sådant skall öfvergå!19 

 
I avsnittet behandlas bland annat Thomas Hobbes, Mirabeaus, David Humes, 
Thomas Paines och lord Byrons dödsbäddar, alla med skräckblandad fasci-
nation inför hur dessa fritänkande personer ska ha drabbats av ohyggliga 
samvetskval eller lämnat jordelivet med demonstrativt förakt för både gudar 
och människor. Voltaires död beskrivs i ett livligt avsnitt, där det berättas att 
diktaren och filosofen ömsom ska ha hädat Gud och ömsom bett till honom: 
han ”dog en hädares död, men ville försonas med kyrkan på dödsbädden”.20 
En annan dåtida humanistisk ikon, Goethe, får också tjäna som avskräckande 

                               
17 Fritänkare och De yttersta Tiders Bespottare, Beskrefna til deras Art och Beskaffenhet, 
Samt Farliga Tilstånd, Stockholm 1781, s. 27f. 
18 Fritänkaren. af x x x. Rock Island, Ill. Lutheran Augustana Book Concern. Chicago 1893,  
s. 43–44. 
19 Ibid., s. 58. Jfr s. 55–56. 
20 De kristna framställningarna av Voltaires död är ett eget kapitel. En glimt av traditionen ger 
Gustave Flaubert i Madame Bovary, där en präst varannan vecka predikar om hur 1700-
talsdiktaren dog medan han förtärde sina exkrementer. Se Gustave Flaubert, Madame Bovary. 
Landsortsseder, övers. Anders Bodegård, 2012, s. 359. 
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exempel. Dennes påstådda sista ord – ”Mehr Licht” – tolkas här som ett ut-
tryck för att han hade hädat och förnekat så att det ”var kolmörkt för hans 
själ”.21 

Exemplen på fritänkares ohyggliga dödsbäddar dyker upp i den ena skrif-
ten efter den andra mot fritänkeriet. Döden är trumfkortet mot religionens 
betvivlare och ”bespottare”, den sanning som bränner fram den verkliga 
halten hos en människa.22 De salvelsefulla tonfallen i dessa texter gjorde dem 
tacksamma att parodiera. I Knut Wicksell satir över uppbyggliga bibelbe-
rättelser, utgivna år 1889 under pseudonymen Tante Malin, heter det om en 
svensk sömmerska som donerat en slant till en staty över Darwin: ”Hurudant 
den sömmerskans lif och ännu mera hennes dödsstund torde komma att ge-
stalta sig, det må vara en sak mellan henne sjelf och hennes Domare.”23 

Men dödsbäddstemat används också på motsatt sätt, av personer som 
själva kallade sig fritänkare. I deras tappning blev dödsbäddsskildringarna 
belägg för hur den som konsekvent följer sitt förnuft kan möta fysiska plågor 
och livets slut med lugn och tillförsikt. Den engelska fritänkarrörelsens tid-
skrift The Freethinker publicerade under 1880-talet en serie ingående be-
skrivningar av hur kända kristendomskritiker lämnat det jordiska livet utan 
ånger eller ångest. Delvis handlade det om samma personer som de kristna 
pamfletterna uppmärksammade, bland annat Voltaire, Hume, Paine och  
Goethe. Tidningens redaktör G. W. Foote samlade dessa artiklar i boken 
Infidel Death-Beds, först utgiven år 1888 och därefter ständigt utökad i nya 
upplagor fram till 1930-talet. (Den sista upplagan inkluderar en uppbygglig 
interiör från redaktörens egen dödsbädd år 1915.24) I sin inledning samman-
fattar Foote samtidens kristna dödsbäddsretorik:  

 
Infidel death-beds have been a fertile theme of pulpit eloquence. The priests 
of Christianity often inform their congregations that Faith is an excellent soft 
pillow, and Reason a horrible hard bolster, for the dying head. Freethought, 
they say, is all very well in the days of our health and strength, when we are 
buoyed up by the pride of carnal intellect; but ah! how poor a thing it is when 
health and strength fail us, when, deserted by our self-sufficiency, we need 

                               
21 Fritänkaren 1893, s. 59f. 
22 För en mildare och resonerande variant på temat som var aktuell under Lennstrands tid, se 
den anonymt utgivna broschyren Fritänkaren, ”betraktande den dåraktiga predikan”, 1885, 
s. 14ff. – Om inte dödsbädden ledde till den förväntade omvändelsen så återstod möjligheten 
att anlita spiritistiska medier för intygande av att fritänkare i varje fall ångrat sig efter att de 
avlidit. Engelsk press rapporterade om en sådan spiritistisk kontakt med den döde Charles 
Bradlaugh i början av 1890-talet. Se David Berman, A History of Atheism in Britain. From 
Hobbes to Russell, London & New York, 1990 [pocketutg.], s. 219f. 
23 Wicksell, Knut [Tante Malin], Nya berättelser om bibliska historien för större barn. 
Genomsedda samt med anmärkningar försedda af Ign. L. Klipping, utn. kyrkoherde i Fåhrval-
la och Bondpine förs:gar, 1889, s. 6. Wicksell låter också sitt fromma alter ego få med ett 
inpass om Thomas Paine, som ”såsom alla fritänkare” dog i förtvivlan och kom till helvetet (s. 
53). 
24 G. W. Foote & A. D. McLaren, Infidel Death-Beds. New Revised and Much Enlarged 
edition, London 1933. s. 56ff. 
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the support of a stronger   power. In that extremity the proud Freethinker 
turns to Jesus Christ,   renounces his wicked skepticism, implores pardon of 
the Saviour he has despised, and shudders at the awful scenes that await him 
in the next world should the hour of forgiveness be past.25 
 

Foote invänder mot denna uppfattning och hävdar att ingen av alla de fri-
tänkare som han känt har ångrat sig i dödens närhet. Men han avstår från att 
öppna allmän moteld. Istället vill han presentera konkreta skildringar av 
verkliga dödsbäddar, där förloppet kan rekonstrueras med hjälp av bevarade 
vittnesmål från de döende själva, deras anhöriga, läkare och andra. Sin egen 
hållning beskriver Foote förhållandevis avspänt: ”The only terror in death is 
the apprehension of what lies   beyond it, and that emotion is impossible to a 
sincere disbeliever. Of course the orthodox may ask, ‘But is there a sincere 
disbeliever?’ To which I can only reply, like Diderot, by asking, ‘Is there a 
sincere Christian?’”26 

The Freethinkers inventering av dödsbäddar återanvändes flitigt i den 
svenska fritänkarpressen. Lennstrand lånade Footes bok av Hjalmar Öhrvall 
och läste den när han satt på cellfängelset i Malmö efter en av sina fängelse-
domar. Då hade han redan haft planer på en svensk bok av samma slag, men 
valde inför frigivningen i början av 1889 att istället låta översätta Footes text 
så att den skulle tas in i Fritänkaren så fort tidningen började komma ut.27 
Inget annat planerat innehåll i tidningen avhandlas med samma iver i breven 
till Öhrvall. Vid ett tillfälle hävdar Lennstrand att de återkommande skild-
ringarna av fritänkares ånger inför döden ”för folket betyder mycket”.28  
Under diskussioner och debatter i samband med sina agitationsresor påstod 
han sig ofta möta hänvisningar till sådana skildringar som argument mot 
fritänkeriet.29   

Publiceringen inleds i det andra numret av tidningen, från augusti 1889, 
med en skildring av Voltaires död. Redaktionen hänvisar direkt till Footes 
texter om ”Infidel Death-beds” i en programförklaring, med följande ut-
fästelse:  

 
Ständigt och jemt hör man kristne påstå, att fritänkare ej kunna dö på sin tro, 
att denna tro endast kan gifva en människa frid i lifvet men ej i döden, att den 
då bleknar och att tillfredsställelse i dessa stunder kan gifvas människan en-
dast genom kristendomens tröst. […] Vi skola visa, att de så mycket om-

                               
25 Ibid., s. VII.  
26 Ibid., s. XIV. 
27 Viktor Lennstrand, brev till Hjalmar Öhrvall den 28 oktober 1888 & den 28 februari 1889. 
UUB. 
28 Odaterat brev från Viktor Lennstrand till Hjalmar Öhrvall, eventuellt från 1888. UUB. 
Lennstrand diskuterar översättningen av Infidel Death-beds i andra brev till Öhrvall den 13 
december 1888 & 27 januari 1889, båda i UUB. 
29 Se t.ex. referat av diskussionsmöte i Örebro i Nerikes Allehanda den 8 juni 1888. 



 25

talade ’återkallelserna’ ej äro något annat än af prester uppdiktade historier 
och att äfven sanningen är på väg att dö ut.30  

 
Publiceringen började om när tidningen 1895 avlöstes av Nya Sanningar, 
som ville bemöta kristna ”tendensdikter” om hur framstående fritänkare på 
dödsbädden avsvurit sin tro och återvänt till religionen eller hur de dött un-
der fruktansvärda själskval.31 Även i senare fritänkartidningar, som den 
svenskamerikanska Forskaren, förekom motivet.32   

Lennstrand var inte först i Sverige med att bemöta skildringarna av fri-
tänkares ånger och pina inför döden. I en volym med anföranden och artiklar 
av den amerikanske kristendomskritikern Robert Ingersoll som gavs ut på 
svenska år 1885 går denne grundligt till rätta med skildringarna av bland 
annat Voltaires och Paines ruelser inför livets slut.33 Tjugo år tidigare hade 
Johan Niclas Cramér ägnat ett av sina offentliga brev i samvetsfrågor åt 
dödsbäddsdiskussionerna. Cramér hade lämnat prästbanan och offentligt 
deklarerat att han var fritänkare – men ingalunda ateist – i slutet av 1850-
talet. I brevet bemöter han ett påstående om att han skulle komma att dö i 
förtvivlan på grund av sitt fritänkeri. Efter att han tagit upp bland annat den 
obligatoriske Voltaire beskriver han sina egen blandning av tvivel och tro 
inför livsslutets stora prov: 

 
Döden är livets största allvar, och ingen vet förut, med hvad mod eller sin-
nesstyrka han skall bestå i den stunden. Fritänkaren har föga hopp om att 
hans dödssäng skall omgifvas af liktänkande, föga i samma mån, som han 
förmått ställa sig högt öfver sin tids fördomar. Har han allenast satt sig öfver 
dessa fördomar, utan att sedermera vilja eller förmå i en egen och välbetänkt 
öfvertygelse söka och finna frid med Gud och sig sjelf så är ej underligt, om 
han vid dödens annalkande känner sig redlös. […] 

Det torde emellertid få anses konstateradt, att åtskillige förnekare af sitt 
lands eller sin tids kyrkliga tro, på dödssängen åter omfattat den och anlitat 
de af kyrkan erbjudna tröstegrunder eller medel. Men det är lika konstateradt, 
att mången fritänkare, som icke lättsinnigt eller af nyck, utan på grund af dess 
insedda motsägelser eller tomhet, förnekat sin kyrkas lära, ända till slut med 
full besinning och bestämdhet afvisat den salighetsordning eller de salig-
hetsmedel, på hvilka hans förnuft icke kunde tro, och dött i en fast öfverty-
gelses orubbliga lugn och med den vises resignation, den frommes glada till-
försigt.34 

 
Cramérs betraktelse fångade Lennstrands intresse. Under planeringen av en 
svensk bok om fritänkares dödsbäddar sände Lennstrand en lång avskrift av 

                               
30 Fritänkaren nr 2 1889, s. 2. 
31 Nya Sanningar nr 2 1895, s. 10. 
32 Se t.ex. artikeln om Voltaires sista stunder i Forskaren, Minneapolis, nr 6 1906, s. 289ff.  
33 Robert Ingersoll, Fria tankar. Föredrag och Afhandlingar, övers. Edvard Fredin, 1885,      
s. 47ff. 
34 Johan Niclas Cramér, Samvetsfrågor behandlade i bref, 1864, s. 41f. 
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just de delar av Cramérs brev som handlar om dödsbäddsproblematiken till 
Öhrvall.35  

I de skönlitterära texter om fritänkare som skrevs i Norden under 1870- 
och 1880-talen var dödsbädden ett återkommande test på kristen eller icke-
kristen övertygelse. I Arne Garborgs Ein Fritenkjar vill huvudpersonen, 
fritänkaren Eystein Hauk, förvägra sin troende hustru Ragna att kalla på 
prästen när deras son är dödssjuk. När sonen tillfrisknat åker Ragna till sin 
gamle far, som är präst, och avlider själv i barndomshemmet. Eystein Hauk 
åter utomlands och återvänder först efter många år. Sonen är nu vuxen och 
själv präst. Eystein dör efter att vädjat till sonen om att vara ”menneskje mot 
kvarandre och ikkje partimennar”, men lönas med ett hatiskt och för-
dömande tal av sonen som förrättar hans begravning.36  

Och i dåtidens främsta roman om en ateist, J. P. Jacobsens Niels Lyhne, 
formas och prövas huvudpersonens livsåskådning under en livsresa mellan 
dödsbäddar. Niels förlorar sin tro i tonåren, sedan Gud inte besvarat hans 
böner vid moderns dödsbädd, och bestämmer sig för att fortsätta leva utan 
gudar och böner. Långt senare gifter han sig och får en son. Niels undervisar 
sin hustru, Gerda, om alla religioners brister och om ateismens grunder, men 
när hon blir svårt sjuk och vill tala med en präst ger han med sig låter henne 
få henne nattvarden på sin dödsbädd. När sedan också sonen blir sjuk vack-
lar Niels i sin övertygelse och kastar sig ned på golvet intill barnets döds-
bädd och ber till Gud. Även sonen dör dock, och Niels förlorar tilliten till sin 
förmåga att leva ett liv som ateist: ”Han hade ikke kunnet bære Livet som 
det var, nu havde været med til at kæmpe om det Største, og havde i 
Kampens Haardhed svigtet den Fane, til hviken han havde svoret; thi det 
Nye, Atheismen, Sandhedens hellige Sag [...].”37 När Niels själv ska dö, efter 
att ha sårats i det dansk-tyska kriget år 1864, är han mindre benägen att tve-
ka. Jacobsen låter honom istället yra några slutord om sin rustning och att 
han vill dö stående – alltså inte på knä, i bön eller med huvudet ödmjukt 
sänkt inför Gud. 

Dödsbäddstemat kan också ses mot bakgrund av den debatt som under 
slutet av 1800-talet fördes om fritänkeriets hälsomässiga risker. Utveck-
lingen i det sekulariserade Frankrike, med en serie revolutioner och uppror 
bakom sig, ansågs särskilt illavarslande. Fritänkeri spårades som orsak till att 
självmorden ökade bland unga personer i Sverige och att alltfler i landet 
vårdades för sinnessjukdom. Författaren och föreläsaren Carl von Bergen, 
som under åren omkring 1890 framträdde som en energisk kritiker av såväl 
ateism som socialism, hänvisade vagt till ”många statistikers åsigt” när han 
beskrev utvecklingen. Desto tydligare var han om att Lennstrands utilism 

                               
35 Viktor Lennstrand, brev till Hjalmar Öhrvall den 28 oktober 1888, UUB. 
36 Arne Garborg, ”Ein fritenkjar” i Fortejlinger. Skrifter i samling VIII, Oslo 2001, s. 80. 
Berättelsen gick som följetong från början av oktober 1885 i den socialdemokratiska tid-
skriften Tiden. Se Hessler, 1964, s. 127 (not 3). 
37 J. P. Jacobsen. Niels Lyhne, Roman, København, 1880, s. 318.  



 27

måste bekämpas om fler människoliv skulle kunna räddas från andlig och 
fysisk massdöd.38 Spekulationerna gick dock även i motsatt riktning. Läkaren 
Anton Nyström, känd positivist och religionsdebattör, väckte rabalder när 
han under 1870-talet hävdade att läseriet i väckelserörelsen kunde orsaka 
sinnesrubbning. Den uttalade kristendomskritikern Hjalmar Strömer tog upp 
frågan i några uppmärksammade föredrag om sambandet mellan ”kolportör-
väsendet” och religiös sinnesrubbning. Fritänkaren publicerade också artik-
lar på temat, även om Lennstrand fokuserade andra frågor i sin kristendoms-
kritik.39 

Själv hade Lennstrand tidigt summerat sin inställning om vilka som dör i 
förtvivlan. Det är de kristna som tvivlar, men som lättsinnigt avstått från att 
ta konsekvensen av sina tankar. Och det är de som kallat sig ”fritänkare”, 
men som överhuvudtaget inte tänkt något eftersom de aldrig egentligen tviv-
lat, studerat, utkämpat en andlig strid eller klargjort en fråga. ”Endast den, 
som har en fast öfvertygelse, kan dö lycklig”, hävdar Lennstrand. ”Man mås-
te tvifla ut – det är ej nog att hela sitt lif söka sanningen, man måste ock fin-
na henne och tillegna sig henne. Man måste blifva viss i dess ande.”40  

Kriser och kransar 
Redan innan Lennstrands död hade hans hälsa diskuterats i offentligheten, 
stundom med de övertoner som hörde till den uppskruvade dödsbädds-
retoriken. Medan kristna och konservativa tidningar antydde att sjukdomen 
var ett Guds straff, som borde tvinga den sjuke till ödmjuk underkastelse, så 
formade hans anhängare sjukdomshistorierna till en berättelse om hur Lenn-
strand – mer eller mindre bräcklig i grunden – brutits ned av myndigheternas 
förföljelser och bestraffningar och av bristande materiellt stöd.  

Första gången Lennstrands tillstånd ansågs vara kritiskt var på våren 
1890. Han avtjänade då ett fängelsestraff för hädelse på Långholmen. Efter 
flera månaders inspärrning hade han, enligt vad han själv senare berättade, 
brutit ihop och tyckt sig se Gud i form av ett ljus- och ljudfenomen i cellen. 
Han beskrev själv händelsen i efterhand: 

 
Till följe af en brutal och hänsynslös behandling […] blef jag så uppskakad 
och enerverad att jag den 21 – 24 april tillfölje af den af denna behandling 
framkallade sinnesoron försattes i ett abnormalt sinnestillstånd, i hvilket jag 
under dessa tre nätter i den ensamma cellen såg flammande ljussken och hör-

                               
38 Se t.ex. artikeln om Frankrikes folkmängd i Hemlandsvännen nr 46 1888; Carl von Bergen, 
Vårt reaktionära unga Sverige. Nutidsbetraktelser, 1890, s. 143 & 148f. 
39 Tore Frängsmyr, Svensk idéhistoria. Bildning och vetenskap under tusen år, del 2, 2000,    
s. 138 & Hjalmar Strömer, Om kolportörväsende och religiös sinnesrubbning. Ett föredrag, 
1881, s. 4ff. Jfr ”Kan kristendomen störa själsharmonien och alstra verklig själsrubbning” av 
Carolus Hane i Fritänkaren nr 9 1890, s. 70. 
40 Fritänkaren nr 9 1889, s. 6. 



 28 

de ljud, hvilka jag då ej kunde förklara på naturligt sätt. I det öfverspända 
sinnestillstånd, i hvilket jag befann mig, fingo dessa hallucinationer, hvilka 
för mig hade objektiv verklighet ehuru de voro fullkomligt subjektiva, så 
småningom betydelsen af något slags underverk och uppenbarelser och skulle 
förvisso ha blifvit en Saulus, efter att under dessa 3 a 4 dygn i fängelsecellens 
ensamhet ha sett och upplefvat alldeles detsamma som Saulus på vägen till 
Damaskus […].41 

 
Lennstrands släkt och vänner fruktade för hans liv och utverkade en snabb 
frigivning efter kunglig benådning. Anton Nyström, som haft kontakt med 
Lennstrand under krisen, intygade i efterhand att läget varit akut.42 Även om 
livet kunde räddas denna gång skulle hans anhängare se sammanbrottet i 
cellen som början till slutet. Knut Wicksell beskrev det som att en ”nedärfd 
nervös natur […] var nära att slå ut i sinnessjukdom”. Det var ett frö som 
sedan låg kvar och grodde även om sjukdomen den gången kunde avvärjas, 
tillade Wicksell.43  

Våren 1892 blev Lennstrand svårt sjuk under en agitationsresa till Gävle. 
Ett återfall i influensa utvecklats till en livshotande lunginflammation, och 
Lennstrand fick veta att ryktet om hans död flera gånger spreds i staden, 
även med angivande av det exakta klockslaget.44 Företrädare för flera kristna 
rörelser ska ha försökt få besöka den sjuke i Gävle för att få honom att om-
vända sig, men hindrats av dennes släktingar. Wicksell refererade i Fri-
tänkaren till Svenska Morgonbladets ”heliga fröjd” över Lennstrands till-
stånd. Tidningen hade i en notis om ateistens sjukdom skrivit: ”Månne uti-
lismens läror nu förmå tillfredsställa honom, skänka tröst i sjukdomen och 
frid i den kanske annalkande döden? Måhända den Gud han så fräckt hädat 
nu vill sätta en gräns för hädandet och säga till denne sin motståndare: ’här-
intill skall du gå men icke vidare’.”45 Wicksell drev inte den personliga po-
lemiken vidare. Som nationalekonom betonade han istället behovet av andra, 
mer handfasta förbättringar av Lennstrands situation: 

 
Största delen av hr L:s föredrag lemna på grund av den obetydliga inträdes-
avgiften icke den ringaste behållning, och hans tidning har först på sista tiden 
förmått någorlunda bära sig. Man kan direkt spåra följderna af denna hans 
bekymmersamma ekonomi i den sjukdom, som nu för en längre tid gjort   
honom oförmögen att verka för vår sak.46   
 

När Lennstrand efter några veckors frånvaro återvände som redaktör för 
Fritänkaren ignorerade han dock alla överväganden om bättre materiella 

                               
41 Fritänkaren nr 14 1890, s. 105. 
42 Anton Nyström, Kristendomen och den fria tanken. En kritiskt historisk framställning, 
1908, s. 467. 
43 Nya Sanningar nr. 18 1895, s. 142. 
44 Viktor Lennstrand, brev till Hjalmar Öhrvall den 24 & 28 mars 1892. UUB. 
45 Svenska Morgonbladet den 18 mars 1893.  
46 Fritänkaren nr 7 1892, s. 50.  
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förutsättningar och skrev att sjukdomen och dödsinsikten skärpt hans vilja 
att föra kampen mot kristendomen vidare, ”de minuter, jag är kvar här”, utan 
att det ”ringaste bry mig om misstydningarne, hånet och smädelsen”.47 Sena-
re under året tog han dock själv upp frågan om understöd för sin verksamhet. 
Utspelet följdes upp av Wicksell, som publicerade ett upprop om bidrag till 
årligt understöd för Lennstrands arbete. En lönefond inrättades med bland 
annat Wicksell som ansvarig för medelsfördelningen.48 

Den sista sjukdomstiden introduceras försiktigt i Fritänkarens spalter un-
der hösten 1893 genom en serie korta notiser om Lennstrands sviktande häl-
sa och sjukhusvistelser i samband med olika operationer. I februari följande 
år blir rapporteringen utförligare, efter att Lennstrand opererats för femte 
gången på ett halvår. ”Någon fara för lifvet föreligger dock ännu inte”, skri-
ver tidningen föga lugnande. Trots sjukdomen deltar Lennstrand i arbetet 
med Fritänkaren, som ska fortsätta att komma ut.49 I början av april följer en 
detaljerad beskrivning av Lennstrands hälsoproblem. Vem som för pennan är 
oklart; någon utsedd tillfällig redaktör finns inte. Oavsett om Lennstrand 
själv svarar för texten eller inte så vittnar den om hans sinne för att varva 
salvelsefullt språk med hårda angrepp:  

 
Återigen jubla de kristna. Ty hr Lennstrand har åter nedlagts på sjukbädden. 
[…] Och ånyo se vi de kristnes anleten stråla af idel fröjd. De hafva riktiga 
sötebrödsdagar. Ja, det är ibland rent af svårt för dem att beherrska sin glädje. 
Der är ett rop af halleluja och ”pris ske gud” utan ände. Ty i missionshusen, 
kapellen och bönesalarne öfver hela landet förkunna nu predikanter och 
frälsningsarméns officerare att ”Jehova visat att han nu lefver genom att låta 
den förfärlige och fräcke gudsförnekaren Lennstrand få kräfta i tungan”! Och 
vid detta ljufliga och glada budskap komma i tårarne på de troende af idel 
glädje. Och nyheten sprids ut så fort man kan som ett tydligt bevis på den 
kristne gudens makt.50 

 
Kanske går det också att ana en viss leda hos Lennstrand, eller den som fört 
pennan i hans ställe, vid att fritänkaragitators hälsa ständigt ska vara ett till-
hygge i dagsdebatten: 

 
Ty en fritänkare är ju också en vanlig människa. Och den tid bör nu vara 
kommen då folket är så upplyst att det inser att en fritänkare kan bli sjuk på 
samma sätt som kristna och att icke ens en prononcerad ateist och upplys-
ningskämpe har undfått något slags gudomligt monopol på evig helsa. Äfven 
han måste väl förr eller senare dela alla menniskors slutliga öde och på ett    
eller annat sätt duka under för lifvets otaliga fiender, utan att det, när det hän-

                               
47 Fritänkaren nr 11 1892, s. 81. 
48 Fritänkaren nr 19 1892, s. 148; nr 20 1892, s. 160. & nr 23 1892, s. 184. 
49 Fritänkaren nr 4 1894, s. 29. 
50 Fritänkaren nr 6 1894, s. 46. Att Lennstrand här omtalas i tredje person behöver inte vara 
ett tecken på att någon annan skrivit texten. Greppet var vanligt i t.ex. The Freethinker, där 
redaktören G. W. Foote i praktiskt taget varje nummer rapporterar om ”mr Footes” göranden 
och låtanden.   
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der honom, ovillkorligen skall betraktas på ett annat sätt än när det händer 
kristne eller indiferenta: såsom ett gudomligt ingripande och ej såsom en helt 
naturlig händelse.51 
 

Lennstrands sjukdom diagnostiseras med vetenskapliga referenser som strål-
svamp eller actinomyces. Tidigare har sjukdomen betraktats som ”bölder, 
som kommit av sig sjelfva”, men nu sägs det vara det belagt att dessa kan 
spridas genom att man tuggar på exempelvis ett grässtrå eller ett kornax. Den 
vetenskapliga utläggningen motiveras, utilistiskt nog, med en ren nytto-
aspekt: det kan vara bra för tidningens läsare att känna till dessa risker så att 
de inte själva drabbas.52 Särskilt uppmärksamhet ägnas åt ryktet om att Lenn-
strand hade drabbats av kräfta i tungan. Detta avfärdas som alltigenom osant 
och falskt. Utläggningen avslutas med en information till Fritänkarens pre-
numeranter att tidningen nu ska dra ned på utgivningen i väntan på att Lenn-
strand på nytt ta hand om ledningen av den. Endast ytterligare ett nummer 
skulle dock komma ut, och då bara med en sidas meddelande från Lenn-
strand om att tidningen måste läggas ned i väntan på att han ”om något år, 
som vi skola hoppas” kan återuppta arbetet.53 Redan i det föregående numret 
anade väl läsarna vartåt det lutade. Numret inleddes med novellen ”Döden” 
av Arne Garborg, där en äldre slagrörd man uppmanar en ung besökare att 
inte vara rädd för döden och för döende människor. Det avslutades med en 
annons för Lennstrands tryckta föredrag Finns det ett lif efter detta?. 

Under Lennstrands sista sjukdomstid, när utgivningen av Fritänkaren låg 
nere, startades det nya fritänkarorganet Nya Sanningar av delvis samma 
personer som arbetat nära Lennstrand. Det första numret av den nya tid-
ningen kom ut några månader före dennes död och inleddes med en bild av 
den sjuke agitatorn i sin krafts dagar. Greppet var ”lika mycket en heder som 
en plikt”, skrev redaktören Petrus Asplund.54 I numret fick läsaren en utförlig 
uppdatering om Lennstrands tillstånd. Diagnosen strålsvamp nämndes på 
nytt, men kompletterades med upplysningen att en professor vid Serafimer-
lasarettet i Stockholm bedömt att lidandet snarare berodde på benröta i ske-
lettet. Enda lösningen skulle vara en djupt ingripande operation, men för 
tillfället hade Lennstrand sagt nej till detta och valt att pröva en homeopatisk 
kur. Tidningen gav en pessimistisk prognos: ”Någon synnerligt stor för-
hoppning om Lennstrands vederfående lär väl i alla händelser icke vara för 
handen. Dock är icke häller slutet nära förestående, utan torde han ännu ha 
flera månader eller än längre tid att lida.”55 För Nya Sanningar var Lenn-

                               
51 Fritänkaren nr 6 1894, s. 47. Jfr Nya Sanningar nr 6 1895, s. 45, där Lennstrand sägs ha 
önskat att man inte ska ”göra allt för mycket väsen” av honom och hans tillstånd. 
52 Diagnosen var inte gripen ur luften. Strålsvampar, eller actinomyceter, är bakterier som 
finns i jorden och som bl.a. kan leda till sjukdomen aktinomykos med variga inflammationer 
hos människor och djur. Se Nationalencyklopedin, del 1, 1989, s. 40 & 147. 
53 Fritänkaren nr 7 1894, s. 49 (opag.). 
54 Nya Sanningar nr 1 1895, s. 1. 
55 Nya Sanningar nr 1 1895, s. 5. 
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strand en ”hjälte äfven i olyckan”: ett exempel på hur en samtida svensk 
inkvisition kunde berömma sig av att ha slagit ned en sanningskämpe, för-
bittrat hans liv och kanske även bidragit till att han brutits i förtid.56  

Den ruttna tungan 
Mot bakgrund av dödsbäddens symboliska betydelse är det inte förvånande 
att Lennstrand ägnade särskild möda åt att offentligt framhålla sammanhang-
et mellan sitt liv och sin död ännu under sina sista veckor i livet. Trots lidan-
de och matthet gav han en sista intervju kort före sin död till en liberal tid-
ning i sin barndomsstad. En sorts testamente sändes till Dagens Nyheter, 
som startats och länge getts ut av den kände – om än moderate – fritänkaren 
Rudolf Wall. Redan i början av sin sista sjukdomsperiod hade Lennstrand 
förberett sig för slutstunderna. I ett brev från Sophiahemmet från mars 1894 
bad han om att få kalla på Anton Nyström ”då det håller på att bli slut med 
mig”, för att denne i efterhand skulle kunna intyga att agitatorn inte ändrat 
uppfattning om kristendomen: 
 

Nu stundar inom ett par dagar en ny operation, denna gång djupt in i magen, 
hvarifrån det onda lär komma, och jag antager att det att det förr eller senare 
blir döden. Redan nu ha de kristne spridt ut en mängd lögner om mig […]. 
Efter min död blir det naturligtvis ännu flera olika historier. Derför anser jag 
det vore rent af nödvändigt att i mina sista stunder några fritänkare äro tillstä-
des för att sedan kunna vederlägga lögnerna om omvändelse på dödsbädden 
eller en olycklig död. Då jag hela tiden här varit omgifven af kristna, skulle 
det vara mig kärt, att i mina sista stunder få se hos mig några af dem som i 
hufvudsak tänka lika med mig.57 

 
Lennstrands död blev snabbt en del av fritänkarnas panteon över kristen-
domskritiker som hållit måttet inför livets slut. Foote införlivade visserligen 
inte den något perifere svensken i sin katalog över otrognas dödsbäddar, men 
i svenskspråkiga fritänkarkretsar återkom hänvisningar till Lennstrands död 
som ett exempel på en god och sann fritänkardöd. Nya Sanningar skrev i en 
ilsken kommentar att kristna tidningar hade bespetsat sig på att kunna berätta 
om fritänkarens omvändelse på dödsbädden, men att de blev snuvade på 
detta till följd av Lennstrands oförskräckthet och hängivenhet ändå till livs-
slutet: ”De [kristna] få nu trösta sig med, hur sankte Per skickar honom till 
helvetet ’att brinna där, men aldrig brina opp’.”58 Så sängbunden han var, 
                               
56 Nya Sanningar nr 1 1895, s. 1. 
57 Viktor Lennstrand, brev till Anton Nyström den 8 mars 1894. Stockholms stadsarkiv & 
Nyström 1908, s. 468. 
58 Nya Sanningar nr 18 1895. Tidningen hade meddelat dödsfallet i nr 17 1895, som inleddes 
med en äldre teckning av den rättfärdiges respektive den ogudaktiges död enligt kristen-
domen, med svärmande änglar runt dödsbädden i det förra fallet och lismande smådjävlar i 
det senare. 



 32 

hade Lennstrand dött stående i sina anhängares ögon. Han hade också för-
medlat bilden av att han gjort det i egna ögon. 

Men hans lära skulle också komma att kontrasteras mot frälsta personers 
saliga dödsbäddar. Baptistpredikanten John Wahlberg gav några år efter 
Lennstrands död ut en samling berättelser med en novell om en ung kvinna 
som just kommit till Stockholm från landet. Trött och hungrig råkar hon få 
se en affisch för ett föredrag av Lennstrand om livet efter detta. Hon går dit 
och får höra att Gud, himmel och helvete inte existerar och att det heller inte 
finns någon nåd att hoppas på. Omtöcknad och förvirrad låter hon sig efter 
föredraget tas om hand av en okänd man som gör henne gravid. Efter nio 
månaders hård och ensam kamp föder hon barnet, som hon därefter tar livet 
av. Hon döms till fängelse för mord, men friges efter några år på grund av 
förmildrande omständigheter. Utanför fängelseporten väntar en ”bibelkvin-
na” som låter henne hitta tillbaka till barndomstron. Fylld av ånger och skuld 
återvänder kvinnan till sitt barndomshem, där hon dör efter att ha blivit 
frälst.59  

Flera år efter Lennstrands död ansåg sig hans anhängare och efterföljare 
behöva motbevisa de seglivade rykten som spreds.60 Särskilt suggestiv var 
tanken på att den intensive fritänkaragitatorn skulle ha drabbats av sjukdom i 
munnen eller halsen efter alla sina föredrag mot kristendomen. Skolmannen 
och författaren Hugo Swenson, som växte upp i ett borgerligt Stockholms-
hem under 1880- och 1890-talen, minns hur det berättades att Lennstrand en 
gång under ett möte hade utmanat Gud genom att be honom sända en blixt 
och krossa honom för att bevisa sin existens. Triumfatoriskt skulle han sedan 
han sagt: ”Haha! Det kom ingen blixt. Där ser ni! Han finns inte!” Men 
Hugo Swensons mor hade, med djup blick och av ”helig skygghet” dämpad 
röst, tillagt att blixten kom på ett annat sätt än vad Lennstrand velat föreskri-
va Gud: ”Han dog av kräfta i tungan.”61 

Efter hand etablerades bilden av ateisten vars tunga ruttnat som ett under-
förstått Guds straff. När striderna om Lennstrand klingat av, och minnena av 
honom nästan helt förbleknat, bestod denna bild även hos författare som i 
övrigt var främmande för de kristna angreppen. Dan Andersson skriver om 
”en fritänkare som hette Lennstrand, och som satt sig upp mot Gud. Sedan 
hade tungan ruttnat i munnen på honom.”62 Och i sina memoarer nämner Ivar 

                               
59 John Wahlberg, I broderligt sällskap, 1909, s. 7ff. 
60 Se t.ex. Sanningar om Lennstrand 1908, s. 6ff. 
61 Hugo Swenson, Utkast till en människa, 1949, s. 56. Swenson tillägger försiktigtvis att han, 
ännu i slutet av 1940-talet, inte vet om moderns upplysning är sann. – Berättelsen har karaktär 
av vandringsmyt. Under 1890-talet spreds en variant av den om en annan fritänkare, Henry 
Berghell, som under en tid arbetade nära Lennstrand. Berghell skulle i ett föredrag ha sagt att 
Gud borde låta en blixt krossa honom för att visa sin allsmäktighet. En äldre kvinna hade då 
sagt: ”Ack, han når dig nog, var säker på det”. Enligt berättelsen ska Berghell senare ha ”på 
ett gräsligt sätt lemlästats” av sprängmedel som han arbetade med i ett laboratorium under sin 
exil i Amerika. Se Dalpilen, den 17 april 1896.  
62 Dan Andersson, De tre hemlösa, 1918, s. 18. Jfr s. 28. 
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Lo-Johansson ”Gudsskändaren” Viktor Lennstrand, om vilken det sagts att 
tungan ruttnat på honom innan han dog.63 

                               
63 Ivar Lo-Johansson, Tröskeln. Memoarer från 30-talet, 1982, s. 133. William Öhrman, en av 
de forskare som särskilt intresserat sig för Lennstrand, nämner inte den ruttna tungan, men 
skriver ännu 1974 att det inte ligger något orimligt i tanken på att fritänkaren skulle ha prisat 
de kristnas lycka och dömt ut sitt eget liv inför döden. Se Öhrman, 1974, s. 131. 
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Människans död – och Guds 

”Verka, ty natten kommer” 
Döden är inte bara ett tema som belyser klimat och grundtankar i det sena 
1800-talets fritänkardebatt. För Viktor Lennstrand var den ett faktum som 
gjorde den egna kampen nödvändig och akut. I sin ateistiska agitation for-
mulerade han konsekvent den enskildes dödlighet i ett universum utan Gud 
som ett moraliskt incitament till att göra gott och att vara nyttig. Det under-
strök dödsbäddens betydelse, för Lennstrand själv såväl som för dem som 
ville frälsa honom på hans yttersta.  

Människans dödlighet framhålls så ofta i Lennstrands texter att det kan 
likna koketteri. ”Vi skola alla dö”, hette det i föredraget Fins det ett lif efter 
detta?, som trycktes 1889. Formuleringen följs upp och bekräftas med en 
närmast barock anhopning av bilder av det väntande livsslutet: ”Hvarje hjer-
ta, som klappar varmt hör i dag, skall ha stannat; hvarje blick, som möter 
mig nu, skall ha slocknat, och de pulsar, som slå här af kraft och lifsglädje, 
skola ha domnat – vi skola tigga och döda bland grafvar – och ingen skall 
bry sig om oss mera.”64 Ändå finns det konsekvens och allvar i avsnittet, som 
ger en existentiell tillspetsning av människans belägenhet och moraliska 
ansvar/uppgift. Carl Johan Björklund, som på 1920-talet skrev en kortare 
biografi över Lennstrand, noterar att denne i sina föredrag ofta betonade att 
vi inte vet hur länge vi får leva och vi ska kämpa för att ”icke de efterkom-
mande skola få våra kedjor i arv” under den tid vi lever. I dessa sammanhang 
brukade Lennstrand citera några rader av Runeberg, enligt Björklund: 

 
Bland de makter, som på jorden trona 
bär blott vanskligheten säker krona, 
döden kan ej störtas, kan ej skona, 
och dess lie rostar ej.65  
 

Citatet förekommer bland annat i föredraget Fins det ett lif efter detta?. Där 
behandlas – och avfärdas – ett antal teoretiska argument för att livet får en 
fortsättning efter döden innan Lennstrand kommer in på döden som sådan. I 
hans perspektiv är döden inget att frukta. Främst är den ett skäl för män-

                               
64 Viktor E. Lennstrand, Fins det ett lif efter detta? Föredrag, 1889, s. 14. 
65 Carl Johan Björklund. En fritänkares levnadssaga. Viktor Lennstrand, banbrytare för den 
fria tanken bland Sveriges folk. Nordens apostel för avkristning, 1926, s. 62f.  Runebergcitatet 
är från ”Ungdomen”, som ingår i Dikter från 1830. Björklund har ändrat ordalydelsen något. 
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niskor att utnyttja sitt enda, jordiska liv så väl som möjligt. Med ett svep 
över publiken förenar han sig själv och varje enskild åhörare i en vädjan om 
att dödsinsikten ska omvandlas till medmänskliga handlingar istället för 
ångest, förtvivlan eller vidskepelse. Både genom det bibliserande språket och 
i den direkta hänvändelsen till var och en i publiken antar han rollen av pre-
dikant: 

 
Här sitta ålderstigna män och qvinnor – måhända har du endast några 

veckor, kanske endast några dagar kvar. Jag vill ej hos dig väcka någon fruk-
tan för döden. Vi behöfva ej frukta den. Och jag tror, att den eviga hvilan är 
välkommen för dem som haft nog af denna verldens bekymmer, men, innan 
du lemnar de kämpandes leder, innan din plats blir tom – skulle du ej vilja 
vara ärlig och göra något för de tankar och principer, hvilka minska lidandet 
för dina efterkommande – skulle du ej dö lyckligare, om du visste, att du 
gjort åtminstone någon insats i lifvet, hvilken verkade till godo, när du ej 
längre kan göra något. Och här är unga som skola lefva 10, 20, 30 år. – O, 
hvad I kunnen göra! – hvilka tillfällen I fån att verka godt – hvar I än ären, i 
verkstaden, på kontoret, i butiken, i sällskapskretsen, kommen I i beröring 
med menniskor som lida, ja, som kanske börjat misströsta, förtvifla – säg 
dem ett vänligt ord – låt dem känna att sympatiens känslor ännu omfatta dem 
med slägtet, ännu icke äro brustna. Vet du, hvad ett vänligt ord, en seende 
blick, ett fast broderligt handslag kan ha för följder?66 

 
Döden kunde även dyka upp som argument för allvar och engagemang i 
sammanhang som inte självklart inbjöd till det. I ett föredrag om republiken, 
allmänna rösträtten och fritänkeriet heter det, kanske mer skrämmande än 
inbjudande: ”Kom med oss i denna strid! Du kanske icke har många dagar 
på dig. Om några veckor, några månader kanske du är död.”67  

Till och med i festliga sammanhang var dödstanken en hedersgäst. En 
sommardag 1888 underhöll Lennstrand ett par hundra örebroare som gjort en 
lustresa med ångbåt till Eskilstuna med ett föredrag om ”huru vi af döden 
skola lära oss att lefva”.68 Från en nyårsvaka den 31 december 1891 rappor-
terar Fritänkaren att Lennstrand sagt ”några för tillfället lämpliga och allvar-
liga betraktelser”:  

 
Säkert skola vi alle ej mer fira nyår tillsammans. När utilisterna nästa gång 
samlas för att taga farväl af ett gånget år och att helsa ett nytt, kanske döden 
tagit bort flera bland oss. Då kanske du är borta – kanske jag är borta. Med 
all säkerhet blir detta år det sista för flere bland oss, som i afton äro här och 
känna sig friska och starka. Vi veta intet härom, men just denna ovisshet bor-
de väcka oss upp till en rastlös och energisk verksamhet den tid vi ha krafter 
och helsa kvar. Tänk om du eller jag alldeles bestämdt visste, att det är det 
sista år i vårt lif vi i afton möta. Och så kan ju vara förhållandet. I hvilket fall 

                               
66 Viktor E. Lennstrand, Fins det ett lif efter detta? Föredrag, 1889, s. 19. Runebergcitatet 
återges på s. 14. 
67 Viktor E. Lennstrand, Republiken, allmänna rösträtten och fritänkeriet. Föredrag af Viktor 
E. Lennstrand vid Lill-Jans i Stockholm söndagen den 19 Juli 1891, 1891, s. 11. 
68 Nerikes Allehanda den 20 augusti 1888. 
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som helst borde vi arbeta så som om detta år vore det sista vi hade att lefva. 
Låt oss, bröder, under detta år, utan tanke på oss sjelfva, lefva helt för den 
stora mission som blifvit vår: att göra sanningen känd, befria trälarne och 
afskaffa orättvisorna. […] Och en gång skall den komma för oss alla, för den 
ene förr, för den andre något senare, men ingen lefver här för evigt. Och just 
derför att vårt lif är så kort och oberäkneligt, låt oss sluta oss tillsammans till 
ett förbund af menniskor, som vilja använda alla sina krafter, tankar, känslor 
och intressen till mensklighetens nytta.69 

 
Vid en sekulär julotta 1892 återknöt Lennstrand till betraktelsen ovan. Med 
nyvunnen erfarenhet av livshotande sjukdom tränger han nu närmare var och 
en för att komma till samma slutsats som året innan och ytterligare mana 
dem som den gången inte tog honom på orden: 

 
Då vi för ett år sedan voro samlade […] för att helsa ankomsten af detta nu 
snart tilländalupna år, funnos bland oss några som i dag saknas. Deras händer 
tryckte våra händer, deras blickar mötte våra. De deltogo i sången, och när 
jag sade, att nästa nyår, vi skulle samlas, nog någon af oss skulle saknas, 
trodde de nog icke, att det var någon af dem det gälde. De voro friska, de 
kände sig starka. Men i dag äro de borta – de ha gått till den eviga hvilan, till 
den långa sömn, ur hvilken ingen uppvaknar. Deras minnen lefva bland oss, 
men de ha för alltid slutat sin verksamhet. Hur skall det vara nästa jul och 
nästa nyår? Kanske det då är du eller jag, som är borta från de lefvandes land. 
Vi veta intet derom. Tänk, om vi bestämdt viste, att det år som nu kommer, 
blefve det sista i vårt lif! Hvad skulle vi väl då bry oss om litet förföljelse    
eller några obehagligheter! Om en kort liten tid vore det ju slut. Med hvilken 
rastlös energi skulle vi ej arbeta och verka för att fullborda hvad vi ha att ut-
rätta!70   
 

Den ständiga betoningen av livets korthet som existentiell tillspetsning av 
människans belägenhet fångades effektivt upp i utilisternas version av ”Ver-
ka, ty natten kommer”, en populär kristen sång som fått ny text inom sam-
fundet. Här är det just nattens ankomst som är arbetets incitament, dess 
tvingande yttre omständighet som människor bör omvandla till något positivt 
för sig själva och varandra. Då kan dagens plikter och plågor leda till något 
gott, för stunden och för framtiden: 

 
Verka, ty natten kommer, 
Verka, då morgon gryr, 
Verka, då dagen glänser, 
Verka, tiden flyr. 
Verka, när solen bränner, 
Verka, till kväll’n håll ut – 
Verka, ty natten kommer, 
Då är verket slut. 
 
 

                               
69 Fritänkaren nr 1 1892, s. 3. 
70 Fritänkaren nr 1 1893, s. 4. 
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Verka, ty natten kommer, 
Verka, då om är tid. 
Gör detta lifvet nyttigt,  
Gör din bästa id.  
Hvarje minut som flyger 
Fyll på ett nyttigt sätt! 
Lär dig att tingen känna, 
Då blir lidandet lätt! 
 
Verka, ty natten kommer, 
Snart sjunker solen ner, 
Lindra då någons smärta, 
Äfven om ingen dig ser. 
Lef för menniskors lycka, 
Än finnes tid ju kvar, 
Gläd dig i framtidshoppet, 
Om liusare, bättre dar!71 
 

Dikten, som först publicerades med underrubriken ”En kristen utilistsång”, 
är ett exempel på hur en populär text och/eller melodi kunde varieras för att 
passa i olika sammanhang under en tid när dikter sjöngs och deklamerades i 
entusiasmerande syften i föreningar med vitt skilda syften.72 Frälsnings-
arméns grundare Booth gav populära melodier kristna texter, senare skulle 
Joe Hill ge populära kristna sånger nya, politiskt radikala texter. Lennstrand 
mindes i efterhand gärna hur han under uppväxten delat frikyrkoförsam-
lingens gemenskap när den sjöng amerikanske väckelsesånger i bönehuset i 
Gävle. Sina egna ambitioner att utforma en ny, sekulär religion beskrev han 
som ett sätt att formulera ”en efter folkets behov afpassad utilitaristisk re-
ligion […] med sånger på gamla goda melodier”.73 

Underlaget till ”Verka, ty natten kommer” hade närmast hämtats från de 
svenska väckelserörelserna. Det gick tillbaka på dikten ”The Night Cometh”, 
skriven av den engelsk-kanadensiska författaren Anna Louisa Walker och 
först utgiven anonymt i en diktsamling i början av 1860-talet. Texten utveck-
lade och varierade en bibelvers om människans uppgift att arbeta under 
(livs)dagen, Joh. 9:4, men hade ingen uttalad kristen tendens. Det religiösa 
budskapet fick läsas mellan raderna, som i tre åttaradiga strofer upprepade 
det monotona omkvädet om den lika monotona uppgiften att arbeta från 
morgon till kväll.74 Dikten togs snabbt upp av kristna samfund i Nord-
amerika och fick den nya, pedagogiskt tydligare titeln ”Work, for the night is 
coming”. Den hörde till de andliga sånger som under 1870-talet gavs ut i 

                               
71 Fritänkaren Julnummer 1889, s. 5f. Texten kan ha skrivits av Ernst Hellborg, Utilistiska 
samfundets ledande skald vid denna tid, även om denne brukade sätta ut sitt författarnamn.   
72 När texten ges ut av Ernst Hellborg i häftet Utilistiska sånger år 1890 har den fått den mer 
neutrala underrubriken ”Omskrifven kristen sång”, se s. 20.   
73 Viktor Lennstrand i brev till Hjalmar Öhrvall den 17 november & den 16 december 1887, 
UUB.  
74 Leaves from the Backwoods [anonym författare], Montreal, 1861, s. 42.   
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svensk översättning av baptistpastorn Teodor Trued Truvé. Dennes tolkning 
var i huvudsak trogen originalet och hade precis som utilisternas senare   
version titeln ”Verka, ty natten kommer”.75  

Den kristna anknytningen var antagligen redan välkänd för de flesta som 
tog del av utilistsången, men underrubriken antyder att delar av det kristna 
budskapet kan och bör införlivas i den Lennstrandska utilismen. Det handlar 
särskilt om människans ständiga skyldighet att betänka sin dödlighet och 
använda den korta livsdagen till något som svarar mot högre och ädlare syf-
ten än att enbart stilla hungern. Den utilistiska versionen betonar tydligare än 
det engelska originalet och de andra svenska tolkningarna altruismens be-
tydelse. När människan inte alltid kan räkna med att hennes tankar och   
gärningar granskas av någon ständigt närvarande gud, uppmanas hon att 
lindra andras smärta även ”om ingen dig ser”. Utilisternas materiella världs-
bild får också bli en väg till tröst och välbefinnande: ”Lär dig att tingen kän-
na,/Då blir lidandet lätt!”  

I övrigt är den utilistiska versionen trogen den engelska originaltextens 
rytm och ordval. Den första strofens rytmiskt markerade imperativ att ”ver-
ka” är mer exakt överfört här än i de andra svenska versionerna. Det är först 
i den sista strofen som Walkers upprepning av ”verka” överges så att texten 
öppnas mot ett ljus som slår in från framtiden. Uppmaningarna ”Lef för 
menniskors lycka” och ”Gläd dig i framtidshoppet” får ersätta originalets 
fokus på arbetet och natten. 

Lidandet i världen 
Dödstemat var nära förbundet med frågan om lidandet, som också var en 
ständig klangbotten i Lennstrands texter och anföranden. Att minska lidandet 
i världen var ett huvudsyfte för det utilistiska samfund som han var med om 
att grunda (se kapitlet Självuppfostran för allas nytta). Ibland kunde han 
uttrycka sig närmast utopiskt om möjligheterna att minska och helt utplåna 
vissa sorters lidande. Till utilismens mål hörde att avskaffa både fattigdom 
och sjukdom, vilket i båda fallen skulle vara möjligt om förnuft, vetenskap 
och politisk reformism – ”dessa lugna, men ej desto mindre betydelsefulla 
revolutioner, som dagligen försiggå” – fick vara vägledande.76 Andra gånger 
var han mer realistisk om åtminstone sjukdomarnas närvaro.  
                               
75 En alternativ tolkning, gjord av Erik Nyström, spreds under titeln ”Verka för Herren Jesus” 
– en tolkning som på ett helt annat sätt än det engelska originalet lyfter fram det kristna bud-
skapet och beskriver det som en uttalad tröst under arbetet. Truvés och Nyströms tolkningar 
ingår i Sånger till Lammets lof, 1877, (nr 168) respektive Sionstoner, 1889 (nr 711) samt en 
mängd senare sångböcker. En viss självsvåldighet präglar för övrigt den tolkning av texten 
som sedan 1920-talet ingår som psalm nr 585 i Svenska kyrkans psalmbok från 1986, Siri 
Dahlquists text ”Verka tills natten kommer” med inte mindre än fem strofer som utbroderar 
temat och förser det med en rad tydliga kristna motiv som saknas i det kärvare originalet.  
76 Fritänkaren nr 2 1891, s. 10. 
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I en diskussion med kyrkoherden Per Nymansson om det onda i världen 
uppträdde Lennstrand som den allvarlige försvararen för människor som 
utan egen förskyllan drabbas av sjukdomar eller olyckor. Nymansson hävda-
de att det onda är något onaturligt som kommit in i världen genom män-
niskors orätta val i förhållande till de möjligheter som Gud gett henne, alter-
nativt att de är en påminnelse om att det finns en världsalltets herre inför 
vilken människan bör böja sig. Lennstrand invände att sjukdom hör till 
kroppens natur lika väl som jordbävningar hör till jordens natur, men ansåg 
inre att det var detsamma som att de bör finnas. Nymanssons resonemang 
kunde leda till ett ”förhärligande af moraliska vidunderligheter”, varnade 
Lennstrand: ”Ty naturen är ej alltid god, och derför att något är naturligt är 
det ej önskvärdt eller godt. Kulturens uppgift är just att förbättra naturen.” I 
detta utsatta läge är människan det enda hoppet, menade Lennstrand. Det är 
upp till människan att göra det som den allsmäktige borde ha gjort, om han 
funnits till.77 Medan Nymanssons argument gick tillbaka på välkända försök 
att hantera teodicéproblemet så återgav Lennstrand nästan ordagrant John  
Stuart Mills diskussion om naturen och människan. I en av de skrifter av den 
engelske filosofen som översatts till svenska av Hjalmar Öhrvall under 
1880-talet konstaterade Mill att naturen hänsynslöst förorsakar lidande och 
död. För Mill var det orimligt att uppfatta Gud som både allsmäktig och god; 
den enda kraft i världen som positivt kunde försöka stävja naturens onda var 
den mänskliga civilisationen. Enligt Mill hade människan därför ett tungt 
ansvar att ständigt försöka förbättra sin egen natur för att också kunna för-
bättra naturen omkring henne. För den utilitaristiske filosofen bestod män-
niskans uppgift överhuvudtaget i att förbättra naturen, inte att följa den. 
Lennstrand refererade inte direkt till Mill i diskussionen med Nymansson, 
men rörde han sig här mycket nära dennes tankar.78  

Människans utsatthet accentuerades även på ett annat, mindre känslo-
mättat sätt i de utilistiska texterna. Som redaktör för Fritänkaren återkom 
Lennstrand gång på gång till olyckor och naturkatastrofer som berövat män-
niskor livet och orsakat lidande, trots att de drabbade varit troende. Det kun-
de handla om listor med översvämningar, järnvägsolyckor, hungersnöd och 
större eldsvådor som inträffat sedan kristendomen uppstod och som Gud inte 
förhindrat.79 Inte sällan var dessa katalogartade artiklar och notiser in-
spirerade av eller direkt översatta från The Freethinker. Texterna avrundades 
gärna med menande kommentarer. När den armeniska staden Malatia med 
85 000 invånare raserades våren 1893 redogjorde Fritänkaren i en kort notis 

                               
77 Fritänkaren nr 22 1891, s. 181ff & nr 24, s. 200. 
78 John Stuart Mill, Tre religionsfilosofiska afhandlingar, övers. Hjalmar Öhrvall, 1883,        
s. 21ff, 27f & 37f. Lennstrand intygade att han tagit intryck av Mills syn på lidandet i världen 
i Fritänkaren nr 4 1890, s. 25f. 
79 Se t.ex. Fritänkaren nr 1 1889, s. 4; nr 15 1890, s. 113f; nr 13 1890, s. 97f; nr 17 1892,      
s. 136; nr 14 1893, s 110f & nr 23 1893, s. 182f.  Jfr Sanner 1995, s. 238, om tidningens 
intresse för olyckor och katastrofer. 
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för händelsen. Notisen avslutades med orden: ”Armeniska skolan och kyrkan 
störtade redan för första stöten. Tusentals familjer irra omkring på fälten 
utan tak öfver hufvudet. Regeringen är inte i stånd att lindra så mycket elän-
de på en gång. Än gud då?”80 En sammanfattning av denna typ av material i 
tidningen finns i ett av de sista numren år 1893. Där publicerades en teck-
ning av fem olika typer av olyckor – blixtnedslag i kyrktorn, vulkanutbrott, 
översvämningar, eldsvådor och skeppsbrott – omgärdade av devisen ”Gud är 
kärleken” och med ett antal bibelcitat alldeles intill, bland annat: ”Sker en 
olycka i en stad, utan att herren har vållat den? (Amos 3:6)” och ”Jag är 
herren, som bildar ljus och skapar mörker, som gifver lycka och skapar 
ofärd. Jag herren är den som gör allt detta (Es. 45:7)”.81  

Generellt ger Fritänkarens tradering av dessa ekon av teodicéproblemet 
ett ytligt och stundom hjärtlöst intryck. Människors lidande och död re-
duceras ofta till lättköpta illustrationer av teser som Lennstrand ändå drev. 
När olyckor hade inträffat på nära håll, och orsakats av egoism eller girighet, 
fylldes Lennstrands kommentarer av mer engagerad harm. Sedan sex per-
soner omkommit i en fabriksbrand i Sundbyberg övergick de anklagande 
frågorna om var Gud befann sig under branden snabbt till mer konkreta  
frågor om varför det inte funnits räddningsanordningar i lokalerna och varför 
brandkåren inte hade övat tillräckligt.82 Inlevelsen var också större i Lenn-
strands artiklar om det svenska samhällets ansvar i samband med människors 
död. Här förenades religionskritiken med politisk och social reformism i 
syfte att säkerställa varje enskild människas rätt att få råda över sin egen död 
och hanteringen av sin kropp efter döden. Det kunde till exempel gälla fri-
tänkares rätt att få slippa bli begravda under de kristna ceremonier som var 
obligatoriska vid denna tid. Lennstrand uppmärksammade frågan sedan  
generalkonsuln Henrik Rosén hade avlidit. Rosén hade varit engagerad i 
flera radikala och progressiva föreningar och var en känd fritänkare som 
enligt Lennstrand bestämt att hans lik skulle kremeras. Trots detta genom-
fördes den ”ohyggliga kyrkceremoni” som lagen krävde.83 

Ett särskilt engagemang hade Lennstrand i kampen mot dödsstraffet. Han 
tog tidigt upp frågan om dödsstraffet var värdigt ett modernt samhälle. I 
Fritänkaren garnerades resonemanget med bibelhänvisningar och en del 
historiska referenser, men frågan återfördes snabbt till en grundläggande 
nyttoaspekt: är dödsstraffet ändamålsenligt och nödvändigt?84 Lennstrands 
svar var nej. På den punkten drog han samma slutsats som en del fritänkare 

                               
80 Fritänkaren nr 8 1893, s. 62. 
81 Fritänkaren nr 16 1893, s. 124. 
82 Fritänkaren nr 8 1891, s. 61f. 
83 Fritänkaren nr 1 1892, s. 2. Lennstrand kritiserar även kända liberaler och radikaler för att 
ha legitimerat den kyrkliga akten genom att ha deltagit i den stående. 
84 Fritänkaren nr 11 1891, s. 85ff. 
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före honom, bland annat Johan Niclas Cramér.85 Däremot skilde sig hans 
ståndpunkt från den annars så beundrade John Stuart Mills. Engelsmannen 
hade ett kvartssekel tidigare i det brittiska parlamentet argumenterat mot att 
dödsstraffets avskaffande.86 Skillnaden skulle kunna förklaras av att Lenn-
strand hade tillgång till fler och färskare empiriska studier än till exempel 
Mill, men kanske också av att Lennstrand var emot dödsstraffet – och annat 
som dödade människor – oavsett nyttoaspekterna. Under ytan av objektivt 
kalkylerande materialist anas ett försvar för människovärdet, som Lenn-
strand aldrig direkt gick in på sedan han lämnat kristendomen. 

I början av 1893 hade Fritänkaren något av ett temanummer om döds-
straffet. Nu återkom nyttoargumentet, men det kompletterades med ett par 
andra argument: ”Oskyldiga personer hafva i lagens namn afrättats”, ”I de 
stater der dödsstraffet afskaffats har den allmänna säkerheten deraf icke  
hotats”. Bibelhänvisningarna spelade denna gång en underordnad roll; det 
utpekade barbariet ställdes direkt mot resultat från forskning och rätts-
tillämpning. Det nyväckta intresset berodde på att en person som dömts till 
döden för mord på tre personer – varav två poliser – i Alfta i Hälsingland 
väntade på sin avrättning i fängelset i Gävle. Den dömde, delvis förlamad 
sedan födseln, ansågs inte själv ha hållit i vapnet utan anstiftat dådet som 
utförts av en minderårig bror och med fadern som medhjälpare. Lennstrand 
hade engagerat sig i en namninsamling för att förmå kungen att benåda den 
dömde från dödsstraffet. På drygt två veckor hade nästan 5 000 personer 
skrivit under de listor som Lennstrand överlämnade till kungen under en 
audiens på Stockholms slott. Kungen uttalade betänkligheter mot döds-
straffet som sådant, men antydde inte någon vilja att ingripa denna gång.87 

När Gud dog 
Inte bara människan var dödlig, även Gud var underkastad förgängelsens 
lagar i Lennstrands värld. I artikeln ”En hälsning”, publicerad i Social-

                               
85 Ivar Seth, Överheten och svärdet. Dödsstraffsdebatten i Sverige 1809–1974, Utg. Stig 
Jägerskiöld. Rättshistoriskt bibliotek 35, 1984, s. 117ff.  
86 Filosofin genom tiderna. 1800-talet, texter i urval av Konrad Marc-Wogau, 1983, s. 80ff. 
87 Namninsamlingen hade inletts den 19 februari 1893 och namnlistorna överlämnades till 
kungen den 7 mars 1893. Fritänkaren hävdade att petitionen bidragit till en ny opinion i för 
frågan om dödsstraffets avskaffande. Det var en överdrift, snarare ingick namninsamlingen i 
den större diskussion som redan dragits i gång några veckor innan genom att två riksdags-
ledamöter motionerat om avskaffandet av dödsstraffet, vänsterliberalen och sedermera social-
demokraten Edvard Wavrinsky samt frikyrkoledaren Erik Jakob Ekman. Den petition som 
överlämnades till kungen innehöll en referens till fängelseprästen i Gävle, som försäkrat att 
den ångerfulle fången fått nåd och förlåtelse av Gud. Tydligen kunde Lennstrand acceptera 
sådana argument i konkreta frågor om enskilda människors liv och död så länge det inte gäll-
de honom själv. Se Carl Johan Björklund, Minnesskrift om O. Ljungdahl och den svenska 
fritänkarrörelsen, 1942, s. 48; Seth 1984, s. 188ff & Fritänkaren nr 6 1893, s. 45f. 
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Demokraten i mars 1888, hävdade han att ”Gud är död för länge sedan”.88 
Några år senare, i juni 1891, gick Lennstrand så långt att han publicerade en 
dödsruna med ett svart kors och rubriken ”Jehovah är död”: 

 
Det är icke ett sorgebudskap jag i dag bringar. Det är ett evangelium jag för-
kunnar. Jag talar om befrielse, om seger, om ett af de märkligaste och mest 
glädjande dödsfall i historien. 
    När Alexander, Cesar och Napoleon dogo, sträckte sig följderna deraf 
djupt in i samtiden och långt till efterverlden. Men af ännu större betydelse är 
den kristne gudens död.89 

 
Mycket tyder på att Lennstrand var först i Sverige med den tillspetsade for-
muleringen om Guds död. Troligen myntade han uttrycket utan kännedom 
om att det under 1880-talet formulerades med mer långsiktig sprängverkan 
på annat håll i Europa. 

Guds frånvaro eller tystnad var ett tema i tiden, framställt i många filo-
sofiska och skönlitterära texter från 1800-talets andra hälft. Ibland var det 
den gammaltestamentliga gudsbilden som gett plats för nya och mer person-
liga förhållningssätt till religionen genom panteism, unitarism eller olika 
former av religiös liberalism. I andra fall ledde upplevelsen till schopen-
hauersk pessimism eller radikal gudsförnekelse, förenad med en ”nihilistisk” 
värdekonkurs eller en ny uppsättning materiella och sociala värden som i 
marxismen (se vidare kapitlet Att leva i sanning). Förlorad gudstro var en 
återkommande företeelse i den skandinaviska genombrottslitteraturen, men 
inte formulerad som att Gud hade dött. De dåtida ”fritänkarromanerna” var 
mer upptagna av människors erfarenheter av Guds frånvaro än av vad den 
berodde på. Niels Lyhne våndades inför sin egen död, men bekymrade sig 
inte om Guds frånfälle. 

Som upphovsman till orden om Guds död pekas ofta Friedrich Nietzsche 
ut. Han hade börjat använda formuleringen i tidigt under 1880-talet, i Den 
glada vetenskapen, och återkom till den senare i boken om Zarathustra.90 
Nietzsches skrivande fortgick dock under relativ obemärkthet i Europa under 
1880-talet. För den skandinaviska publiken introducerades han på allvar 
genom några föreläsningar av Georg Brandes i Köpenhamn våren 1888 och i 
en längre essä som Brandes publicerade sommaren följande år. När Brandes 
besökte Uppsala i början av 1889 var tysken så okänd i Sverige att stu-
denterna avböjde gästens förslag om en Nietzscheföreläsning. Situationen 
skulle snabbt ändras i början av 1890-talet, men då var det konsekvenserna 
av ”Guds död” – främst det skapande jagets överhöghet – som väckte upp-

                               
88 Social-Demokraten den 3 mars 1888. 
89 Fritänkaren nr 12 1891, s 1f. Texten gavs ut även ut i en särskild broschyr ett par veckor 
senare. 
90 Nietzsche-Handbuch. Leben–Werk–Wirkung, Hrsg. Henning Ortmann, Stuttgart & Weimar 
2000, s. 246f. 
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märksamhet.91 I sin Nietzscheessä uppmärksammar inte heller Brandes sär-
skilt orden om Guds död.92   

En annan dåtida författare som brukar nämnas i samband med diskussio-
ner om Guds död är Dostojevskij. Dennes framställningar av argumenten för 
och emot kristen gudstro hade uppmärksammats i Sverige innan intresset för 
Nietzsche väcktes och inspirerat Lennstrands tankar och formuleringar. 
Bland annat hade Raskolnikow, det vill säga Brott och Straff, utgivits på 
svenska åren 1883–1884 i översättning av David Hector, en Uppsalastudent 
och vän till den då kristne Lennstrand. År 1889 publicerade Dagens Nyheter 
följetongen ”Bröderna”, baserad på en fransk bearbetning av Bröderna   
Karamazov. Även om Dostojevskijs text kortats kraftigt så ingick berättelsen 
om storinkvisitorn och flera av de intensiva diskussionerna om Guds närvaro 
och frånvaro. Även Ivan Karamazovs mardröm om ”gudamänniskan”, som i 
ateismens namn ersätter den kristna moralen med budordet ”allt är tillåtet”, 
fanns med i följetongen.93 Formuleringen ”Om Gud är död så är allt tillåtet”, 
som ofta påstås vara hämtad från Bröderna Karamazov, ingår dock inte. 
Överhuvudtaget tycks just den ordalydelsen inte finnas i romanen, åtminsto-
ne inte i de svenska översättningarna av den. På ett annat ställe skriver Dos-
tojevskij dock om hur ett övergrepp mot en flicka leder till att barnet uppfat-
tar att hon har ”dödat Gud” och sedan tar sitt eget liv. Det sker i ett kapitel 
som skrevs för Onda andar, men som uteslöts när romanen först publicera-
des och inte blev tillgängligt förrän under 1920-talet (och på svenska först ett 
halvsekel senare).94  

Även andra författare hade varit inne på frågan om Guds död. Engels-
mannen Algernon Charles Swinburne avhandlade redan år 1871 förutsätt-
ningarna för att döda Gud. I ”Hymn to Man” skaldade han: ”Shall God then 
die as the beasts die? […]/ Thou art smitten, thou God; thy death is upon 
thee, O Lord.” Men Swinburnes dikt var knappast mer bekant i Sverige än 
Nietzsche under den tid som Lennstrand började formulera sina budskap. 
Inte heller hörde han till kretsen av politiskt verksamma och brett opinions-
bildande engelska sekularister och ateister som Lennstrand gärna anknöt 
till.95  

                               
91 Harald Beyer, Nietzsche og Norden, Universitetet i Bergen Årbok 1958, Historisk-
antikvarisk rekke nr. 1, Bergen 1957, s. 68f & 118ff.  
92 Georg Brandes, Essays. Fremmede Personligheder, Kjøbenhavn 1889, s. 151–244.  
93 Det första avsnittet av följetongen publicerades i Dagens Nyheter den 28 mars 1889 och det 
sista den 11 juli samma år. Information om den franska bearbetningen infördes den 27 mars, 
men utan uppgift om vem som översatt texten till svenska. Ivan Karamazovs mardröm åter-
gavs den 28 juni. – Dostojevskij hörde till Lennstrands valfrändskaper; ett avsnitt ur Bröderna 
Karamazov ingick i Ljus och frihet. Kalender för Sveriges fritt tänkande medborgare. Utgif-
ven af Viktor E. Lennstrand, 1890, s. 38.  
94 Fjodor Dostojevskij, Stavrogins brott och andra berättelser, övers. Nils Åke Nilsson, 1974, 
s. 6f, 42 & 44. 
95 Bernard Schweizer, Hating God. The Untold Story of Misotheism, Oxford & New York 
2011, s. 99f. 
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Guds död var ett gammalt uttryck i den kristna världen, som före 1800-
talets slut avsåg Jesu död eller mystiska upplevelser av att Gud offrat sig 
själv för att leva vidare i människan eller naturen.96 ”Guds död!” hade även 
tjänat som svordom eller kraftuttryck och då syftat på korsfästelsen av Jesus. 
I 1600-talets Sverige straffades ”edebukar som fåfängliga svärja om Guds 
död och pina”.97 Både hos Lennstrand och Nietzsche försvinner kopplingarna 
till Jesus och mystiken. Nu är det den allsmäktige guden – Gud, Jahve eller 
Jehova – som avses med de fysiskt påtagliga dödsbilderna. I en av sina mest 
kända texter om Guds död låter Nietzsche en vansinnig man ropa ut att män-
niskorna har mördat Gud, men att de ännu inte själva insett det: ”Hör vi inte 
redan slamret av dödgrävarnas spadar, när de begraver Gud? Känner vi inte 
redan lukten av den gudomliga förruttnelsen? – även gudar ruttnar!”98 Lenn-
strand kunde, som vi sett, använda Guds död som utgångspunkt för en    
nekrolog om något så handfast som ett ”dödsfall”. Tidigare hade han dess-
utom hävdat att Gud är skapad av människorna och därför har samma fel och 
brister som de, liksom ”en synlig kropp” och behov av att äta och vila.99 Till 
skillnad från Nietzsche går Lennstrand dock inte på hur Gud dött. Medan 
den tyske filosofen skriver om ett mord begånget av människor nöjer sig 
svensken med att konstatera ett gammalt dödsfall, vars orsaker han inte be-
skriver. På det sättet tonar han ned sin egen roll som ”attentatsman” till för-
mån för en roll som upplysare om existentiella realiteter.100 

Det biologiserande språket om Gud och hans påstådda död var för både 
Lennstrand och Nietzsche ett sätt att bokstavligen ta ned Gud på jorden och 
väva in hans öde i det fysiska livet. Språket passade samman med Darwins 
utvecklingslära, som tillhandahöll en övergripande bild av förändringar i 
tillvaron, och 1800-talets religionsforskning, som visat betydande variationer 
i tid och rum i människors förhållande till sina gudar.101 Det bekräftade de 

                               
96 Henri de Lubac, The Drama of Atheist Humanism, San Francisco 1995, s. 47ff. 
97 Magnus Ljung, Svordomsboken. Om svärande och svordomar på svenska, engelska och 21 
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2008, s. 134.  Jfr s. 103 & 181.  
99 Stockholms rådstuvurätt, utslag i brottmål, nr 118 (rotel 1)/1888, utslag den 4 augusti 1888. 
Stockholms stadsarkiv.   
100 Dostojevskij betonar också ett aktivt mänskligt dödande av Gud i Stavrogins bekännelse av 
ett övergrepp mot ett barn. Men där handlar det om en individuell handling och upplevelse, 
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om gudsbegreppet: ”De kristne neka, att gud har en historia. De säga, att han i dag är den-
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som menniskorna bådo till och trodde på i forna tider.” Se Viktor Lennstrand, Det åtalade 
Föredraget om Gud, 1889, s. 2. 
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samtida idéerna om att det var människan som skapat Gud till sin avbild och 
inte tvärtom, lanserade av filosofen Ludwig Feuerbach i mitten av 1800-
talet. Men det fångade också upp en kristen tradition i Västeuropa, där Gud 
framställts som en äldre man i kontrast till den evigt unge Jesus. Traditionen 
etablerades under medeltiden, och eftersom Gud inte blev yngre i takt med 
att seklen gick låg det nära till hands att uppfatta honom som allt skröpligare 
och slutligen död.102 

I sökandet efter slagkraftiga uttryck kan Lennstrand också ha inspirerats 
av mer näraliggande formuleringar om Guds död i den väckelsekristna upp-
växtmiljön eller i den svenska skönlitteraturen. Hernhutaren och 1700-
talsprästen Anders Carl Rutström hade skrivit psalmen ”Det står att Gud är 
död”, som ingick i den pietistiska sångskatten. I en levnadsteckning över 
Carl Olof Rosenius från 1860-talet citeras ett tidigt brev där denne diskute-
rade ”försoningen i Christus”: ”sielfva Gud är död, det säger något mera”. 
Vid samma tid kunde den svenska publiken läsa om ”Guds död genom kors-
fästelse” i en översättning av den amerikanske unitaristpredikanten Theodore 
Parkers skrifter.103 ”Guds död” förekom dessutom som utrop eller kraft-
uttryck hos bland annat Atterbom, Flygare-Carlén och Strindberg samt i 
Hagbergs Hamletöversättning.104 Almqvist hade till och med snuddat vid 
kontrasten mellan Guds död och människans liv. I Drottningens juvelsmycke 
låter han Tintomara reflektera över sin belägenhet inför altartavlan över Jesu 
död i Klara kyrka i Stockholm: ”Gud är död, tänkte hon, och såg upp på den 
stora taflan igen. Men jag är en menniska, jag måste lefva! Och hon gret allt 
innerligare bittrare.”105 

Proklamerandet av Guds död i början av år 1888 fick större genomslag än 
vad Lennstrand kanske väntat sig. Artikeln där formuleringen ingick åtalades 
för förnekelse av Gud, ett liv efter detta eller den rena evangeliska läran. 
Åtalet riktades mot Branting, som var ansvarig utgivare av Social-
Demokraten, och blev startpunkten för en rad processer mot blasfemiska 
brott under perioden 1888–1890. Trots detta blev utspelet en engångs-
händelse. När Lennstrand efter en tid själv började ställas inför rätta för olika 
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artiklar och föredrag riktade han sin kritik mot Gamla testamentets gudom, 
Jahve eller Jehova, och inte som tidigare mot Gud. Genom att hävda att han 
inte yttrat sig om Gud i meningen det högsta väsendet ansåg han sig ha ett 
gott försvar mot hädelseanklagelser (se vidare i kapitlet Förbud, åtal och 
domar). Vid sidan av de juridiska bedömningarna kan förändringen också 
hänga samman med Lennstrands komplicerade relation till gudsbegreppet. I 
ett första skede, under 1887 och 1888, var det närmast upplevelsen av den 
förlorade barnatrons gudom som presenterades som intäkt för att Gud inte 
fanns. Under våren 1888 verkade Lennstrand hålla öppet för existensen av 
ett mer idealistiskt eller panteistiskt gudsbegrepp, skilt från kristna och andra 
religiösa dogmer.106 Därefter stängde han alla sådana möjligheter genom att 
likställa Gud med Gamla testamentets gudom, beskriven ömsom som juden-
domens ”blodtörstiga” och ”straffande” Gud och ömsom som ”vår statsre-
ligions gud”.  

Efter hand blev Lennstrand bekant med Nietzsches verk. Även om han 
bara läste referat av dem så räckte det för att han skulle ta ställning emot de 
slutsatser som den tyske filosofen drog av Guds död. Kanske bidrog det ock-
så till att minska hans lust för att använda samma språkbruk som filosofen. 
Här mötte Lennstrand en person som välkomnade nihilismen och som ver-
kade förakta de jämlikhetssträvanden och sociala nyttoideal som Lennstrand 
hävdade i kampen mot värdeupplösning, egoism och cynism. I Social-
Demokraten dömde Lennstrand i december 1890 ut Strindbergs I havsbandet 
som ett estetiskt uppkok på den Nietzsches metafysik och herremoral, där 
Lennstrand enbart såg övermänniskoideal och förakt för arbetarklassen. I 
artikeln nämns inte uppfattningen om Guds död som utgångspunkt för idén 
om ”övermänniskan”.107  

 
* 

 
Trots svårigheterna med gudsbegreppet förblev upplevelsen av Guds död 
eller försvinnande en bärande del av Lennstrands förkunnelse. Gud hade 
verkligen varit levande för honom, och hade verkligen dött för honom. Även 
i sin sista intervju antydde Lennstrand priset för denna upplevelse i form av 
uppoffrade barndomsminnen och förlorade vänner. I en del av litteraturen 
om Lennstrand framställs hans själsstrider och slutliga övertygelse på ett mer 
patetiskt och symbolmättat vis, med en ny variation på dödsbäddstemat. 
Efter att ha lovat sin varmt kristna mor på hennes dödsbädd att han skulle bli 

                               
106 Se t.ex. Dagens Nyheter den 22 maj 1888. – Medvetet eller ej anknöt Lennstrand därmed 
till ett vanligt språkbruk i kristendomskritisk engelsk litteratur, där ”Yahweh” var en åter-
kommande måltavla. Schweizer ger indirekt en bild av detta i sin översikt av misoteism eller 
gudshat genom tiderna, se t.ex. Schweizer 2011, s. 246. 
107 Social-Demokraten den 15 & 16 december 1890. Refereras även i August Strindberg, I 
havsbandet, Texten redigerad och kommenterad av Hans Lindström, i August Strindbergs 
Samlade Verk 31, Nationalupplaga, 1982, s. 197f.  
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missionär hos gallasfolket i Afrika, uppsökte han år 1886 hennes grav på 
kyrkogården i Gävle för att bekänna sin nya, ateistiska grundsyn. Oscar 
Ljungdahl, Lennstrands vän och arvtagare som fritänkaragitator, hävdade i 
ett föredrag kort efter Lennstrands död att denne skulle ha ropat: ”Moder! 
Du ville göra mig till missionär; jag har blifvit det, men ej för att omvända 
hedningarna till Gud, utan för att omvända de kristna till sanningen.”108  

Beskrivningarna av omvändelsen och det patetiska utbrottet på moderns 
grav kommer ursprungligen från Lennstrand själv.109 Hösten 1887 höll han 
några föredrag i Stockholm, Uppsala och Gävle under rubriken ”Mitt själs-
lifs historia”. Föredragen införlivades därefter i Lennstrands agitatoriska 
”standardrepertoar” och upprepades på flera platser, bland annat Örebro och 
Helsingborg. Innehållet tycks gå tillbaka på en roman eller religiös självbio-
grafi som han året innan läste upp för radikalt sinnade Uppsalastudenter, 
bland dem studentföreningen Verdandis ordförande Mauritz Hellberg.110 
Manuset till romanen eller självbiografin verkar ha förkommit, liksom un-
derlagen till föredragen i Uppsala hösten 1887. Upsala-Postens utförliga 
referat av föredragen finns dock kvar. Referaten stämmer väl med Ljung-
dahls senare, mer livfulla framställning. Det är möjligt att Ljungdahl använt 
dem som underlag, om han inte haft direkt tillgång till Lennstrands egen 
text. 

Intressantare än utbrottet på moderns grav är Lennstrands framställning 
av sin inre förnyelse under åren mellan de olika missionärslöftena. Efter att 
under studietiden ha börjat tvivla på sitt kall som kristen missionär i Afrika, 
och tagit del av en mer relativistisk och sekulär litteratur än tidigare, ska han 
ha blivit dyster och led vid livet. Paradoxalt nog var det Bibeln som fick ge 
tröst, närmare bestämt Predikarens ord om alltings fåfänglighet. Uppenbar-
ligen handlar det om det som i annonseringen av föredraget kallades ”Upp-
täckten av Schopenhauer i bibeln”.111 Upsala-Postens referent återger skild-
ringen utan att nämna den tyske filosofen vid namn: 

 
Blotta notiser om olyckshändelser och dödsfall drogo för honom ett sor-

gedok öfver lifvet. Öfver allt tyckte han sig höra gråt och jemmerklagan både 
i menniskolifvet och naturen. Hans lifsglädjes grafsång var sjungen och han 
var hemfallen under våndan af en ständigt gnagande weltschmerz. 

En qväll föll hans blick på bibeln. Han slog upp den och läste Salomos 
predikare. Han läste om, huru litet menniskan har för sitt arbete; hon dör en 
gång likt djuret från alltsammans och de döda, hvilkas sorger och qval för 

                               
108 Oscar Ljungdahl, Victor Lennstrands barndom, själsutveckling och verksamhet. Två före-
drag hållna på E. W. i Nov. 1895, 1895, s. 15. Berättelsen återges även i Björklund 1926,      
s. 12f. 
109 Sanner refererar episoden med hänvisning till Ljungdahls föredrag, som hon med rätta 
kallar panegyriskt. Se Sanner 1995, s. 229. Öhrman återger inte episoden på kyrkogården, 
men refererar huvuddragen i Björklunds Lennstrandbiografi på s. 122ff. Ingen av dem ob-
serverar dock att beskrivningarna går tillbaka på Lennstrands egen framställning.  
110 Karlstads-Tidningen den 2 november 1895. 
111 Upsala den 22 oktober 1887. 
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evigt vaggats till ro i förintelsen, äro lyckligare än de lefvande. Aldrig hade 
han tänkt, att bibeln skulle skänka honom sådan uppbyggelse! Hos ingen mo-
dern författare hade han funnit så vältaligt och kraftigt framsagda sanningar. 

Han lefde nu i en drömverld för sig sjelf, slö och likgiltig för hvad som 
tilldrog sig utanför. Förr hade han hoppats på allt; nu hade tjusningen och il-
lusionerna brustit som såpbubblor och han egde ej mer någon nådastol, någon 
försyn, intet kors att krypa till, intet hjerta bortom tiden. Evigheten hade graf-
lukt, var mörk som stjernlös natt, kall som is.112 

 
Föredraget fortsätter med några avsnitt ur Lennstrands dagboksanteckningar 
från denna tid, omkring 1885. De andas pessimism och kretsar kring död och 
förintelse: ”Den sista menniskan skall ropa ett jublande ’tack’! Det är väl en 
mörk tanke att tänka full tillintetgörelse, men äfven den, tanken, skall ju en 
gång dö.” Lennstrand motstår ett försök att övertalas att på nytt bli kristen 
och bestämmer sig för att använda sitt förnuft och sin frihet till att gripa in i 
utvecklingen. ”I all sin fattigdom tyckte han sig ega en lyxartikel – lifvet. 
Men han ville dock lefva. Pessimismen är sann, och om lifvet ej har något 
värde, måste man söka skaffa det värde”.113 Det är med detta nya mål för 
ögonen som han uppsöker moderns grav.  

Lennstrand behöver givetvis inte återge exakt vad som hände eller vad en 
mer objektiv betraktare skulle ha uppfattat. I det första föredraget om sin 
själsutveckling iscensatte han dessutom en religiös prolog, med en variation 
på gamla berättelser om djävulskontrakt, som åhörarna knappast kan ha upp-
fattat som bokstavlig sanning. Lennstrand berättar hur modern hade sålt sin 
förstfödde son till Jesus och himlen och skrivit ett kontrakt med Kristus, där 
det stod att Viktor skulle vinnlägga sig om alla dygder och strida för Kristus 
mot att denne alltid skulle skydda honom. Han komprimerar också förloppet 
i samband med moderns död för att uppnå en stegring i berättelsen. I hans 
framställning avlider hon direkt efter sonens konfirmation; i verkligheten 
dog hon i början av januari 1880, strax innan sonens nittonårsdag.114  

Överhuvudtaget tyder Lennstrands föredrag om sin själsliga utveckling på 
en annan litterär ambition än det uppmärksammade föredrag som Knut 
Wicksell höll i Uppsala i mars 1887 om hur han blev fritänkare. Wicksell 
drömde också tidigt om att bli missionär bland hedningarna, men drabbades 
av tvivel i olika omgångar med början inför konfirmationen. Efter hand  
håller han ett förvånansvärt jämlikt avskedssamtal med Gud för att berätta att 
han nu går sin egen väg eftersom samtalspartnern ”just icke visat sig taga 

                               
112 Upsala-Posten den 26 oktober 1887. Ljungdahl renodlar det personliga anslaget i sin 
version, där referenserna till såväl Schopenhauer som en mer allmänt tidstypisk Weltschmerz 
tagits bort. 
113 Ibid. 
114 Upsala-Posten den 19 oktober 1887. Jfr Dödboken för Gefle församling år 1880. Lenn-
strands skildringar av moderns plågsamma sjukdom och död är annars förenlig med Död-
bokens uppgift om att hon dog av kräfta. Viktor Emanuel var inte moderns förstfödde son; 
hennes första son hade dock avlidit redan efter en dryg vecka i augusti 1858. Se kyrkböckerna 
för Gefle församling år 1858, Riksarkivet.  
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någon vidare notis om varelserna”. Även i Wicksells beskrivning spelar 
dödstanken en viktig roll, men här är det en personlig dödsskräck som står i 
centrum, inte en filosofiskt spekulativ dödslängtan. Wicksell hade som yngre 
drömt om att enrollera sig på Frankrikes sida i det fransk-tyska kriget år 
1870, men insett att han inte vågade dö av rädsla för att komma till helvetet. 
Sedan han lämnat kristendomen och mött nya idéer, som den malthusianska 
nationalekonomin, hade han blivit kvitt både religionsgrubbel och döds-
skräck. De religiösa aspekterna på Wicksells fritänkeri överskuggades dock 
redan när föredraget hölls av de ”sedlighetsfrågor” om bland annat barn-
begränsning som han sedan tidigare var känd för att ta upp. Föredraget kriti-
serades på plats av teologiprofessorn Waldemar Rudin, som försvarade av-
hållsamhetens väg. I efterhand har Wicksells religiösa självbiografi också 
mest ihågkommits som ett förebud om den ”sedlighetsdebatt” som bröt ut 
några veckor senare i Uppsala efter en diskussion i studentföreningen     
Verdandi där fri kärlek hade nämnts.115 

Om Wicksell förde ett avspänt resonemang både med Gud och sig själv så 
var Lennstrand mer högstämd, monologisk och självcentrerad. Upsala-
Postens referat ger prov på detta. Efter det första föredraget skrev tidningens 
anonyme utsände att Lennstrands ”makt öfver formen och gripande fram-
ställningsförmåga” gjorde att det individuella ödet blev allmängiltigt som 
beskrivning av ungdomens ”djupa, varma och ofta öfverspända känslolif”. 
Gripenheten var så stark att den journalistiska prosan slog över i det sen-
romantiska blomsterspråk som frodades i tidens akademiska versproduktion. 
Åkallande Goethes påstådda ord på dödsbädden uppfattade referenten före-
draget som ”en skildring av dessa själar, som jägtade af ett brinnande begär 
att lösa tidens och evighetens dunkla gåtor, flämtande ropa sitt: ’ljus – mera 
ljus!’”116 

En parodi på Lennstrands föredrag, publicerad på insändarplats i Upsala-
Posten samma dag som referatet av det sista föredraget, låter ana hur åhörar-
na kan ha uppfattat det högstämda tonläget och det jagcentrerade framföran-
det. Där berättar signaturen Lenisripa under rubriken ”Huru jag blef prest” 
om uppväxten med en moder som ständigt svor och gormade och lärde   
honom att det inte finns någon gud. Modern ingick ett kontrakt med ”den 
lede” om att han skulle få pojken mot att hon kunde gifta sig med en rik 

                               
115 Upsala-Posten den 18 mars 1887. Jfr det mer kritiska referatet i tidningen Upsala samma 
dag. Om senare beskrivningar av Wicksells föredrag som ett inlägg i sedlighetsdebatten, se 
t.ex. Valfrid Spångberg, ”Knut Wicksell och Verdandi”, i Verdandi genom femtio år. Ur den 
svenska radikalismens historia, 1932, s. 215ff & Mauritz Hellberg, ”Sedlighetsdiskussionen 
1887. Personliga minnen och meningar”, i Verdandi genom femtio år, 1932, s. 221. – Claes 
Ahlund uppmärksammar paralleller mellan Wicksells föredrag och framställningar av förlorad 
kristen tro i 1880-talets universitetsskildringar. Se Claes Ahlund, Den skandinaviska uni-
versitetsromanen 1877–1890 (Diss. Uppsala) Acta Universitatis Upsaliensis. Skrifter utg. av 
Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet 26, 1990, s. 253.  
116 Upsala-Posten den 19 oktober 1887. 
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bonde i trakten. Efter moderns äktenskap fördrevs sonen från hemmet och 
antogs som vallgosse hos en ogudaktig bonde: 

 
Jag gick med kor och getter i skogen. 
Jag såg på träden, jag såg på bergen, speglade mig i bäcken och tänkte: 

”Men hvem i all verlden har då gjort allt detta så konstigt och vackert!” 
Jag började på egen hand forska i naturen, och mötte snart en skapande 

person. På berghällen, i dalen, vid källan föll jag på knä för denna person, 
klagade för honom min nöd och bad om hjelp. Jag förstod snart att det var 
Gud. 

[…] 
Då jag var några och tjugo år gammal reste jag till Upsala. Jag umgicks 

ännu flitigt med den underlige person, jag funnit i vallskogen.  
Jag läste på prestexamen. 
Sedan jag aflagt den, skulle jag i Heliga Trefaldighetskyrkan vigas till 

prest. 
Jag var ensam kandidat. 
Då jag aflade eden, rusade en orkanlik vindstöt mot kyrkfönstren och ska-

kade dem, och jag hörde en hemsk hviskning i mitt öra: ”enligt din mors kon-
trakt skulle jag i dag, då du fyller 26 år, haft dig, men ve – jag har blifvit be-
dragen på en själ!” 

Jag tackade i mitt inre Gud, att jag, som af en ogudaktig moder blifvit såld 
till djefvulen, genom Guds nåd voro frisåld.117 

 
* 

 
I Lennstrands universum bildade insikten om Guds död och kunskapen om 
den enskilda människans kommande död en gemensam smärtpunkt, ett svart 
hål som människor kunde sugas in i eller hämta kraft ur. Ytterst handlade det 
om människans upplevelse av att hon finns till här och nu, som Thure Sten-
ström beskriver som den existentialistiska spekulationens utgångspunkt.118 
Carl Reinhold Bråkenhielm påpekar att en sådan existentiell upplevelse kan 
skiljas från religiösa livsupplevelser, där det finns ett givet sammanhang med 
ett högre väsende som kan uppenbaras för människan eller på annat sätt er-
faras av honom eller henne. De existentiella livsupplevelserna kan vara för-
knippade med mystik. Men de kan också utesluta upplevelsen av något tran-
scendent genom insikten om människans egen dödlighet och/eller Guds 
frånvaro.119  

Den existentiella situation som Lennstrand utgick ifrån efter mitten av 
1880-talet var motsatt den som han intagit – eller intagits i – som ung genom 
den kristna tron. Lennstrands ateistiska agitation och försök att skapa ett 
positivt, sekulärt alternativ till de etablerade religionerna kan ses ett svar på 
den existentiella grundsituationen. Det handlade om en övertygelse om att 

                               
117 Upsala-Posten den 26 oktober 1887. 
118 Thure Stenström, Existentialismen. Studier i dess idétradition och litterära yttringar, 
Tredje upplagan, 1984, s. 17. 
119 Carl Reinhold Bråkenhielm, Verklighetsbilder, 2009, s. 176 & 191ff. 
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den enskilda människan måste ha någonting substantiellt att leva på, en idé, 
en tro, för att kunna höja sig över de risker som den i sig själv tomma exi-
stensen rymmer. Nihilismen, förespråkad av den förhatlige Nietzsche och 
bekämpad av den uppskattade Dostojevskij, var för Lennstrand ett hot som 
måste tas på allvar. Enligt honom måste det hotet bemötas med effektiva 
medel mot självtillräcklighet, egoism och cynism lika väl som mot de re-
ligiösa läror som tömts på mening och sanning.120 

Texten ”Olika stadier” från sommaren 1889 gestaltar problematiken. Den 
allvarliga tonen är kvar från de tidigare föredragen om själsutvecklingen, 
liksom dramatiseringen av omvändelsen till ateist och fokus på jaget som 
företrädare för mänskligheten. Men de privata inslagen har nu underordnats 
det gemensamma och upphört att vara bärande delar av förloppet: 
 

Jag var kristen. 
Denna verlden egde intet intresse. 
Jag svärmade för det nya Jerusalem och det eviga halleluja vid ackom-

panjemanget af guldharpomusik kring Lammets tron. 
”Verlden” (= teater, poesi, politik, naturvetenskap) var synd, som jag bad 

Herren nådeligen bevara mig från. 
Men så vaknade omsider förnuftet. Tviflet trädde in i vidskepelsens hel-

gedom, började reflektera och komma trons låga att flämta. 
Och så grusades den himmelska staden, helvetet slocknade och på korset 

såg jag nu ej annat än en död menniska. 
Evigheten blef tom. 
Detta lifvet det enda, jag visste. 
Men hurudant är då detta? Olyckligt för de flesta. Sorgset nog, men ringa 

glädje för de svaga och för slafvarne. Jag blef förtviflad vid tanken på allt   
lidande och önskade med Caligula, att menskligheten haft en enda hals, så 
skulle jag – – – 

Men menskligheten har ej en enda hals. Slägtet kommer att lefva i oändli-
ga generationer och har tusenden år kvar. Och millioner skola födas efter oss 
och lefva detta lifvet, just detta lifvet – i samma missförhållanden? 

Det beror på. 
Ty dessa missförhållanden äro verkningar af orsaker, hvilka kunna bort-

tagas. Men hvad ha gudar gjort? Nej menniskor allena kunna hjälpa. 
Det blef nu min predikan. 
Himlen däruppe är borta för mig – tillintetgörelse är ej en lycka – nej, här 

fins rum, glädje, tillfredsställelse nog att räcka till alla – blott alla finge del 
däraf. 121 

 
Lennstrand pekade också i andra sammanhang ut den existentiella grund-
situationen och möjligheten att lyfta sig över den egna problematiken som en 
väg ut ur den. Fritänkarens provnummer, också från sommaren 1889, inne-
håller en notis signerad Kettil Okristen, möjligen en pseudonym för Lenn-
strand, om vad fritänkare tror på. Där betonas förnuftstron, men dess inne-

                               
120 För en kort översikt av  Nietzsche och nihilismen, se Bråkenhielm 2009, s. 212ff.  
121 Social-Demokraten den 1 juni 1889. 
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börd och tillämpning ställs i relation till livets slut: ”Därför att [fritänkaren] 
ej har någon säkerhet för att få fortsätta livet efter döden, vräker han icke 
dådlöst, bort detta lifvet utan söker däraf göra det bästa möjliga för sig och 
sina medmänniskor. Hans valspråk är därföre: ’Finns intet mer än detta   
jordelif –/ det högsta innehåll, du kan, det gif.’”122 Ett par år senare tog Lenn-
strand upp den existentiella grundsituationen i artikeln ”Är lifvet värdt att 
lefva?”, där tonfall och ett språk verkar vara hämtade direkt ur någon samti-
da väckelsekristen skrift. Efter att ha frågat ”hvad kan gifva tro på lifvet åt 
detta slägte som endast i grafven finner lösningen af problemet, slutet på 
pinan?” pekade han ut den omvända missionsuppgiften som svaret på livsle-
da och dödslängtan: 

 
Kanske här finns någon, som mistat tron på lifvet – någon, som tycker sig 
endast gå här som en skugga, ingen till gagn. Kanske här fins någon, för 
hvilken lifsglädjen tagit slut och som börjat längta till grafven – någon, som 
tror sig nu ha njutit af lifvets alla fröjder – eller någon som förföljd af ett 
olyckligt öde blifvit drifven till det yttersta – kanske dessa ord komma till 
någon förtviflad själ, som lifvet farit illa med – jag bringar dig då en helsning 
från en himmel, som väntar att bli förverkligad och som fördenskull behöfver 
din hjerna, din hand, ditt intresse, dina krafter, – du kallas att gå ut som    
missionär i din samtid och lära slägtet känna sin stora uppgift; just du, som 
känner, hvad vi behöfva; att rödja väg för en ny bättre mensklighet som är i 
annalkande, att ändtligen lägga grund till det så länge väntade himmelriket på 
jorden.123 

Att välja livet 
Löftet till modern att bli missionär och det omvända löftet på hennes grav att 
uppträda mot kristendomen har blivit en återkommande referens i litteraturen 
om Lennstrand, om än med växande källkritisk skepsis hos forskare. Det 
finns ett par sidospår till denna berättelse som ytterligare understryker dö-
dens realitet för Lennstrand. I samtida debatter och kommentarer nämns de 
bara vid enstaka tillfällen, trots att de bör ha varit väl kända och kan ha   
färgat bilden av Lennstrands känsloliv och psyke. I senare framställningar 
och analyser har de helt fallit bort. Det handlar om biografiska förhållanden 
som ger perspektiv på Lennstrands återkommande formuleringar om män-
niskans ”mission” att välja detta liv och gemenskapen i denna värld framför 
döden.  

Under de år som Lennstrand höll fast vid löftet att bli kristen missionär 
hade han kontakt med en av det tidiga 1880-talets mer omskrivna svenska 
missionärer, Emil Gustaf Arrhenius, predikant i Evangeliska fosterlandsstif-

                               
122 Fritänkaren profnummer den 1 juni 1889, s. 5 & 7. Kettil Okristen är en pseudonym för 
Lennstrand, enligt Sanner 1995, s. 239. 
123 Fritänkaren nr 7 1891, s. 54. 
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telsen och utsänd för att kristna det s.k. gallasfolket i nuvarande Etiopien. 
Arrhenius var förlovad med Lennstrands yngre syster Eva och en förtrogen 
till den unge, varmt troende Gävlestudenten.124 I slutet av år 1880 for Arrhe-
nius till Afrika. Han skrev till Lennstrand att han ville komma till Afrika 
”som en Herren Sebaoths ängel” och att hans hjärta var så hett att han nu inte 
”kan annat än gå till hedningarne”. Faran, modet och inslaget av helighet 
gjorde missionsresan till ett äventyr av större mått än den svenska vardagen 
kunde erbjuda: ”Om hela arméer af febrar, anförda af ännu svårare febrar 
stodo uppställda eller lågo gömda i Nilen, så fruktar jag ändå intet, utan så-
som en äkta stridsman sveper jag mig in i fanan ordet med alla löftena […] 
jag skall antingen segra eller dö.”125 

Med en sådan nära förebild blir den antikristne Lennstrands senare hän-
visningar till sig själv som missionär inte en lättköpt metafor utan en del av 
ett språk som var laddat med reell betydelse, även sedan han lämnat kristen-
domen. Betydelsen blev inte mindre av att det snarare var döden än segern 
som blev Arrhenius lott. Efter en del motgångar under försöken att via Sudan 
ta sig in i Etiopien hade missionären tvingats vända och slå sig ned i Khar-
toum i väntan på bättre utsikter att fullfölja uppdraget. Under vistelsen i den 
sudanesiska huvudstaden drabbades Arrhenius av sjukdom. Han dog hastigt i 
maj 1882, utan att ha kommit fram till det område och det folk som hans 
mission var inriktad på.126 

Arrhenius hade inför avfärden till Afrika bett Evangeliska fosterlands-
stiftelsen om tillstånd att gifta sig med sin fästmö. Stiftelsen hade sagt nej 
med hänvisning till sina principer om att missionärerna borde tillbringa två 
till tre år i fält innan de tog upp frågan om äktenskap.127 För familjen Lenn-
strand måste Arrhenius död ha varit ett hårt slag. Den artonåriga Eva Lenn-
strand skrev i ett brev till missionsföreståndaren J. Neander både om sin 
obeskrivliga saknad efter fästmannen och sin beredskap att följa efter        
honom, om hon bara kunde gå ut ensam i fält.128 Så blev det inte. I juni 1888 
förtecknas hon själv som avliden i Dödboken för Gefle församling. Kort-
hugget antyds tragedin: ”Sjelfmord. Öfverkörd af bantåg.” Med samtidens 
massmediala förkärlek för en detaljerad nyhetsförmedling om självmord gav 
Gefle-Posten en utförligare bild: ”Öfverkörd blef fröken Eva Lennstrand af 
från Ockelbo inkommande tåget i dag kl. 10 f. m. Af den döda kroppens läge 

                               
124 Paul Peter Waldenström skrev i december 1881 i ett brev till missionsföreståndaren E. J. 
Ekman att Lennstrand ”ingått förbund för livet” med Arrhenius, trots att de ”i åtskilligt är av 
olika tankar”. Citerat efter Öhrman 1974, s. 124. 
125 Lennstrand citerar ur ett brev från E. G. Arrhenius den 4 december 1880 i ett eget brev till 
J. Neander den 27 december 1880. UUB.  
126 Allan Hofgren, Med Gud och hans vänskap. Evangeliska fosterlandsstiftelsen genom 100 
år. En bokfilm, 1956, s. 176f. 
127 Hofgren 1956, s. 177 & Viveca Halldin Norberg, Swedes in Haile Selassie’s Ethiopia, 
1924–1952. A study in early development co-operation, 2002 [reprint from a doctoral disser-
tation at Uppsala University 1977], s. 243f.  
128 Hofgren 1956, s. 177. 
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å järnvågsspåret tyckes framgå att sjelfmord här föreligger. Hufvudet, full-
ständigt skildt från kroppen, låg utanför järnvägsspåret och kroppen emellan 
båda skenorna. […] Den döda var dotter till kopparslagen Lennstrand här i 
staden, och har hennes själstillstånd under senare tiden icke varit fullt nor-
malt.”129 

Den enda glimt som Lennstrand ger av orsakerna till systerns död finns i 
ett brev till Öhrvall ett par månader innan självmordet. Bland olika notiser 
från sin fritänkarverksamhet beskriver han de ”olyckliga familjeförhållan-
den” som bland annat tvingat honom att ställa in ett planerat föredrag i barn-
domsstaden: 

 
Min syster mister sitt förstånd tillfölje af religionsgrubbel: tvifvel på sin 
frälsning. Kolportörer och predikanter springa ut och in dagligen och förderf-
va henne. Allt hopp synes vara ute – hon måste med snaraste till Uppsala, har 
dr Grape sagt. Hvad skall jag göra? Min broder, som är ateist och fritänkare, 
gör hvad han kan och han förbjuder mig att komma till Gefle nu, ty då voro 
allt förloradt. Min fader är bruten af mycket bekymmer – låg för   döden för 
några dagar sedan – hemmet är sköfladt ej af döden, utan af religionen, fana-
tismen. […] Både älska vi för mycket vår fader och vår syster för att vara 
känslolösa inför allt detta andliga elände.130 
 

Denna starkt subjektiva skildring av händelserna behöver givetvis inte 
stämma överens med vad andra upplevde eller vad en mer neutral betraktare 
skulle ha uppfattat. Här, som annars, tog Lennstrand vara på varje möjlighet 
att kritisera präster, predikanter och andra kristna företrädare. Men fram-
ställningen fångar den djupa seriositet – och de potentiellt ödesdigra konse-
kvenser – som präglade religionsfrågorna i Lennstrands närmaste omgiv-
ning. Dessa drag skulle han föra över till sin egen förkunnelse som fylldes 
med ett allvar som samtiden inte alltid förmådde ta in och som eftervärlden 
inte varit lyhörd för.  

Systerns död inföll under en period när Lennstrand var djupt involverad i 
antikristen agitation, med en nyligen avverkad rättegång i Örebro och ett par 
pågående tryckfrihetsprocesser i Stockholm. Uppståndelsen bidrog till att 
dödsfallet rapporterades i tidningar som annars knappast skulle ha uppmärk-
sammat det.131 Eva Lennstrands begravning blev också en del av konflikten 
om broderns verksamhet. Norrlands-Posten rapporterade att han höll ett 
anförande efter jordfästningen, som enligt gällande kyrkolag tvingades ske i 
stillhet utan klockringning och utan andra ceremonier än tre skovlar mull, en 

                               
129 Gefle-Posten den 23 juni 1888. Om det sena 1800-talets nyhetsförmedling om självmord, 
se Anders Ekström, Dödens exempel. Självmordstolkningar i svenskt 1800-tal genom berät-
telsen om Otto Landgren, 2000, s. 223. Mellan moderns död 1880 och systerns död 1888 
drabbades det Lennstrandska hemmet av ännu ett dödsfall. Fadern hade gift om sig med en 
yngre kvinna, Maria Lovisa Wikman, som avled i september 1884. Se 1884 års Dödbok för 
Gefle församling, Riksarkivet. 
130 Viktor Lennstrand, brev till Hjalmar Öhrvall den 18 april 1888. UUB. 
131 Se t.ex. Vårt Land den 25 juni 1888 och Örebro Tidning den 27 juni 1888. 
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bön och en välsignelse. Enligt referatet hade en rätt stor folkskara samlats 
kring graven. De fick höra brodern berätta om den dödas själslidanden sedan 
hon förgäves bett Gud om hjälp, men också om hennes godhet. Mitt i detta 
ska han, enligt tidningen, ha fällt in en referens till sig själv: ”Talaren viste, 
att myndigheterna öfver allt söka hindren honom från att uttala sina tankar, 
men så länge han förmådde, skulle han ej afstå derifrån.”132 Referatet åter-
gavs i tidningar som knappast var intresserade av Eva Lennstrands död. Av-
snitten om hennes lidanden och godhet ströks, och kvar blev bilden av    
brodern som efter avslutad jordfästning vänder sig till den nyfikna folk-
skaran med ett anförande i egen sak. Vårt Land beskrev talet som ”en 
ogrannlägenhet” och tillade att utilistagitatorn verkligen borde ha haft annat 
att tänka på än sig själv denna dag.133  

I det läget vände Lennstrand sig till Norrlands-Posten med en hemställan 
om att hans minnesord skulle tas in i helhet ”eftersom de redan blifvit före-
mål för kommentarer i pressen och för de mest olika rykten”. Redaktionen 
gick honom till mötes. I stort sett bekräftar den utförliga texten – längre än 
de flesta minnesrunor som tidningen vid denna tid hade över ledande perso-
ner i staden – det tidigare referatet. Systerns själslidanden och ljusa minne 
betonas i protest mot hur självmördare allmänt betraktades: ”Jag vet väl, att 
folk skall tala illa öfver hennes minne, men denna sorgliga handling var slu-
tet på ett långvarigt och ihärdigt ropande till Gud om hjelp och bistånd och 
ljus i ängslan, nöd och tvifvel, men på hvilka rop hon ej tycktes få något svar 
[…].” Den döda beskrivs som en av ”dessa ensamma slutna naturer, som 
lefva ett rikt inre själslif och derför lätt bli missförstådda”. Lennstrands hän-
visning till sig själv finns kvar, men den är tydligare invävd i sammanhanget 
och framstår mera som en ödesmättad gest än en politisk protest. Efter att ha 
prisat systerns godhet och kärleksfulla handlingar bland de fattiga och sjuka 
övergår Lennstrand till en mer allmänt hållen uppmaning till var och en att 
lära sig att leva på rätt sätt av döden och att göra det nyttiga och goda så 
länge det är möjligt: 

  
Jag vet, att det skall komma en tid, då jag ej längre skall kunna tala – då dö-
den skall göra, hvad inga myndigheter hittills lyckats – och derför vill jag be-
gagna alla tillfällen, som gifvas mig, att säga hvad jag har att säga och att tro-
get vandra pligtens väg och följa mitt samvetes öfvertygelse, viss om att jag 
då bäst står till svars inför hvem det vara må.134 

 
Inget tyder på att systern nämndes direkt i Lennstrands senare anföranden 
och texter. I mer allmänna ordalag skulle han dock referera till sina erfaren-
heter av anhörigas död för att visa sin förståelse för människors behov av 
                               
132 Norrlands-Posten den 29 juni 1888. 
133 Vårt Land den 30 juni 1888. Även personer som kände Lennstrand kunde dock tänka sig 
att han verkligen använt systerns begravning som plattform för agitation. Se brev från Johan 
Lilliehöök till Hjalmar Öhrvall, den 15 juli 1888. UUB. 
134 Norrlands-Posten den 4 juli 1888. 
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tröst när deras närmaste gått bort, de ”hvilkas hjerta klappade mot ens eget”. 
”Jag känner dessa stunder och, jag är ej främmande för dessa smärtor, hvilka 
ej kunna beskrifvas, dessa skiljsmessor i tårar”, hävdade han i ett föredrag 
om huruvida det finns ett liv efter detta. Som en tröst pekade han på att de 
döda inte kan plågas i något helvete; i det perspektivet är materialismens 
utslocknande ändå är att föredra framför hotet om helvete för de som man 
älskat. Här skymtar en anonym kvinnogestalt förbi:  

[…] hvilket är sämre: att tro att denna kvinna – hon, förstod dig så väl och 
som smekte bort vemodets veck ur din panna och kysste bort sorgerna ur ditt 
sinne – att hon som i misströstans timmar, då du höll på att svigta och förlora 
tron på lifvet, gaf dig mod och kraft och lifsglädje och friska känslor, så att 
du åter med lätta steg vandrade pligtens väg – jag frågar dig: hvilket är säm-
re: att tro, att hennes ömma känsliga hjerta ej mer kan såras af ett hårdt ord 
eller hennes blick någonsin mer skall höljas i tårar eller att tro, att hon nu 
skulle vrida sig i – – – – nej, grymma, afskyvärda, djefvulska tanke, som pres-
terna högtidligt svurit att hela sina lif hvarje söndag predika för Eder! – jag 
kan ej uttala dig – – – –135  

 
Citatet ska inte tolkas som en bild av förhållandet mellan Lennstrand och 
systern (eller någon annan kvinnlig anförvant). Det är en idealiserad typ-
situation som beskrivs, i första hand av förhållandet mellan makar. Syftet har 
inte varit att leda till publikens intresse till talaren själv utan att, via en käns-
lomässig stegring, lotsa dem fram till den outhärdliga tanken på den älskade 
dödas eviga lidande. Greppet har likheter med det som i den klassiska retori-
ken kallas aposiópesis och som innebär att talaren plötsligt avbryter sig, till 
exempel för att han överväldigas av starka känslor.136 Ändå är det inte lång-
sökt att ana associationer till systerns död i formuleringarna. Den aktualise-
rade frågan om helvetesstraffen på ett personligt plan för Lennstrand och 
fick den retoriska figuren att pulsera av harm. Åtskilliga kristna företrädare 
hävdade ännu vid denna tid att självmördare kunde vänta sig evig fördömel-
se och infernaliska plågor, och systern hade av kyrkan förvägrats en vanlig 
begravning.  

Förstörelse och uppbyggnad 
Lennstrand har beskrivits som idealist och religiös, social eller moralisk 
utopist. Beteckningarna är inte orimliga om man utgår från huvuddragen i 
hans förkunnelse och hans anspråk på att stifta ett nytt samfund. Ändå fångar 
de inte den grundläggande problematik som för honom tvingade fram ideal 

                               
135 Viktor E. Lennstrand, Fins det ett lif efter detta? Föredrag, 1889, s. 12f. 
136 Kurt Johannesson, Svensk retorik, från Stockholms blodbad till Almedalen, 1983, s. 202. 
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och utopier som människor kunde vägledas av, bort från tillvarons intighet 
och falska profeter.  

Beskrivningen av honom som idealist blir också förvirrande om man inte 
håller isär idealism, som övertygelse om att världen styrs av ideala begrepp, 
och en materialism som möjliggör eller tvingar människor att själva formule-
ra ideal som kan hjälpa dem att forma sig själva och sin miljö inom ramen 
för naturens lagar. Lennstrand kan förvisso framstå som en ”glödande idea-
list”, men han såg inte världen som andligt konstituerad och förlitade sig inte 
på ideala begrepp om det eviga, det rätta eller det sköna.137 Hans ideal var 
konstruerade värden, utan annan verklighet än den som människor förmådde 
ge dem i en helt materialistisk värld. På det sättet skilde de sig från Platons 
och nyplatonikernas ideal såväl som från idealismen i det konservativa bild-
ningsideal som genomsyrade den oscarianska statsmakten i filosofipro-
fessorn Boströms efterföljd.138 Snarare än det ideala är det rimligt att betona 
det ideella i Lennstrands förkunnelse och verksamhet. Även om han av-
visade andligheten så betonade han starkt betydelsen av allmännyttiga 
strävanden (och illustrerade detta genom att leva på små inkomster och med 
mycket måttliga anspråk på materiell standard). 

Analyser av Lennstrand som utopist kan till och med minska förståelsen 
av hans tankevärld och särart. Sven Göransson har skisserat en bild av Lenn-
strand som social religiös utopist efter mönster från Robert Owen och    
Charles Fourier. Göransson beskriver Lennstrands verksamhet efter att han 
lämnat kristendomen som en spegling av de kristna samfunden med ett un-
derliggande trauma från mötet mellan den tidigare tron och det verkliga  
livet. Analysen ger stort utrymme åt Lennstrands socialistiska övertygelse, 
men reducerar snabbt denne till ett exempel på en utopisk socialism som han 
själv inte åberopade eller hade någon tydlig koppling till.139 Göransson tycks 
också främst vara intresserad av hur samhället under 1900-talet hade kunnat 
bli så utilitaristiskt att han själv som professor i kyrkohistorievetenskap 
kommit att sakna resurser för att belysa hur utvecklingen gått till.140 

Inga Sanner utgår från den övergripande beteckningen ”moralisk utopist” 
i sin analys av Lennstrands förkunnelse. Men det är tveksamt om han mot-
svarar åtminstone två av de fyra gemensamma nämnare som hon beskriver 
för moraliska utopister: uppfattningen om människan som i grunden god och 
betoningen på individens utveckling framför sociala och ekonomiska re-
former. Lennstrand hävdade aldrig själv att människan var god, tvärtom 
                               
137 För en allmän beskrivning av Lennstrand som idealist, se t.ex. Hessler 1961, s. 217. 
138 Gunnar Richardson, Kulturkamp och klasskamp. Ideologiska och sociala motsättningar i 
svensk skol- och kulturpolitik under 1880-talet (Diss. Göteborg), 1963, s. 80ff. 
139 Fouriers idéer om passioner och sexualitet är fullständigt väsensfrämmande för Lenn-
strand, som aldrig tog upp samlevnadsfrågorna och som närmast ger ett intryck av prydhet. Se 
Ronny Ambjörnsson, Fantasin till makten! Utopiska idéer i västerlandet under fem hundra 
år, 2004, s. 149ff. 
140 Sven Göransson, ”Positivism – social utopi – kyrkohistorievetenskap”, i Kyrkohistorisk 
årsskrift 1974, s. 147ff.  
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kunde han understryka att naturen inte alltid var det och som materialist såg 
han knappast människan som helt avskild från naturen. Hans fokus på in-
dividen var dessutom nära förbundet med en kamp för utökade rättigheter 
och en uttalad – om än sällan preciserad – socialdemokratisk övertygelse. 
Sanner problematiserar inte försöket att pressa in Lennstrand i sin utopist-
kategori, istället kritiserar hon honom för att inte leva upp till den beteckning 
som hon själv valt. Sanner konstaterar att Lennstrand skriver mycket om 
kärlek och gemenskap, men tycker att det skorrar falskt och anar en mörkare 
ton mellan raderna. Istället för att som forskare ompröva sina frågeställ-
ningar och begrepp, där den moraliska utopin är huvudsaken, tar hon ut be-
svikelsen på Lennstrand. Han är hatisk, ironisk, sarkastisk och resignerad, 
anser hon, och han tycks hela tiden behöva upprepa sin uppgörelse med kris-
tendomen istället för att koncentrera sig på det kärleksfulla och utopiska.141 

I den mån Lennstrand kan betraktas som utopist var han förvisso tämligen 
blek. I den korta utopiska skissen ”Om hundra år” beskrivs ett samhälle där 
resterna av kyrkan och kristendomen vårdas som museala objekt eller har 
förvandlats till tempel för bildning och vetenskap, där helvetet är släckt  
sedan länge, där himlen förlorat all religiös betydelse och där människosläk-
tet – nu förvandlade till goda utilister – visar sig vara upplysta, fria och lyck-
liga. Skissen slutar med att berättelsen återvänder till Lennstrands egen tid, 
vars självuppoffrande och förföljda utilistpionjärer hyllas av framtids-
folket.142 På ett annat ställe utmålar han utilistiska framtidsvisionen i       
abstraktioner och schablonbilder som landar i något av en västgötaklimax:  

 
Sköna framtid för vårt lidande släkte! Mörkret skingras. Skuggorna fly. Mor-
gonen randas. Dagen går upp – en dag med lättnad för alla lidande, glädje för 
alla bekymrade, ljus för alla tvivlande andar. Härliga dag! Inga missräkningar 
på Guds försyn. Ingen ångest för något helvete. Ingen fruktan för någon ande. 
Alla lyckliga och glada.143  
 

Och i en artikel med den lovande rubriken ”Några ord om ’verldens’ glädje” 
möter läsaren idel glanslösa betraktelser av dans, teater och ”naturens oskyl-

                               
141 Sanner s. 238f & 252. Sanner är påfallande otydlig i beskrivningen av Lennstrand som 
moralisk utopist. Först fastslår hon att den tro som Lennstrand omfattade kan beskrivas som 
en moralisk utopi (s. 230), sedan skriver hon att genom sin resignation inte är någon typisk 
företrädare för den moraliska utopin och att hans tro inte reservationslöst kan betecknas som 
en moralisk utopi (s. 252). – Sanner kommenterar inte Crister Skoglunds beskrivning av 
kulturradikalismen i två utopikategorier trots att deras terminologier nästan sammanfaller. 
Skoglund urskiljer både en rationell utopi, inriktad på samhället i yttre mening, och en etisk 
utopi, inriktad på den samhälleliga moralen. Se Crister Skoglund, Vita mössor under röda 
fanor. Vänsterstudenter, kulturradikalism och bildningsideal i Sverige 1880–1940 (Diss. 
Stockholm), Acta Universitatis Stockholmiensis, Stockholm Studies in the History of Ideas 2, 
1991, s. 57.  
142 Fritänkaren nr 9 1892, s. 66. 
143 Viktor Lennstrand, Hvarför jag uppträder mot kristendomen, 1890, s. 21. 



 59

diga nöjen”. Slutligen konstaterar författaren att den högsta och bästa av alla 
världens nöjen är arbetsglädjen.144  

Ändå är det orimligt att låta den bristande utopiska glöden vara väg-
ledande för bedömningen av Lennstrand. Han siktade inte mot en avlägsen, 
vagt andligt skimrande framtidsutopi, utan mot det fysiska livet här och nu. 
Utgångspunkten var en personlig problematik som framställdes som all-
mänmänsklig och ofrånkomlig: behovet av något att tro på för att inte för-
sjunka i en gudlös världs hotande intighet. Utan tvekan kunde Lennstrand 
instämma i Cramérs uppfattning om döden som livets största allvar. Punkten 
av död och tomhet är en ständig klangbotten för hans framtidslöften och 
framtidsbeskrivningar, men framför allt en uppmaning att sätta detta livet 
främst genom en plikt att arbeta för ett himmelrike på jorden. Upplevelsen 
av Guds död gjorde allvaret ännu större och mer tryckande. Människan mås-
te helt enkelt klara sig utan Gud, atheos, som det grekiska ord som ligger till 
grund för termen ”ateism” kan översättas med.145 Kanske skulle det gå att 
leva som om Gud ändå fanns eller som om han kunde erfaras på något helt 
annat sätt än vad världens olika religioner dittills hade lärt. Men för Lenn-
strand var alla sådana utvägar stängda; de erbjöd bara självbedrägeri och 
därmed ännu större hopplöshet. I början av sin verksamhet som antikristen 
förkunnare kunde han uttrycka en viss öppenhet för ”ett högsta väsende” i 
filosofisk mening, men intog annars en militant hållning mot all form av 
andlighet som uteslöt den icke-konfessionella ”livstro” som bland annat 
Ellen Key utvecklade under slutet av 1800-talet.146   

En del av det som Sanner uppfattar som hatiskt eller negativt i Lenn-
strands texter och tal var för övrigt inte främmande för 1800-talets roman-
tiskt färgade utopier. Såväl utopiska liberaler som utopiska socialister tema-
tiserade människans uppror mot Gud eller de föreställningar som människor 
gjort sig om Gud. Återkommande gestalter i detta sammanhang var Pro-
meteus – som behandlats av bland annat Goethe och Shelley – och Luci-
fer/Satan. Den amerikanske litteraturvetare Bernard Schweizer tar med såväl 
Shelley som utilitaristen James Mill och de anarkistiska pionjärerna Jean-
Pierre Proudhon och Mikhail Bakunin i en inventering av 1800-talets tongi-
vande ”gudshatare”, eller misoteister som han kallar dem.147 Sanner berör 

                               
144 Fritänkaren nr 6 1892, s. 41ff. 
145 Uppfattningarna om atheos ursprungliga användning varierar. Viss konsensus råder dock 
om att uttrycket inte från början syftade på en genomtänkt gudsförnekelse utan om ett liv utan 
gudstro, oavsett orsakerna till det. Se t.ex. Anders Bjørn Drachmann, ”Atheisme i det antike 
Hedenskab”, i Festskrift udg. av Københavns Universitet, København 1919, s. 8 & Jan 
Bremmer, ”Atheism in Antiquity”, i The Cambridge Companion to Atheism, ed. Michael 
Martin, Cambridge 2007, s. 19. 
146 Ulf Wittrock, Ellen Keys väg från kristendom till livstro (Diss. Uppsala), 1953. Se även 
Jan Stenkvist, Den nya livskänslan. En studie i Erik Blombergs författarskap till och med 
1924 (Diss. Uppsala), 1968. 
147 Elisabeth Frenzel, Stoffe der Weltliteratur. Ein Lexikon dichtungsgeschichtlicher 
Längsschnitte, 6 Auflage, Stuttgart 1983, s. 625ff & 672f; Schweizer 2011, s. 3ff & 36ff. 
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inte dessa inslag i 1800-talets litteratur och kulturliv. Hon pekar på den reli-
giösa liberalismens betydelse för de moraliska utopierna, men nämner inte 
att dess främste svenske företrädare Viktor Rydberg var intensivt upptagen 
av Prometeusgestalten. Som Örjan Lindberger påpekat finns det ett starkt 
negativt element i gestaltningen av den fångne titanen i ”Prometeus och 
Ahasverus”. Det gäller till exempel i raderna ”ur kärlek går det hat jag hy-
ser,/och skuggan finns, så länge ljuset lyser”. Lindberger visar att Rydberg 
fick arbeta hårt för att balansera det negativa draget med den kristliga för-
soning som bildar diktens slutackord.148 Lennstrand valde andra vägar för att 
uttrycka och försöka hantera sina mörkare känslor över människans belägen-
het, men stämningsläget var han inte ensam om. 

I den svenska samtiden hade Lennstrand få förebilder för att formulera 
den existentiella situation som han utgick ifrån. Det vore kanske också 
mycket begärt att han under sin korta aktiva tid skulle ha hittat en egen idé- 
och språkvärld för den existentiella problematiken på dess egna villkor   
utifrån vad han kunde ta del av hos till exempel Kierkegaard och Dostojevs-
kij.149 Istället höll Lennstrand fast vid religionsbegreppet, som för honom 
fick täcka alla existentiella behov, även om det krävde att han avkristnade 
det. I en debatt i Uppsala om kristendom och kultur definierade han religio-
nen som ”ett lif i tron på det högsta man vet”. Utifrån den definitionen var 
han beredd att hålla med den kristne professorn J. A. Lindell om att ingen 
människa kan leva utan religion under förutsättning att ateistisk och utilistisk 
religion räknades in.150 Då hade han redan tidigare skrivit till Hjalmar Öhr-
vall om detta grundläggande trosbehov: ”Folket kan ej leva utan religion och 
jag tror att det lätteligen skall omfatta ett religionssystem, så praktiskt, så 
högt, så välsignelsebringande som det utilitaristiska”.151 Här fanns det ett eko 
av John Stuart Mills diskussion om människans begär efter en tro, som just 
Öhrvall översatt till svenska några år tidigare.152 Men Lennstrand hade en 
hetare inlevelse i frågan. Han menade att alla som trodde på någon gud, eller 
som förtvivlade för att de inte kunde tro, behövde ett seriöst alternativ till de 
befintliga religionerna, som var falska och ovärdiga människan. ”Kanske 
människan kan leva utan religion”, tillade han klentroget.153 Den risken var 
han inte beredd ta, lika lite som de kyrkoföreträdare och väckelsepredikanter 
som han polemiserade emot.  

                               
148 Viktor Rydberg, Dikter, Under redaktion av Örjan Lindberger och med inledning av Lars 
Forssell, 1996, s. 107; Örjan Lindberger, Prometeustanken hos Viktor Rydberg. Hans utopiskt 
liberala förutsättningar och de därav betingade problemställningarna i hans idédiktning 
(Diss. Stockholm), 1938, s. 232f.  
149 Det sena svenska anammandet av en existentialism i Kierkegaards efterföljd utreds av 
Thure Stenström i Existentialismen i Sverige. Mottagande och inflytande 1900–1950, 1984, se 
t.ex. s. 11 & 43f.   
150 G. A. Magnusson, Stå kristendom och kultur i strid med varandra?, 1891, s. 47. 
151 Viktor Lennstrand, brev till Hjalmar Öhrvall den 17 november 1887. UUB. 
152 Mill 1883, s. 50, jfr s. 74ff & 159. 
153 Viktor Lennstrand, brev till Hjalmar Öhrvall den 17 november 1887. UUB. 
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Det fundamentala behovet av en tro kopplade Lennstrand samman med 
sociala och politiska frågor. Behovet var personligt, men måste mötas med 
gemensamma lösningar. För Lennstrand var utformningen av dessa av av-
görande betydelse för allt annat i samhället. Även här kunde han påminna 
om sina meningsmotståndare, inte minst om statskyrkosystemets mest över-
tygade tillskyndare. Med dem kunde han hävda att religionen inte hör till 
samhällets överbyggnad utan dess grundval. Men han gick samtidigt emot 
dem genom att vända sig emot att kristendomen skulle utgöra denna grund-
val. Det var just för att för att främja ett radikalt nytt samhälle, som kunde 
bestå över tid, som religionsfrågorna var centrala: 

 
För att ett nytt samhälle skall kunna ega bestånd måste dess grundvalar läg-
gas i ett upplyst folkmedvetande – annars står byggnaden på lösan sand och 
faller samman för första storm som skakar den. När revolutioner misslyckats 
eller efterföljts af reaktioner, som sopat igen spåren af dem, har det berott 
derpå att de kommit för tidigt, att de ej egt de nödvändiga förutsättningarna 
och betingelserna i folkets tankar och känslor […].154 
 

Typiskt nog tog han upp lidandet och döden som argument även i detta 
sammanhang. Det var den erfarenhet som människor måste igenom för att se 
sig själva och världen omkring dem i det rätta ljuset:  

 
Om det är fråga om hvilka yttre omständigheter, som i synnerhet äro egnade 
att skapa fritänkare, så är det visst icke de lyckliga och goda förhållandena, 
utan de svåra och bittra. Det är ej i lyckans solskensdagar menniskorna få 
svårt att tro på gud, utan det är i missräkningarnes, nödens och lidandets 
stunder. Det är sorgen, som öppnar ögonen och det är då de stora frågorna, 
utan att man kan hindra det, ställa sig fram för en och kräfva svar.155 
 

I ljuset av detta förutspådde Lennstrand en massaker på rådande värden som 
vägen till nödvändig förnyelse: ”Vi närma oss med stora steg en epokgöran-
de kris i mensklighetens historia – en kris, som förberedes öfver hela den 
civiliserade verlden – en kris mer omfattande än den franska revolutionen 
och mer folkförbrödrande än kristendomen.”156  

I väntan på yttre draghjälp tog han själv på sig uppgiften att föra män-
niskorna ned till den punkt där Gud dog för dem. Samtidigt som han ville 
minska det fysiska lidandet och dödandet var han inställd på att det kunde 
vara nödvändigt att tvinga människor att lida själsligt under en period när de 
kom till klarhet om alltings intighet. Sedan han lämnat kristendomen var 
Lennstrands verksamhet inriktad på att åstadkomma en dubbel rörelse för att 
erbjuda människor en ny tro: en rörelse nedåt, mot en sorts död i livet, och 
en rörelse uppåt, mot en ny gemenskap och ett nytt engagemang. Med hans 
egna ord: 

                               
154 Fritänkaren nr 22 1890, s. 171. 
155 Fritänkaren nr 22 1890, s. 173. 
156 Viktor E. Lennstrand, Hvad hafva myndigheterna uträttat med sitt straff?, 1889, s. 3. 
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Vår uppgift är dubbel. Vi hafva att grusa det nya Jerusalem, släcka helvetet, 
smula sönder alla kristna dogmer, krossa dessa granna såpbubblor, som blås-
tes upp i mensklighetens barndom – och när den kristne står der, utblottad på 
hvad som förr gladde och värmde, hafva vi att visa honom detta lifvets rike-
domar – då hafva vi att ge honom en uppgift här, ett arbete att utföra, något 
som ger lifvet värde.157 
 

Även om Lennstrand saknade intresse för – och kanske också förmåga till – 
existentiell spekulation så tycks han i likhet med de filosofer och författare 
som utvecklade existentialismen ha utgått från att den grundläggande av 
existensen bara är gripbar genom den egna erfarenheten.158 Det var nödvän-
digt att så många som möjligt upplevde Guds död och den egna existensen i 
en värld utan Gud, ansåg Lennstrand. Den som förelade sig en sådan uppgift 
kunde inte räkna med att bli välkomnad och uppskattad hos dem som skulle 
berövas sin tro. Trots att han beskrev Guds död som en gammal händelse 
som människor måste inse och ta konsekvenserna av så måste proklameran-
det av händelsen i praktiken ha uppfattats som ett aktivt dödande av Gud – 
eller åtminstone ett mordförsök – av många läsare och åhörare. Ljungdahl 
använde mer parfymerade formuleringar för att i efterhand beskriva strate-
gin, men Lennstrands målmedvetna hårdhet lyser igenom: ”Han tog ifrån 
meniskorna deras idoler och visade dem, att med hvad de här haft få de an-
tagligen vara belåtna: att brödet, vinet, bröllopskläderna och herrligheten 
deroppe äro de tvifvelaktigaste ting af allt tivfvelaktigt.”159 

Lennstrands tillämpning av den dubbla rörelsen var osofistikerad och 
trubbig, men också djärv och radikal. Hos honom anar man ett drag av    
hotande meningslöshet och en hänsynslös vilja att mobilisera alla tänkbara 
motkrafter för att få människorna att höja sig till sin sanna potential. Andra 
svenska fritänkare vid denna tid bevarade en i grunden optimistisk syn på 
människans rationalism och materiella strävanden. Lennstrand hade en stark 
tro på möjligheterna att bygga en ny och bättre värld, inte minst genom   
ordets skapande kraft i den nya begynnelse som han eftersträvade. Men han 
hade också en särskild blick för tillvarons mörkare sidor och den moderna 
tidens potential för det ohyggliga. För honom var det nödvändigt att i likhet 
med Dostojevskijs övertygade ateister härleda mänskliga värden från frågan 

                               
157 Fritänkaren nr 6 1889, s. 3. Jfr Robert Ingersolls mer koncilianta sekularistiska program-
förklaring: ”Man säger till mig: ’Hvad vill du? Det gamla har du rifvit ned, hvad ämnar du 
gifva oss i stället?’ Jag har ej rifvit ned det goda. Jag har endast försökt släcka helvetets för-
tärande eld. […] Jag skulle ej för alt i världen vilja förmörka den minsta stjärna, som finnes 
vid den menskliga förtviflans horisont eller på mänskliga förhoppningarnas himmel, men jag 
vill göra hvad jag kan för att förjaga denna dystra skugga från människohjärtat.” Se Ingersoll 
1885, s. 160. 
158 Jfr Stenström 1984a, s. 17 om existentialismens grundsyn. 
159 Ljungdahl 1895, s. 20. 
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om liv och död, som gör Guds frånvaro påträngande.160 Ibland ger han in-
tryck av att ha drömt samma mardröm som Ivan Karamazov om en värld där 
människornas frigörelse från gudstron gjort allt tillåtet, även att människor 
äter varandra. 

  

                               
160 För en diskussion om detta, se Rowan Williams, Dostoevsky. Language, Faith and Fiction, 
London 2008, s. 227ff. 
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En kort karriär 

Lennstrands liv blev kort. I praktiken varade hans aktiva tid som antikristen 
agitator bara från hösten 1887 till hösten 1893. Dessa år fylldes med en in-
tensiv och rastlös verksamhet, men också med perioder av sjukdom och 
fängelsestraff.  

Till skillnad från motståndare som Waldenström och vänner som Wick-
sell och Branting fick Lennstrand inte möjlighet att under ett längre liv ut-
veckla, fördjupa eller revidera sina ståndpunkter. Kanske hade han i så fall 
ändå fortsatt att under allt mer förstrött intresse från omvärlden hamra in 
samma antikristna budskap. Men han hade en betydande intellektuell om-
svängning bakom sig när han framträdde som agitator, och det är inte omöj-
ligt att han hittat nya sätt att närma sig sina grundläggande teman om han fått 
verka under ett längre liv.  

Döden bidrog också till att Lennstrands inflytande i praktiken blev starkt 
begränsat. Det utilistiska samfundet var till stor del beroende av honom per-
sonligen och hade snabbt förlorat i omfattning och betydelse under de sista 
åren när han var sjuk och sängbunden. När hans vänner och anhängare sam-
lades till en minnesfest i slutet av november 1895 var det med en känsla av 
att stå inför ett livsverk som i praktiken avslutats redan tidigare. Nu blev det 
också uppenbart att berättelsen om Lennstrands sjukdom och död fick för-
klara de svåraste frågorna för hans vänner och anhängare: Varför hade så 
många av dem kommit i konflikt med honom, och varför hade så få hållit 
kontakten med honom under slutskedet? Splittring hade präglat fritänkar-
rörelsen sedan åtminstone 1890, och ingen kunde påstå att Lennstrand varit 
framgångsrik i sina ambitioner att mobilisera en ny folkrörelse.  

Temat hade berörts tidigare. Nya Sanningar skrev sommaren 1895 om 
den tilltagande retligheten i Lennstrands lynne som ”efter hand aflägsnade 
honom från många af hans egna och sakens vänner”. Genom sjukdomen 
hade dock dessa fel kommit i en ny och försonande dager, fortsatte tid-
ningen. Den antydde till och med att Lennstrand tack vare sina brister hört 
till ”oroliga andar, ofta svaga och sjukliga stackare, som kallas dårar och 
fantaster” som behövs för framsteg och utveckling.161 Så långt gick inte 
Wicksell vid minnesfesten i november samma år. Men han inledde med att 
förklara för de omkring 600 deltagarna varför han och Lennstrand inte haft 
samma goda förhållande mot slutet som tidigare. Orsaken var inte någon 

                               
161 Nya Sanningar nr 1 1895, s. 5. 
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plötslig åsiktsskillnad utan att den nu avlidne inte ”var sig själf mäktig” till 
följd av ärftliga sjukdomsanlag i förening med myndigheternas förföljelser 
och straff samt usla materiella omständigheter. Umgänget med honom hade 
därför blivit mer eller mindre plågsamt.162 Formuleringen ekar av Lenn-
strands egna ord till Hjalmar Öhrvall i juni 1890, när han skrev att han inte 
alltid kunde vara herre över de psykiska orsakerna till sin svaghet. 

En bild av de problem som Wicksell beskriver ger ett odaterat brev i hans 
efterlämnade handlingar. Där Lennstrand kastar ur sig en kaskad anklagelser 
mot vännen och medarbetaren, som beskylls för att vilja ta över som ledare 
för fritänkarrörelsen. Lennstrand skriver att han blir hänsynslös mot dem 
som är hänsynslösa mot honom och att han är ”den ende, som faktiskt gör 
något för vår sak”. Wicksell får också veta att han saknar ”energi, initiativ, 
mod och praktisk blick” och att han inte kan räkna med ledarrollen bland 
landets fritänkare förrän Lennstrand är död.163 Brevet huggs av mitt i en me-
ning; kanske sändes det aldrig, eller så har slutet inte bevarats. Ändå ger det 
en inblick i de svårigheter som även Lennstrands närmaste anhängare och 
medarbetare hade i kontakterna med honom. Vid minnesfesten sjöng del-
tagarna också en minnesdikt av Ernst Hellborg till melodin till ”Ja, vi elsker 
dette landet” med tydliga anspelningar på att den döde hade fel och brister, 
även om det är de goda sidorna som ska minnas och leva kvar.164  

Orden vid minnesfesten motsvarades av Lennstrands eftermäle i The   
Freethinker. Tidningen erinrar om hans enträgna kamp mot de svenska 
myndigheterna och om hans fängelsestraff. Wicksells förklaring av hur straf-
fet utlöste underliggande problem hos Lennstrand återges indirekt: ”Of a 
delicate constitution it is only too likely these imprisonments ruined and 
shortend his life, as, in the opinion of his friends, he was not the same man 
afterwards. […] Of an impetous nature, it seems likely that the sword has 
worn out the sheath.” Det engelska fritänkarorganet, en ledande röst i det 
sena 1800-talets internationella fritänkarverksamhet, avslutar med en för-
hoppning om att de svenska medkämparna nu skulle enas: ”Lennstrand will 
be remembered for his sufferings and his efforts to arouse Sweden from her 
pietistic lethargy. We hope Swedish Freethinkers will unite over his grave to 
continue the work which he so valiantly begun.”165 

Vid minnesfesten påbörjades en insamling till en gravvård till Lenn-
strands minne på kyrkogården i Gävle, några hundra meter från lasarettet där 
fritänkaragitatorn avlidit. Där hade den avlidne begravts några veckor innan 
under de obligatoriska lutherska former som lagen föreskrev. Enligt dags-
pressens referat hade omkring 200 deltagare samlats under en grå och regn-
tung novemberhimmel, mot vilken vita och bjärt röda band på kistan kon-

                               
162 Nya Sanningar nr 18 1895, s. 142. 
163 Odaterat brev från Viktor Lennstrand till Knut Wicksell, Knut Wicksells efterlämnade 
papper, Lunds universitetsbibliotek. 
164 Nya Sanningar nr 18 1895, s. 143.  
165 The Freethinker nr 46 1895, s. 737. 
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trasterade.166 Under det följande året inbringade insamlingen närmare nittio 
bidrag om sammanlagt 707 kronor och 95 öre.167  

Det skulle dröja till tioårsminnet av Lennstrands död innan en minnessten 
slutligen restes på kyrkogården. Den kom att stå på en ledig gravplats intill 
den Lennstrandska familjegraven.168 På stenen beskrevs Lennstrand som 
banbrytare bland Sveriges folk för den fria tanken. Hans ”testamente” i Da-
gens Nyheter graverades in: ”Jag dör nöjd i tron på ett lyckligt framtidsfolk, 
som lefver utan illvilja, fördomar och vidskepelser, och ett samhälle, der 
välvilja och godhet råda. Att arbeta för det slägtet och det samhället är den 
högsta religion.”  

Den sista meningen på stenen var förkortad. ”Testamentets” avslutande 
ord om att arbetet kan ta århundraden eller årtusenden hade uteslutits. Det 
lättade upp budskapet och gjorde det kanske mer inspirerande. Samtidigt var 
det ett sätt att undvika frågor om tidsperspektivet på Lennstrands egna insat-
ser. Tio år efter hans död fanns det inte längre något utilistiskt samfund eller 
någon regelbundet utkommande fritänkartidning i Sverige. Hans mot-
ståndare inom statsmakten, Svenska kyrkan, väckelserörelsen och arbetar-
rörelsen mobiliserade på var sina håll för det nya seklets strider. 
 
 
 
 

 
 

                               
166 Gefle-Posten den 7 november 1895. 
167 Nya Sanningar nr 21 1896, s. 175f. Beloppet bör ha varit en god grund för ett minnesmär-
ke. Det motsvarar drygt 46 000 kr i 2013 års penningvärde mätt som konsumentprisindex och 
betalning för lika lång arbetstid som 540 000 kr år 2013 mätt som löneidex för en manlig 
industriarbetare. Se ”Prisomräknare från medeltiden till 2100” på Portalen för historisk 
statistik, www.historia.se (resultat av databassökning den 21 juni 2014). Uppgifterna baseras 
på Rodney Edvinsson & Johan Söderberg, ”A Consumer Price Index for Sweden 1290–
2008”, i Review of Income and Wealth, vol. 57 (2), s. 270–292.    
168 Enligt uppgift från kyrkogårdsförvaltningen i Gävle. Minnesstenen står med baksidan mot 
stenen på den Lennstrandska familjegraven. Jfr Ulf Ivar Nilsson, ”Gudsförnekaren från Gäv-
le”, i Arbetarbladet den 18 januari 2009. 
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Att leva i sanning 

”Vi fordra att få vara sanna” 
I oktober 1887 fick prästsonen och Uppsalastudenten Axel Hägerström ett 
brev från sina föräldrar där han varnades för en antikristen agitator som de 
hört talats om, en ung man vid namn Lennstrand. Denne hade då påbörjat sin 
bana med ett par anföranden i Uppsala, där polismästarens ingripande för att 
stoppa fler arrangemang av samma slag väckt uppmärksamhet långt utanför 
staden (se vidare i kapitlet Förbud, åtal och domar).  

Axel Hägerström skulle med tiden göra mer än kanske någon dåtida 
svensk akademiker för att upplösa banden mellan religion och samhälle. 
Med sitt förnekande av att värden och rättigheter har någon grund utanför 
människors överväganden och beslut, den så kallade värdenihilismen, kom 
han att rensa ut arvet från 1800-talsidealismen inom en stor del av svensk 
filosofi. Inte minst fick hans idéer stort inflytande inom rättsfilosofi och 
därmed på både lagstiftning och rättstillämpning i 1900-talets Sverige. Precis 
som Lennstrand ansåg han att frånvaron av religiösa värden ytterst var en 
uppfordran till den enskilda människan att själv välja värden som hon kunde 
stå för och som kunde bidra till det gemensamma bästa.  

Som student hade Hägerström inte kommit lika långt på vägen från den 
väckelsereligiösa uppväxtmiljön i Östergötland. Men han var beredd att för-
söka förstå och delvis försvara Lennstrands syften. I ett brev hem, daterat på 
moderns födelsedag den 24 oktober 1887, skriver Hägerström att Lennstrand 
både missförstår sig själv och missförstås av andra:  

 
Han har strävat efter ett ideal att hålla sig till eller en gudsidé att förtro sig åt. 
Han trodde sig en gång ha funnit detta ideal, han måhända kände detta ideal 
inom sig. Men så befanns det i denna känsla var inmängt så mycket jordiskt, 
så mycket sinnligt, och när han upptäckte detta, då, ja då ramlade allt, då 
ramlade hela stommen, enär han icke trodde annat än att den alltigenom var 
besmittad.1  

 

                               
1 Brev från Axel Hägerström till föräldrarna den 24 oktober 1887, citerat efter Margit Waller, 
Axel Hägerström. Människan som få kände, 1961, s. 69f. 
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Med sinnligt avser väl Hägerström här närmast det subjektiva och känslo-
mässiga, men kanske också kopplingen mellan kristendom och politisk makt 
eller ekonomisk vinning. 

Alla som tror att Lennstrand har lämnat Gud på grund av högmod och en 
ovilja att låta sig lysas av det evangeliska ljuset har fel, menar Hägerström. I 
brevet till föräldrarna ger den unge studenten intryck av att vara imponerad 
av Lennstrands ovilja att kompromissa, även om han tycker att denne gjort 
fel som vänt sig bort från kristendomen istället för att ha försökt ta bort det 
”sinnliga” ur sitt gudsbegrepp:   

 
Somliga människor kunna ju nöja sig med ett sådant ideal. Men vilka äro de, 
jo lättingar, ja uslingar, som kunna och tycka om att insöva sig i den där mju-
ka ”gudomliga nåden”, och äro för svaga för att, och deras samvete är för 
slött för att de skulle vilja lämna den njutning, som bjudes dem under nådens 
täckmantel. Ja, nidingen bedömes icke så hårt inför Guds ögon som dessa  
uslingar. Nåväl, när mannen i fråga upptäckte detta stora skrymteri, denna 
stora sinnliga insats i sitt gudsbegrepp, då blev han förtvivlad och han börja-
de tvivla på sitt ideal. Det är väl sant, han borde ha sökt rena sitt gudsbegrepp 
från det sinnliga, men vart han vände sig, såg han ”idealet” vara            lika-
som nedsmutsat med sinnlighet. Säg! är det icke då förlåtligt, är det icke 
mänskligt, om han förlorade fotfästet och föll? Och det är säkert att den Gu-
den som bor i himlarna, den rättfärdige Guden, han dömer mildare än de     
ytliga människorna, som endast se efter vad som för ögonen är. Och det tror 
jag, att han skall leda alla, som verkligen söka sanningen, till ett ideal, ett 
verkligt ideal. Emellertid är slutsumman den, att en osund kristendom fördär-
var istället för att förbättra.2 

 
Kanske hade Hägerström träffat Lennstrand. De var nästan jämnåriga, intres-
serade sig både för teologi och filosofi och kan som kristna studenter ha rört 
sig i samma kretsar. Men det är också möjligt, som Hägerströms dotter Mar-
git Waller antytt, att fadern tagit vara på möjligheterna att använda Lenn-
strand som spegelbild för sin egen utveckling.   

Den kompromisslösa strävan efter renhet, klarhet och konsekvens som 
Hägerström beskriver anger viktiga aspekter på det kanske mest centrala 
begreppet för Lennstrand sedan han först börjat framträda med antikristna 
föredrag: sanningen. Om den första premissen för Lennstrands förkunnelse 
var att människan måste välja en tro för att inte duka under för tillvarons 
intighet så var den andra premissen att denna tro måste vara sann. En tro som 
byggde på lögn och kompromisser var med nödvändighet förkastlig. Den 
band människor vid orimliga eller felaktiga uppfattningar och möjliggjorde 
manipulationer som hindrade människorna från att utveckla sin fulla poten-
tial. Vid sidan av tvånget och orättvisan angrep Lennstrand också inslaget av 
officiellt påbjuden förställning i det svenska samhället när han  våren 1888 
utvecklade sina huvudteser:  

                               
2 Ibid. Jfr Rolf Lindborg, ”Axel Hägerström och kristendomen”, i Lychnos 1987, 1988,           
s. 115f.  
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Vi fordra att få vara sanna i vår tro och vår bekännelse. Vi hafva en tro 

som till alla delar afviker från den kristna trosbekännelsen. 
[…] 
Vi ämna ej döpa eller konfirmera våra barn, och vi fordra rätt att få ingå 

äktenskap inför borgerlig myndighet och begrafvas civilt utan luterska pres-
tens tillskyndelse, ty vi äro icke luteraner. 

Det enda vi fordra är att få vara ärliga och sanna i vårt lif. Är denna vår 
fordran icke rättvis och billig? Äro vi dåliga människor, derför att vi begära 
detta? Böra vi straffas derför? Äro icke våra syften ädla och våra bevekelse-
grunder sådana, att varje rättänkande man och kvinna måste gifva oss rätt och 
respektera våra anspråk?3  

 
I en disputation med en komminister i Malmö några år senare berättar Lenn-
strand en anekdot om ett försök av engelsk präst att övertyga författarinnan 
Mary Anne Evans, mest känd under pseudonymen George Eliot, om kristen-
domens överlägsenhet. Prästen berättar om allt skönt, tilltalande, tröstande 
och vederkvickande i kristendomen. George Eliot lyssnar uppmärksamt och 
säger att hon bara har en anmärkning mot vad prästen sagt. ”Och hvad skulle 
det vara för en anmärkning?” – ”Jo, kristendomen är icke sann.”4 

Med denna fixering vid sanningen var Lennstrand tidstypisk. Att söka 
sanningen och att leva i sanning mot sig själv och andra hörde till det krav på 
redlighet som Kierkegaard formulerade och som inte minst Georg Brandes 
förde in i den nordiska litteraturen och samhällsdebatten under 1870- och 
1880-talen.5 Sitt kanske slagkraftigaste uttryck fick kravet i Ibsens drama 
Brand, som hörde till tidens kanoniska texter. Sanningskravet var förbundet 
med idéer om samhällsförändring och gemenskap, men kunde också som för 
Brand själv leda till ensamhet och individuell undergång. Ärligheten och 
konsekvensen i Lennstrands agitation kunde även flera av hans kritiker sluta 
upp bakom. Efter att arbetarrörelsen tagit avstånd från den ”utilistiska sek-
ten” fick Lennstrand lovord av Branting för att i likhet med Ibsens Brand 
vara ”fullt och helt vad han var”.6 

Som brinnande ”sanningssägare” var Lennstrand till stor del representativ 
för den yngre generationen i 1880-talets i svenska kultur- och samhällsliv. 
Det originella låg i de sammanhang där sanningskravet tillämpades och i de 
ovanligt långtgående konsekvenser som han var villig att låta det få, inte 
minst för egen del. Lika mycket som han sade sig respektera varje människa 
för vad hon var, lika lite var han beredd att visa respekt för hennes åsikter, 
”ty vi respektera endast sanningen”: ”Vår strid gäller just åsigter, ej perso-

                               
3 Viktor Lennstrand, Hvad vi tro och hvad vi vilja, 1888, s. 1ff. 
4 Viktor E. Lennstrands disputationer med komminister L. Meijer i Malmö och kykoh. P. 
Nymansson i Skepparslöf. Stenografiskt referat, 1893, s. 12. 
5 Georg Brandes, Sören Kierkegaard, Under författarens inseende öfversatt af O.A.S., 1877,  
s. 191f.  
6 Social-Demokraten den 2 november 1895. 
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ner, och bland våra motståndare kunna många finnas, hvilka vi högakta, 
visserligen ej för deras åsigter, utan derför, att de äro bättre än sina åsigter.”7 

Vad innebar då Lennstrands sanningskrav? 
På ett plan handlade det om kristendomens inre sammanhang. Lennstrand 

tröttnade aldrig på att peka ut motsägelser i Bibeln och bristande överens-
stämmelser mellan Bibeln och andra kristna texter och traditioner. Fritänka-
ren fylldes av sådant material och Lennstrands föredrag antog ofta formen av 
rena kriarättningar av religiös och teologisk litteratur. Bibelcitat om olika 
ämnen ställdes mot varandra i parallella spalter i skriften Motsägelser i   
Bibeln som tillägnades Sveriges präster, predikanter och övriga kristna. I 
dessa frågor var Lennstrand obevekligt bokstavstrogen på ett sätt som den 
dåvarande statskyrkan eller de dåvarande väckelserörelserna knappast kunde 
uppvisa motstycke till. Något utrymme för mer hermeneutiskt avancerade 
tolkningar lämnade han inte. Antingen rymde Bibeln den ordagranna och 
definitiva sanningen om Gud och världen eller så var den inte värd att ta på 
allvar. 

Så mycket nytt i sak hade han inte alltid att säga, men det påstod han inte 
heller. ”Vi utgifva oss ej för att hafva uppfunnit något nytt i religionsväg, 
men vi kunna ej underlåta att värdera sanningen, äfven om den möter oss 
utom kristendomens råmärken”, meddelade han i ett anförande.8 Men det 
bristande nyhetsvärdet behövde inte minska engagemanget. ”Kan icke det, 
att hvad jag säger, sagts tusende gånger förnt af andra, möjligen komma 
Eder att tro, att det kan finnas skäl till att säga det?”, frågade han Svenska 
Dagbladet som hävdat att han inte bidrog med något nytt i sin ateistiska 
agitation. Att tidningen ifrågasatt om hans personliga erfarenhet av tros-
frågorna tillfört något nytt i diskussionen upprörde honom om möjligt än 
mer: ”Har jag för öfrigt sagt, att jag erfarit något nytt? Har jag icke tvärtom 
sagt, att tusende och millioner hafva erfarit detsamma som jag? Men har min 
erfarenhet mindre värde för det? Äro de åsigter, jag uttalar, ett bedrägeri 
eller sjelfbedrägeri derför, att den erfarenhet, de grunda sig på, ej är ny?”9  

Snarare försökte han att göra tidigare insikter och upptäckter aktuella   
genom att ta upp dem på nytt, för en delvis ny publik och med delvis nya 
syften. Det var inget litet företag. Även om både skapelseläran och hel-
vetesläran hade avfärdats av ledande akademiker så var de stående inslag i 
folkskolans, läroverkens och folkskoleseminariernas kateketiskt präglade 
undervisning.10 Men Lennstrand slog inte bara in öppna dörrar för dem som 
var bekanta med den samtida diskussionen om kristendomen och de kristna 
samfunden. Gunnar Richardson pekar på att angreppen på Svenska kyrkans 
uppfattning om Bibeln som Guds bokstavliga ord utmanade dogmer som 

                               
7 Fritänkaren nr 16 1889, s. 2. 
8 Fritänkaren nr 16 1889, s. 2. 
9 Fritänkaren julnummer 1889, s. 6. 
10 Richardson 1963, s. 316ff. 
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även yngre teologer som Nathan Söderblom betraktade som föråldrade och 
ohållbara, men som fortfarande dominerade vid universiteten.11 Och William 
Öhrman konstaterar att Lennstrand gjorde en träffande iakttagelse när han 
påvisade att Waldenström ömsom argumenterade utifrån en biblicistisk ut-
gångspunkt och ömsom utifrån ett rationellt bestämt gudsbegrepp. Lenn-
strand hade redan under sitt gryende tvivel på kristendomen frågat Walden-
ström om motsägelser mellan dennes lära och vissa bibelställen, men utan att 
få något svar. Inte heller senare, när frågorna upprepades med en klart an-
tikristen udd, svarade Waldenström.12  

Det var också nödvändigt för Lennstrand att tron var förenlig med den  
historiska och materiella verklighet som kunde beskrivas i rationella termer, 
med den moderna vetenskapens kombination av logik och empiri. Även här 
är hans texter fulla med exempel och pekpinnar. I det förra kapitlet såg vi att 
han gärna sammanställde och publicerade kataloger över olyckor och kata-
strofer som inträffat trots att de drabbade har varit kristna. Utöver det bjöd 
han på detaljerade granskningar av kristna underverk och framsteg som på-
stods vara kristna men som kom från eller också hade utvecklats i samhällen 
med andra religioner. Lennstrand var dessutom ständigt beredd att ifrågasät-
ta kristendomens betydelse för den historiska utvecklingen, åtminstone i de 
delar som låg utanför korståg och religiöst motiverade krig, och att upprepa 
frågor om varför så många blivit exempelvis buddhister efter samma typ av 
individuella frälsningsupplevelser som kristna människor hänvisar till.13 Om 
den jämförande religionsforskningen uttalade han sig positivt, och han ansåg 
att de teologiska institutionernas enda framtid låg i att de omvandlades till 
strikt vetenskapliga inrättningar för sådana studier.14 Någon egen forskning 
på området bedrev han däremot inte. Också i detta sammanhang ansåg sig 
Lennstrand främst ha till uppgift att förvandla mer eller mindre etablerade 
vetenskapliga sanningar till allmän egendom genom upplysning och folk-
bildning.  

För Lennstrand måste tron dessutom vara rationell och förenlig med etis-
ka principer om alla människors rätt att tänka och yttra sig fritt. Häx-
processer och intolerans mot oliktänkande var återkommande – om än sällan 
dagsaktuella – trumfkort i Lennstrands agitation.15 Den uppmärksamhet som 
Fritänkaren, i likhet med fritänkartidningar och fritänkargrupper i andra 
länder, ägnade minnet av Giordano Bruno bör ses som en protest mot en 
intolerans som de betraktade som inbyggd i kristendomen.16 Både i historien 
och i samtiden flöt de religiösa förföljelserna ihop med politiska maktöver-

                               
11 Richardson 1963, s. 325. 
12 Fritänkaren nr 11 1891, s. 89. Jfr Öhrman 1974, s. 127. 
13 För några exempel se Fritänkaren nr 14 1891, s. 109ff; nr 8 1892, s. 57ff; nr 8 1893, s. 57ff 
& nr 9 1893, s. 66ff. 
14 Fritänkaren nr 16 1892, s. 123. 
15 Fritänkaren nr 8 1893, s. 75ff & nr 9 1893, s. 97ff. 
16 Se t.ex. Fritänkaren nr 1 1890, s. 2f & nr 11 1893, s. 81f.  
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grepp, enligt Lennstrands summerande beskrivningar. Hela den kamp som 
han förde för yttrande-, tryck- och mötesfrihet kan ytterst ses i ljuset av den-
na aspekt av sanningskravet. Man skulle inte bara söka sanningen utan även 
vara tvungen att sprida den och tillåta att den spreds. Lennstrands etiska 
principer medgav inte heller att han, som 1800-talets religiösa liberaler, såg 
Kristus som den ideala människan. I en disputation med kyrkoherden Per 
Nymansson håller Lennstrand inledningsvis med denne om att Jesus hade 
stora personliga förtjänster, men tillägger att det goda som kan sägas om 
Jesus också kan sägas om till exempel Buddha. Mot slutet av disputationen 
skärper Lennstrand tonen: ”Kristus är inte ens en idealmenniska; och om 
tiden tilläte det, skulle jag andraga en hel mängd uttalanden, som ställa   
honom långt under våra anspråk på ett moraliskt och intellektuel förträfflig-
het […].”17 

Vid sidan av dessa objektivt hållna sanningskrav fanns det en minst lika 
viktig, subjektiv aspekt. Den handlade om att vara sann mot upplevelsen av 
Guds död och människans uppgift att på egen hand hitta det rätta sättet att 
leva i en värld fylld av lidande, orättvisor och död. Lennstrands kristen-
domskritik bottnade inte i en rationell analys utan i en genomgripande exis-
tentiell upplevelse. Om denna upplevelse förnekades eller om dess betydelse 
kompromissades bort så ansåg sig Lennstrand inte kunna vara sann inför sig 
själv och andra. Han valde medvetet bort den mjukare beteckningen ”agnos-
tiker”, vars upphov brukar tillskrivas Darwins vapendragare Theodore Henry 
Huxley. Åtminstone sedan 1860-talet hade beteckningen använts för perso-
ner som sade sig vara utan kunskap i trosfrågor, agnosis. Eftersom Lenn-
strand ansåg sig vara tvungen att leva utan gud, atheos, och utan gudstro, 
ateism, såg han ingen annan möjlighet än att öppet beteckna sig som ateist. I 
ett brev till Hjalmar Öhrvall, skrivet i cellfängelset i Malmö i februari 1889, 
skriver Lennstrand om att sin ovilja att försöka rädda sig från myndigheterna 
genom att ”hämta fraser från […] skuggspel”: 

 
Är jag ateist vill, jag ock säga ifrån och, få människorna att ärligt erkänna sig 
vara ateister, på samma gång jag visar, att ateisten ödmjukt erkänner sin stora 
begränsning och sin okunnighet om livet och krafterna. […] Men veta vi ing-
enting om gud – hvarför skola vi då ha namnet kvar? Jag tror det nu är vigti-
gare att säga: det finns ingen gud, än att säga: det veta vi icke. Veta vi det 
icke – hvad skola vi då med honom? – ett begrepp, som vi ej kunna definiera, 
– ett namn, ett ord – ingenting annat! – en tyngd, en börda, som trycker ned 
menskligheten – en ogrundad fruktan; en makt, som icke finns – ett inbill-
ningens spöke!18 

 
På ett liknande sätt resonerar Lennstrand i ett svar till Per Nymansson några 
år senare. Kyrkoherden hade skrivit till Fritänkaren och frågat Lennstrand 

                               
17 Viktor E. Lennstrands disputationer med komminister L. Meijer i Malmö och kykoh. P. 
Nymansson i Skepparslöf. Stenografiskt referat, 1893, s. 63. 
18 Viktor Lennstrand, brev till Hjalmar Öhrvall den 17 februari 1889, UUB. 
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varför han uppträdde som förnekare och inte som agnostiker. Denne svarar 
artigt att tidningens spalter står öppna för såväl ateister som agnostiker, men 
att han själv anser det vara naturligast att förneka Gud och ett liv efter detta 
när vetenskapen inte kunnat upptäcka något bevis för det ena eller andra. 
Han understryker att han anser att vissheten i detta fall har ”en ofantligt stor 
praktisk betydelse”:  

 
Blir jag viss om att detta lifvet är det enda, så blir ju den praktiska följden 
den att jag söker fylla detta lifvet med den högsta lyckan som kan tänkas. 
[…] Jag anser att den ateistiska vissheten rent af utgöra en vigtig förutsätt-
ning för ett personligt lyckligt lif och vara en stark driffjeder till att inom det-
ta lifvet förverkliga hvad teologen förlägger utom detsamma. Agnosticismen 
är ljum och gifver föga kraft, utom det att det, enligt min       mening, kan 
vara tvifvel underkastadt om den är sann.19 

 
Kombinationer av ateism och agnosticism är varken omöjliga eller ovanliga, 
om termerna uppfattas i deras bokstavliga betydelse.20 Lennstrand accep-
terade dock inte att sanningskravet blev hängande i en gråzon av bristande 
belägg. Om kristendomen inte kunde visas vara sann så var den inte det, 
oavsett om det gick att motbevisa den i alla delar. Sanningskravet ledde till 
att agnosticismen avskrevs som alternativ, och att upplevelsen av att Gud 
inte fanns fick en tillsats av radikal förnekelse av andras möjligheter att tro 
på en personlig Gud. Det egna livet utan Gud kapslades in i en alltmer tvär-
säkert presenterad lära. I mötet med omvärlden hårdnade denna lära till en 
dogmatism utan marginaler för att Lennstrand kunde ha fel på någon punkt 
eller för att också andra kunde ha rätt. 

Den nye upplysaren 
Den rationella sidan av Lennstrands sanningskrav anknöt till det som den 
amerikanske idéhistorikern Franklin Baumer kallar the New Enlightenment, 
den nya upplysningen. Baumer syftar på att denna period hade stora likheter 
med 1700-talets upplysning i vetenskapens och nyttans tecken och uppmärk-
sammar bland annat de engelska utilitaristernas, de franska positivisternas 
och de tyska vänsterhegelianernas insatser.21 Som en del av den nya upplys-

                               
19 Fritänkaren nr 5 1892, s. 34. 
20 För en kort diskussion om detta, se Michael Martins introduktion i The Cambridge Compa-
nion to Atheism, ed. Michael Martin, Cambridge etc., 2007, s. 1ff. Ateism översätts regelmäs-
sigt med gudsförnekelse i uppslagsverk och skiljs ibland tydligt från agnosticism. A New 
Dictionary of Religion, ed. John R. Hinnells, Oxford & Cambridge, Mass., 1995, definierar 
dock ateism som ”disbelief in the existence of any Gods or of God”, vilket kan ta sig tre olika 
uttryck: dogmatisk förnekelse av särskilda former av religiös tro, skepticism i förhållande till 
alla religiösa övertygelser eller agnosticism (s. 55).  
21 Franklin L. Baumer, Modern European Thought. Continuity and Change in Ideas, 1600–
1950, New York 1977, s. 302. 
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ningen använde Lennstrand inte bara många av de vanligaste argumenten 
mot religionen och kristendomen, hämtade från utilitaristiska, vetenskapliga, 
antropologiska, psykologiska, ekonomiska och historiska tankegångar. Han 
försökte också uppställa en humanitetsreligion av det slag som Baumer för-
binder med det sena 1800-talets brottningar med frågor om tvivel och tro. 
Det är en tro som utgår från en närmast obegränsad tilltro till människans 
möjligheter att göra detta livet så lyckligt som möjligt.22  

Baumers beteckning har blivit vanlig även i Sverige, men ratas som term 
av Inga Sanner som gjort den enda större studien av Lennstrand och andra 
svenska fritänkare i det sena 1800-talet. Sanner hävdar att beteckningen un-
derskattar romantikens inflytande på de ”moraliska utopier” som hon stu-
derar och lyfter fram bland annat den religiösa liberalismen och unitarismen 
som viktiga källor för de svenska fritänkarna. Hon har en poäng i detta. 
Även Lennstrand var bekant med unitarismen och den religiösa liberalismen 
i exempelvis Viktor Rydbergs skrifter. Den starka betoningen på under-
liggande andlighet i fritänkeriet gör dock att Sanner medvetet avhänder sig 
ett begrepp som passar ovanligt väl för just Lennstrands uttalat antiandliga 
förkunnelse och verksamhet, av honom själv beskriven som ”upplysning” 
med referenser till 1700-talets Frankrike före revolutionen.23 

En mer traditionell, men också allsidigare bild av den idéhistoriska bak-
grunden till Lennstrands förkunnelse ger Tore Frängsmyr. I Svensk idé-
historia samlar han avsnitt om det sena 1800-talets kulturradikalism, kamp 
för religionsfrihet och tidiga former av folkbildning under just rubriken ”Den 
nya upplysningen”. Frängsmyr uppmärksammar ett antal akademikers insat-
ser i nära samspel med arbetarrörelsens och kvinnorörelsens kamp för in-
dividuella rättigheter och social rättvisa. En viktig roll spelade Anton      
Nyström. Han grundade Stockholms Arbetareinstitut år 1880 för frivillig 
vuxenundervisning för hantverkare och arbetare och introducerade Auguste 
Comtes positivistiska religion i Sverige. De radikala studentföreningar som 
grundades i Uppsala och Lund under 1880-talet utgjorde andra drivkrafter i 
tidens debatt. I Uppsala handlade det om Verdandi, bildat år 1882 av bland 
annat Karl Staaff och Knut Wicksell, med personer som Hjalmar Branting 
och Hjalmar Öhrvall som delaktiga i förarbetet och med kvinnliga aka-
demiker som Lydia Wahlström och Anna Bugge Wicksell som senare inval-
da medlemmar. I studentföreningarna kunde liberaler och socialdemokrater 

                               
22 Baumer 1977, s. 315ff. Om argumenten mot religion, se Franklin L. Baumer, Skeptiker och 
sökare. Fyra århundraden av religiöst tvivel och sökande efter en tro i Västerlandet, övers. 
Alf Ahlberg, 1970, s. 108ff. För skandinavisk del har Claes Ahlund även urskilt ett estetiskt 
argument för sekulariseringen. Det argumentet spelar dock inte någon framträdande roll hos 
Lennstrand. Se Ahlund 1990, s. 249. 
23 Sanner 1995, s. 9ff. Om Lennstrands egna beskrivningar, se t.ex. Fritänkaren nr 22 1890,  
s. 171. Claes Ahlund använder Baumers termer ”den nya upplysningen” och ”humanitets-
religion” i sina analyser av avkristningens mönster i 1880-talets skandinaviska universitets-
romaner. Se Ahlund 1990, s. 227.   
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gemensamt diskutera vad som behövde förändras, även om de inte alltid var 
ense om hur förändringarna skulle genomföras.24 

Som Frängsmyr konstaterar kom 1880-talets kulturradikaler att få ett av-
görande inflytande över kultur- och samhällsliv i Sverige fram till 1920-talet. 
I gruppen fanns blivande statsministrar och statsråd, chefredaktörer, pro-
fessorer och författare. Men där fanns också personer som aldrig kom att 
tillhöra framtidsmännen och framtidskvinnorna. Förutom Lennstrand ingick 
kristendomskritikern Hjalmar Strömer i denna tidigt överspelade grupp.25 
Strömer hade först studerat till präst, därefter blivit astronom och alltmer 
upptagen av att hålla föredrag och skriva pamfletter mot kristendomen och 
kyrkan. Vid sin död i lungtuberkulos år 1886 efterlämnade han inte mycket 
mer än lite kläder, ett illa medfaret paraply och ett omfattande manus till en 
furiös anklagelseakt mot kyrkan, Det biskopskristliga prestadömet, utgiven 
först sextio år senare. Strömers nästan besatta kristendomskritik, med de-
taljerade närläsningar av Bibeln, har en del gemensamt med Lennstrands, 
liksom den personliga uppoffringen i kampen mot myndigheterna. Vid en 
snabb jämförelse är det dock tydligt att Strömer uttryckte sig mera slag-
färdigt än den yngre ateisten. Han behöll också en grundläggande tro på den 
”sanna kristendomens” kärleksbudskap även efter att de kyrkliga och teo-
logiska inslagen rensats bort.26   

Den idéhistoriska bakgrundens betydelse för Lennstrand ska inte över-
drivas. Hans förkunnelse var en starkt personlig variation på flera olika te-
man som förekom i samtiden och som han hade mer eller mindre ingående 
kännedom om. Även i den meningen är ”den nya upplysningen” en bra be-
teckning som summerar förkunnelsens huvudinriktning utan att binda den 
vid någon enskild del av samtidens religions-, kultur- eller samhällsdebatt. 
Lennstrand hade kontakt med många av de ledande kulturradikalerna i sam-
tiden, men kom aldrig att bli en självklar del av den vänkrets som de ledande 
verdandisterna bildade. Den äldre Hjalmar Öhrvall tycks han ha betraktat 
som en mentor och introduktör till den samtida kulturradikalismen, men de 
arbetade aldrig direkt tillsammans. Wicksell och Branting hade han nära 
kontakt med under flera år, men de kom också i mer eller mindre öppna kon-
flikter. Den äldre Nyström sökte han upp i Stockholm 1888. De upprätthöll 

                               
24 Skoglund 1991, s. 77f.  Sigfrid Leander, Från Anton Nyström till Vi som vet mest. En studie 
över Stockholms Arbetareinstitut och dess roll i svenskt folkbildningsarbete, 1965, s. 112f. De 
liberaler som deltog i studentföreningarna skilde sig från äldre kulturradikaler som Nyström, 
som ansåg att socialdemokratin aktivt måste bekämpas. 
25 Tore Frängsmyr, Svensk idéhistoria. Bildning och vetenskap under tusen år, del II 1809–
2000, 2000, s. 134ff.  
26 Se t.ex. Hjalmar Strömer, Framtidsvinkar. En serie förpostfäktningar emot djefvulen, verl-
den och vårt eget kött m.m., 1884, s. 402 Om Strömer, se Sten Rössborn, Nils Hjalmar Strö-
mer 1849–1886. Föreläsare och samhällskritiker, 1965.  
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en respektfull, men något sval kontakt genom åren.27 Strömer och Lennstrand 
hann aldrig träffas. 

En bild av Lennstrands influenser och preferenser ger den kanon av före-
gångare och samtida som visades upp i Fritänkaren. Sammantaget är det en 
relativt begränsad skara tänkare, författare och publicister med fokus på 
praktiskt och materialistiskt orienterade tänkare utan större intresse för and-
lighet i vidare mening. Bland äldre föregångare spelar ”martyrer” för den 
fria tanken som Giordano Bruno och Michael Servetus – som besteg kättar-
bålet i Genève på 1550-talet – en viktig roll som exempel på religiöst för-
tryck. Särskilt Bruno ägnades något av en kult bland fritänkare i olika länder 
under 1800-talets slut och hyllas vederbörligt även i den svenska tidningen 
med porträtt, minnesdikt och artiklar.28 Bland 1700-talets fria tänkare är det 
främst Voltaire och Thomas Paine som uppmärksammas. Paines kritiska 
granskning av Nya testamentet slås upp stort medan Voltaire presenteras 
med en blandning av vördnad och kritik mot deismen som ett defensivt al-
ternativ till ateismen.29  

Mer rikligt företrädda är det sena 1800-talets anglosaxiska företrädare för 
fria tankar inom det religiösa området. För Lennstrand, liksom för väckelse-
kristna, liberaler, naturvetare och många folkbildare, kom de nya vindarna 
från väster. Den anglosaxiska världen stod för nya och frigörande perspektiv 
medan den ofta föraktades av Sveriges konservativa 1880-talselit.30 En sär-
ställning bland de anglosaxiska tänkarna och skribenterna intar den nord-
amerikanske politikern Robert Ingersoll. Han porträtteras i ett nummer – det 
första porträtt som överhuvudtaget tas in i Fritänkaren – och som bidrar med 
artiklar i ytterligare ett halvdussin nummer.31 Ingersoll hade utmärkt sig på 
nordstaternas sida i det nordamerikanska inbördeskriget och gjort sig känd 
som en kraftfull och karismatisk talare med agnostiskt färgad kristendoms-
kritik och framåtblickande medborgarpatos på agendan. Som talare kunde 
han samla stora publikskaror och fängsla dem i timmar. Någon egentlig rö-
relse hade Ingersoll inte bakom sig. Sina insatser som fritänkare gjorde han 
på egen hand, i en upphöjd stil utan häftiga angrepp eller något martyrium, 
även om hans brist på uttalad tro kan ha hämmat möjligheterna att nå högre 

                               
27 Viktor Lennstrand, brev till Hjalmar Öhrvall den 10 januari 1888. Jfr t.ex. brev den 20 juni 
1888. UUB 
28 Om Servetus, se Fritänkaren nr 24 1892, s. 185f. Om Bruno, se t.ex. Fritänkaren nr 1 
1889, s. 3; nr 8 1889, s. 8; nr 1 1890, s. 2f & nr 2 1894, s. 9f. 
29 Om Paine, se t.ex. Fritänkaren nr 12–16 1890 & nr 5 1892, s. 33. 
30 Richardson 1963, s. 83 & Leander 1965, s. 49ff. Lennstrand använde delar av fängelsetiden 
i Malmö i slutet av 1888 och början av 1889 till att lära sig engelska för att kunna läsa den 
sekularistiska litteraturen i original. Se Viktor Lennstrand, brev till Hjalmar Öhrvall den 27 
november 1888. 
31 Porträtt av Ingersoll finns i Fritänkaren nr 20 1890, s. 153f. Artiklar av honom finns i 
Fritänkaren nr 7 1889, s. 4; nr 8 1889, s. 3; nr 18 1890, s. 138f; nr 2 1892, s. 9ff; nr 17 1893, 
s. 130f & nr 11 1892, s. 86f. 



 79

politiska ämbeten. Flera av hans tal och uppsatser hade översatts till svenska 
i mitten av 1880-talet. 

Bland Fritänkarens ikoner finns också Englands motsvarighet till Inger-
soll, advokaten och politikern Charles Bradlaugh.32 Bradlaugh var en annan 
typ av opinionsbildare än amerikanen. Han kom från arbetarmiljö och hade 
slagit sig fram till en ledande roll i offentligheten. I likhet med Ingersoll var 
han en framstående talare som kunde fånga upp till 15 000 åhörares intresse. 
Under flera år i början av 1880-talet utkämpade han en strid med Englands 
ledande makthavare för att få inta den plats i parlamentets underhus som han 
blivit vald till utan att behöva sväras in med en kristen ed. Bradlaugh ledde 
en liten men väl organiserad fritänkarrörelse, med lokalavdelningar runt om i 
Storbritannien. Rörelsens storhetstid var förbi, till stor del för att den vägrat 
samverka med socialisterna, men åtminstone fram till Bradlaughs död i bör-
jan av år 1891 var den en faktor att räkna med i den brittiska offentligheten. 
Till det bidrog dess tidningar. Bradlaugh drev en egen dagstidning, The  
National Reformer, som gavs ut från 1860-talet till en bit in på 1890-talet. 
Dessutom fanns sedan år 1881 The Freethinker under ledning av G. W. Foo-
te och hans medarbetare James Mazzini Wheeler.33 Det var inte bara artiklar 
om fritänkares dödsbäddar som Lennstrand hämtade från The Freethinker. 
Även annat material översattes och togs in i den svenska tidningen, och 
Wheeler porträtterades tidigt i Fritänkaren.34 Till det engelska inslaget i tid-
ningen bidrog också porträtt och artiklar av John Stuart Mill, Herbert Spen-
cer och Thomas Henry Huxley.35 Intresset för Spencer var möjligen mindre 
än vad man kunde vänta sig; Lennstrand förblev i grunden humanist, med en 
preferens för historia och skönlitteratur framför naturvetenskap och idéer 
som utgick från naturvetenskapliga studier.   

Av kontinentala tänkare märktes inte många spår i Fritänkarens spalter, 
men Auguste Comte porträtterades och diskuterades i ett nummer.36 Kortare 
texter av och bland annat Ernest Renan, Victor Hugo och språkforskaren 
Max Müller förekom också. Av samtida nordiska storheter uppmärksam-
mades särskilt Georg Brandes och Bjørnstjerne Bjørnson.37  

De svenska referenserna var relativt få utanför kretsen av anhängare och 
meningsmotståndare, men Hjalmar Strömer, Hjalmar Öhrvall och Rudolf 

                               
32 Fritänkaren nr 2 1894, s. 9f.  
33 Edward Royle, Radicals, Secularists and Republicans. Popular freethought in Britain, 
1866–1915, Manchester 1980, s. 23ff & 328ff; Joss Marsh, Word Crimes. Blasphemy, Cul-
ture, and Literature in Nineteenth-Century England, Chicago & London 1998, s. 134f. Jfr 
även Royles artikel om Bradlaugh i The Encyclopedia of Unbelief, ed. Gordon Stein, Buffalo 
1985, vol 1., s. 65ff och artikeln om The Freethinker på s. 244ff. Om den politiska diskussion 
om Bradlaughs vägran att edsväras, med bl.a. ett flammande försvarstal av William Gladsto-
ne, se A. N. Wilson, God’s Funeral, London 1999, s. 287ff.     
34 Fritänkaren nr 1 1891, s. 1f. 
35 Se t.ex. Fritänkaren nr 13 1891, s. 101 & nr 5 1891, s. 37f. 
36 Fritänkaren nr 3 1892, s. 17. 
37 Se t.ex. Fritänkaren nr 22 1891, s. 177f & nr 2 1890, s. 10. 
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Wall behandlades i särskilda porträttartiklar.38 Den i dag tämligen bortglöm-
de fritänkaren C. G. Nyblaeus uppmärksammades också för att han vid sidan 
av yrket som apotekare länge bedrivit kritiska studier i jämförande religions-
forskning.39 Dessutom omnämndes tal och artiklar av bland annat Bengt 
Lidforss och Ellen Key.40  

Lennstrand var inte bara influerad av den teoretiska idédebatten. I Fri-
tänkaren spelade dikter, noveller och korta citat från kända författare en stor 
roll. Mycket av detta var kampdikter med en funktion inom Utilistiska sam-
fundet, men utan större spridning. Annat var hämtat från det sena 1800-talets 
främsta nordiska och europeiska författare, även om det som läsaren erbjöds 
i regel var mindre kända avsnitt ur deras verk. Ändå är det värt att notera att 
Lennstrand gärna lät texter av författare som Garborg, Jacobsen, Kielland, 
Strindberg och Tolstoj ackompanjera de egna utläggningarna. 

Den nye ateisten 
Om Lennstrands kristendomskritik inte innehöll många nyheter i sak så var 
hans form av ateism ändå ny för svensk del. Här är de idéhistoriska refe-
renserna mer sammansatta. Vid sidan av den ofta uttalade anknytningen till 
anglosaxisk sekularism fanns det också likheter med och möjliga influenser 
från den mer radikala – och potentiellt samhällsomstörtande – ateism som 
hade utvecklats på kontinenten.  

Som uttalad övertygelse hade ateismen bara funnits i drygt ett sekel i Eu-
ropa på Lennstrands tid. Irreligiösa strömningar och förhållningssätt förekom 
visserligen under antiken, med början i försokratikernas naturalism och icke-
mytologiska världsförståelse, och dök upp av och till från senmedeltiden i 
anslutning till nya former av rationalism och empiriska naturstudier. En ”ate-
istisk praktik”, utövad under kristen täckmantel och förbehållen mer person-
liga och avskilda sammanhang, tycks också ha haft gamla anor.41 Den statli-
ga och religiösa repressionen av ateistiska idéer var dock mycket stark och 
förhindrade länge de flesta tillstymmelser till öppet deklarerad ateism i de 
europeiska länderna. Idéer av det slaget sågs som tecken på ondska eller 
galenskap, även bland ledande filosofer och författare som var skeptiska till 
religionen eller som verkade för ökad tolerans. John Locke var benägen att 
utesluta ateister från de individuella fri- och rättigheter som han föres-
pråkade och Voltaire hade tydligt tagit avstånd från ateismen.42 Den kort-

                               
38 Fritänkaren nr 24 1891, s. 193f; nr 20 1892 s. 153f & nr 17 1893, s. 129f. 
39 Fritänkaren nr 16 1892, s. 121. 
40 Se t.ex. Fritänkaren nr 6 1891, s. 49 & nr 12 1892, s. 95. 
41 Berman 1990, s. 153ff. 
42 The Encyclopedia of Philosophy, ed, in Chief Paul Edwards, New York & London, 1967, 
Volume 1, s. 174. Encyclopedia of Ethics, ed. Lawrence C. Becker, New York & London, 
1992, s. 61. 
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livade form av ateistiskt färgad libertinism som förekom under en tid i 1600-
talets Frankrike sågs som ett hot mot kyrkan i nivå med häxeri.43 Alltjämt är 
ateismens framväxt och äldre historia mellan medeltiden och upplysningen 
bara fragmentariskt belyst i modern forskning.44  

Inte förrän i slutet av 1700-talet formulerades ateismen som ett någorlun-
da sammanhängande alternativ till gudstron och som en personlig bekännel-
se. Diderot brukar räknas till de centrala gestalterna i denna process, men det 
var hans meningsfrände baron d’Holbach som skrev de första uttalat ateistis-
ka skrifterna omkring år 1770.45 d’Holbach följde vägar som tidigare materi-
alister och naturvetare stakat ut, men förenade rationalismen med ingående 
bibelkritik och direkt argumentation för ateismen som ett moraliskt alternativ 
till kristendomen.46 För d’Holbach var ateismen mer en fråga om kritiskt 
tänkande och ökad kunskap om historien och naturen, och han beskylldes 
snarare för ytlighet och oansvarighet än för revolutionära tendenser. Med 
tanke på situationen i den tidens Frankrike gavs d’Holbachs ateistiska skrif-
ter ut anonymt. Den mest kända av dem, Système de la Nature, brändes på 
bål efter domstolsbeslut.47 Upplysningstidens materialism och rationalism 
följdes upp under det följande seklet av Auguste Comte, som med sin positi-
vism skapade en kult byggd på dyrkan av vetenskapen och framsteget. 

I mitten av 1800-talet framträdde en ny form av ateism som polariserade 
förhållandet mellan människan och Gud. Den öppna och aktiva förnekelsen 
av Gud blev nu ett centralt moment i ateismen. Enligt den franske teologen 
Henri de Lubac blev ateismen nu alltmer en antiteism med udden riktad mot 
kristendomen. Bernard Schweizer ser istället ett gammalt men tidigare oftast 
fördolt gudshat, en misoteism, flamma upp i nya och mer öppet blasfemiska 
uttryck från mitten av 1800-talet.48 Utvecklingen sammanhängde med att 
                               
43 Gavin Hyman, A Short History of Atheism, London & New York 2010 [pocketutg], s. 4f. 
44 Se dock Atheism from the Reformation to the Enlightenment, eds. Michael Hunter & David 
Wootton, Oxford 1992, med artiklar om tidiga former av ateism i bl.a. England och Frankrike.  
45 För en historisk översikt av ateismens idéutveckling, se James Thrower, Western Atheism. 
A Short History, New York 2000. Jfr Hyman 2010, s. 6f. – Thrower har mer ingående studerat 
ateismens antika rötter i The Alternative Tradition. Religion and the Rejection of Religion in 
the Ancient World, The Hague, Paris & New York 1980.  
46 Michael J. Buckley, Denying and Disclosing God. The Ambiguous Progress of Modern 
Atheism, New Haven & London 2004, s. 34ff, jfr 1–32 om den tidiga vetenskapliga utveck-
lingens betydelse för upplysningstidens ateism. Buckley har specialstuderat ateismens rötter i 
1600-talets rationalism i At the Origins of Modern Atheism, New Haven 1987. Där finns 
utförliga analyser även av d’Holbachs verk. Baronen utpekas här, tillsammans med Diderot, 
som den moderna ateismens upphovsman (s. 34).  
47 The Encyclopedia of Philosophy, s. 174. Se även den översiktliga introduktionen i Baron 
Paul Tiry d’Holbach, Ecce homo! An Eighteenth Century Life of Jesus, ed.  Andrew Hunwick, 
Berlin & New York 1995, s. 1–37.  
48 de Lubac 1995, s. 25 & Schweizer 2011, s. 83ff. – de Lubac skriver att han hämtat termen 
”antiteism” från den tidige anarkisten Pierre-Joseph Proudhon. Schweizer noterar att termen 
”misoteism” förekommit i engelskan tidigare, men fått ett visst uppsving under senare år. Han 
spårar misoteismen som fenomen tillbaka till antiken, bl.a. till Jobs hustru (!) och Epikuros, 
men nämner ingen misoteist som själv skulle ha använt termen. Se Schweizer 2011, s. 6ff, 
29ff & 225f. 
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ateismen kombinerades med nya, mer dynamiska och djuplodande idéer om 
människan och samhället än vad som rymdes i den äldre upplysnings-
traditionen. Tidigare hade ateismen framstått som en konsekvens av materia-
lism och rationalism, nu blev den en egen spekulativ lära. Viktig för denna 
förändring var den tyske filosofen Ludwig Feuerbach, vars omfattande stu-
die Das Wesen des Christentums först gavs ut år 1841. Feuerbach hade det 
uttalade syftet att göra teologin till en antropologi och vetenskapen om Gud 
till en vetenskap om människan. Han hävdade att det var människan som 
skapat Gud till sin avbild, varefter Gud genom sin upphöjdhet och bortvänd-
het hade kommit att alienera människan från det goda som hon överlåtit på 
detta högsta väsende. För att återerövra de goda egenskaper som hon skilts 
från och blivit främmande inför måste människan förneka Gud och börja 
leva efter en allmänmänsklig moral, byggd på kärleken till nästan.49 Feuer-
bachs idéer fick stort inflytande, inte minst genom att de togs upp och ut-
vecklades av Marx, Engels, Nietzsche och Freud. Engels betygade den äldre 
filosofens betydelse för honom och Marx, även om han kritiserade Feuer-
bach för att ha stannat vid en förment tidlös individualistisk humanism med 
betoning på kärleken istället för att fokusera det historiska skeendet. Han 
hade onekligen en poäng när han skrev att Feuerbach snarare ville fullända 
religionen än avskaffa den.50 För nordisk del kom den unge Georg Brandes 
starka intryck av Feuerbach att få betydelse för det moderna genombrottets 
kritiska blick på religion i allmänhet och kristendom i synnerhet.51 

Den polariserande ateismen ingick i vad de Lubac beskriver som ett nytt 
humanistiskt drama om människans storhet, där särskilt den kristna gudstron 
bekämpades som en hämsko på de skapande krafterna i naturen, historien 
eller människans inre.52 I detta fanns det mer än ett stänk av den prometeiska 
tanken om att människa måste (åter)ta makt från det gudomliga. Tanken 
hölls vid liv med varierande grader av hat och revoltlusta i många läger un-
der 1800-talet. Som vi sett var den viktig även hos den kristne liberalen Vik-
tor Rydberg. Feuerbach mytologiserade inte sig själv, men prisades som en 
ny Prometeus när hans bok om kristendomens väsen gavs ut. I socialistisk 
och kommunistisk tappning kunde den radikaliserade ateismen också leda 
tankarna till upprorsmannen och ”ljusbringaren” Lucifer. Teologen Michael 

                               
49 Ludwig Feuerbach, Das wesen des Christentums, 2., durchgesehene Auflage, Gesammelte 
Werke 5, Hrsg. Werner Schuffenhauer, Berlin 1984, s. 7 & 443ff; James Thrower, Religion. 
The Classical Theories, Washington, D.C. 1999, s. 126ff. 
50 Thrower 2000, s. 120; Friedrich Engels, Ludwig Feuerbach och den klassiska tyska filoso-
fins slut, övers. Bertil Wagnert, 1942, s. 6, 20f & 39.  
51 Gunnar Ahlström, Georg Brandes Hovedstrømninger (Diss. Lund), 1937, s. 174ff. Jfr den 
mer reserverade bilden i Bertil Nolin, Den gode europén. Studier i Georg Brandes idéutveck-
ling 1871–1893 (Diss. Stockholm), 1965, s. 140ff. 
52 de Lubac 1995, s. 24. Den troende katoliken Lubac är kritisk till utvecklingen, men ser den 
ändå som mer inspirerande än den ”torftiga och hedonistiska” ateism som förekommit tidiga-
re. Han tycks anse att det behövdes en troende person av Dostojevskijs djup och resning för 
att ge den nya ateismen ett adekvat svar.  
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J. Buckley urskiljer en demonisering av Gud i den nya ateism som följde 
efter Das Wesen des Christentums. Med denna omkastning av rollerna fram-
ställs Gud inte som irrelevant eller obefintlig utan som en ondskefull kraft i 
världen och en syndare mot mänskligheten.53 En annan teolog, Gavin      
Hyman, talar om en ”moralisk ateism”, präglad av en bestämd vilja att avvi-
sa och revoltera mot Gud oavsett tecknen på dennes existens.54 

Enligt en samtida uppgift hade Lennstrand studerat Feuerbach, men det 
finns ingen närmare information om detta.55 I en diskussion med kyrkoher-
den Per Nymansson citerade han Feuerbachs beskrivning av människan som 
världshistoriens tredje stora ”tanke” efter Gud och förnuftet.56 I andra sam-
manhang går det bara att indirekt skönja närheten till Feuerbach. Närheten 
kunde ändå vara så stor att Lennstrands formuleringar närmast liknar para-
fraser på den tyske filosofens texter om Gud och kristendomen. I ett föredrag 
om gudsbegreppet sade Lennstrand att Gud är återspeglingen från män-
niskans inre av det okända och personifikationen av hennes bättre jag, som 
nu måste ersättas av människan.57 Han kunde också falla in i den demonise-
ring av Gud som Buckley spårar i ateismen efter Feuerbach. Att Gud skulle 
ha offrat sin son och låtit människorna korsfästa honom kallade Lennstrand 
vid ett tillfälle den ”mest djefvulska gerning, som någonsin blifvit begång-
en”.58 En annan gång frågade han retoriskt: ”när en gud beter sig så, huru 
skall då djefvulen vara, då han är sämre?”.59 

Trots dessa likheter åberopade Lennstrand hellre de mindre akademiskt 
inriktade brittiska sekularisterna som ateistiska föregångare än de kontinen-
tala filosoferna. Även i England hade statlig och religiös repression förhind-
rat utgivningen av öppet ateistiska verk före 1700-talets slut, men under 
1800-talet framträdde flera mer eller mindre öppet ateistiska skribenter och 
talare.60 Demoniseringen av Gud pågick även här. Shelley föregrep temat 
under 1810-talet när han skrev om den sadistiske Jahve i diktverket Queen 

                               
53 Frenzel 1983, s. 625ff & 672f; Joseph C. McLelland, Prometheus Rebound. The Irony of 
Atheism, Waterloo, Ontario 1988, s. 137f.; Buckley 2004, s. 83ff. 
54 Hyman 2010, s. 126ff & 149ff. Hyman ger exempel på moralisk ateism i 1800-talets Stor-
britannien, men lyfter särskilt fram Ivan Karamazov som bärare av denna hållning. 
55 Samuel P. Putnam, 400 Years of Freethought, New York 1894, s. 621. 
56 Fritänkaren nr 22 1891, s. 183. 
57 Viktor E. Lennstrand, Det åtalade Föredraget om ‘GUD’, 1889, s. 2 & 16. Inspiration till 
avsnittet kan även ha hämtats från Ingersolls angrepp på den presbyterianska kyrkan i en text 
som översatts till svenska: ”Dess trosbekännelse är förfärlig, afskyvärd och helvetisk. Den 
presbyterianske guden är ett vidunder öfver alt hvad vidunder heter. Han är en evig skarp-
rättare och fångvaktare. Han glädjer sig i evighet af fördömdas jämmer och ångestrop. Hel-
vetet är det presbyterianske gudens lustgård.” Se Ingersoll 1885, s. 155.  
58 Viktor E. Lennstrand, Det åtalade Föredraget om ‘GUD’, 1889, s. 14 och i Fritänkaren nr 
1 1889, s. 7.  
59 Nedre Justitierevision/Högsta domstolen, utslagshandlingar i brottmål nr 78/1890, utslag 
den 3 mars 1890. Riksarkivet. 
60 För en samlad översikt och diskussion om otrons utveckling och olika former i engelsk 
kultur, vetenskap och samhällsdebatt under 1800-talet – särskilt den viktorianska perioden – 
se t.ex. Wilson 1999, passim.  
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Mab. Ännu tydligare var Swinburne i tragedin Atalanta in Calydon från 
1866, där en grekisk kör angriper ”The supreme evil, God”.61 Större be-
tydelse för den engelska samhällsdebatten hade Charles Bradlaughs verk-
samhet som opinionsbildare. Sedan 1860-talet hade denne radikaliserat den 
engelska sekularismen genom att förena ateismen med teoretiska anspråk 
och aktiv gudsförnekelse samtidigt som han fortsatte att luta sig mot upplys-
ningstidens idéer.62 I broschyren A Plea for Atheism föregrep Bradlaugh 
svenskens tillspetsade sanningskrav: ”Either Theism is true or false. If true, 
discussion must help to spread its influence; if false the sooner it ceases to 
influence human conduct the better for human kind.” Bradlaugh betonade 
också ateismen som ett positivt alternativ till gudstron: ”Atheism, properly 
understood, is no mere disbelief – is in no wise a cold, barren negative; it is, 
on the contrary, a hearty, fruitful affirmation of all truth, and involves the 
positive assertion of action of highest humanity.” När det gäller inslaget av 
förnekelse i ateismen kunde Bradlaugh på en gång både vara försiktig och 
hävda samma svartvita tankemönster som i fråga om teismens sanningshalt: 

 
The Atheist does not say: “There is no God,” but he says: “I know not what 
you mean by God; I am without idea of God; the word ‘God’ is to me a 
sound conveying no clear or distinct affirmation. I do not deny God, because 
I cannot deny that of which I have no conception, and the conception of 
which, by its affirmer, is so imperfect that he is unable to define it to me. If, 
however, ‘God’ is defined to mean an existence other than the existence of 
which I am a mode, then I deny ‘God’, and affirm that it is impossible such 
‘God’ can be. That is, I affirm one existence, and deny that there can be more 
than one.” 63 

 
Referenserna till Bradlaugh gjorde det möjligt för Lennstrand att förankra 
den egna ateismen i de brittiska sekularisternas kombination av organisa-
tionstänkande, slagkraftig agitation och praktiskt politiskt arbete inom det 
parlamentariska systemet. Skillnaden var stor gentemot exempelvis Feuer-
bach, som under många år levde tillbakadraget i en liten landsortsstad, och 
Nietzsche som hyllade den starka individen framför organiserade grupper. 
Under den pragmatiska ytan fanns det ändå viktiga skillnader mellan Brad-
laughs och Lennstrands ateism. Hos svensken hörs en underton av uppror 

                               
61 Schweizer 2011, s. 3f & 83ff. – Shelley hade relegerats från Oxford för en skrift om ateis-
men men slapp efterräkningar för blasfemierna i Queen Mab, som inledningsvis bara nådde 
en mycket begränsad läsekrets. Det var först när en större piratupplaga trycktes av diktverket 
som blasfemiåtal blev aktuellt. De brittiska myndigheterna bedömde uppenbarligen inte heller 
att Swinburnes blasfemiska utfall var värda att åtala så länge som publiken utgjordes av en 
mindre grupp intellektuella. Jfr Marsh 1998, s. 122. 
62 Berman 1990, s. 41 & 212ff, jfr s. 110 & 123. Feuerbachs bok om kristendomens väsen 
hade översatts till engelska i början av 1850-talet av Mary Anne Evans (George Eliot), men 
Bradlaugh anknöt inte direkt till den.  
63 Charles Bradlaugh, ”A Plea for Atheism”, I Theological Essays, Volume 1, London 1889, 
s. 21.  
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mot Gud och mot kristendom och kyrkor. Detta släktskap med den    ”mora-
liska ateismens” existentiella revolt gav Lennstrands förkunnelse dess mörka 
frenesi, särskilt när det gäller de blasfemiska uttrycken. Men där fanns också 
ljuset och rymden i ambitionen att låta den medmänskliga kärleken bli sam-
hällets och den individuella moralens grundval. Genom dessa ytterligheter 
bevarade Lennstrand en koppling till de kontinentala filosoferna, trots att han 
gav en undanskymd roll i sin förkunnelse och agitation. 
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Från tro till tro – Lennstrands omvändelse 

Obesvarade böner 
För Lennstrand var sanningskravet lika viktigt på det personliga planet som 
intellektuellt och politiskt. Genom sina upplevelser som kristen ansåg han 
sig ha en särskild rätt – ja, till och med skyldighet – att ifrågasätta och be-
kämpa kristendomen. Han hävdade att ingen känsla hos de kristna var främ-
mande för honom, likaså att den personliga livserfarenheten gett honom 
bättre kännedom om kristendomen än den högsta teologiska examen: ”när 
jag sålunda talar om kristendomen, talar jag ej om något, som jag ej eger rätt 
att tala om, utan om något som jag väl känner till”.64 

Åhörare och läsare kände antagligen ofta till Lennstrands bakgrund som 
kristen. På flera platser uppträdde han med de föredrag om sin själsliga ut-
veckling som han första gången höll hösten 1887. Han markerade också sina 
egna erfarenheter som omvänd kristen i föredrag och diskussioner. Det hän-
de till exempel i disputationen med komminister Ludvig Meijer i Malmö i 
januari 1891. Där avrundade Lennstrand med ett personligt inlägg i första 
person, som dock snabbt övergick i ett opreciserat ”vi” – inkluderande eller 
avskärmande beroende på åhörarens uppfattning:   

 
Jag har också en gång trott på hela kristendomen, men när jag började fråga 
efter bevis och skäl, fick jag, såsom i afton, ej något svar, och jag kunde ej 
längre tänka ett och bekänna ett annat. Jag kunde icke förneka det goda som 
fans utom kristendomen och före Kristus. Jag ville kalla detta goda godt, äfen 
då jag fann det hos en hedning, och det onda ondt, äfven om jag fann det hos 
en kristen. Jag fann, att denna verlden var den enda, som vi verkligen veta 
något om. Här är den verld, der våra fäders stora strider för framåtskridande 
utkämpats. Här är den verld, der framtidens stora segrar skola vinnas. Vi vän-
ta ej någon ny verld, för hvars tillvaro vi ej ega några bevis. Vi vilja göra det-
ta lifvet så godt som möjligt för så många som möjligt. Egande det förflutnas 
eröfringar, vilja vi använda dessa på bästa sätt och lemna dem förstorade åt 
våra efterkommande.65 

 
I en disputation med kyrkoherde Per Nymansson i Skepparslöf i augusti 
1891 tyckte sig Lennstrand ha skäl till en längre personlig betraktelse, där 
han verkligen framträdde som ”vittne” på att kristendomen inte är sann. 

                               
64 Fritänkaren nr 1 1890, s. 7. 
65 Viktor E. Lennstrands disputationer med komminister L. Meijer i Malmö och kykoh. P. 
Nymansson i Skepparslöf. Stenografiskt referat, 1893, s. 29f. 
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Kanske berodde det på att Lennstrand knappast vid något annat tillfälle hade 
ett lika artigt och avspänt tankeutbyte med en företrädare för Svenska kyr-
kan. I just den situationen kunde han tillåta sig att bli personligt träffad av 
motståndarens repliker och att svara på ett personligt, nästan vädjande sätt. 
Detta avsnitt i disputationen börjar med att Lennstrand med den totala san-
ningssägarens anspråk fastslår det som ett ”faktum, hvilket ingen kristen kan 
förneka, att gud icke gör allt, hvad menniskorna bedja honom om”. Vi har 
nog alla bett om saker vi inte fått, tillägger han (och möts av en del nej-rop 
från de närvarande, enligt det stenografiska referatet).66 Nymansson konstate-
rar att det som Lennstrand säger om bönen tål att tänka på, men kontrar med 
att obesvarade böner rymmer någon självisk beräkning om exempelvis fram-
gång eller befrielse från sjukdom, som man kan upptäcka om man prövar sig 
själv och varför man bett: ”Men enhvar, som bedt uppriktigt till sin gud, så 
att han icke för egen del ville någonting, icke för eget bästa endast, utan bedt 
i Jesus Kristus namn för guds ära och menniskors väl, har också erhållit 
bönhörelse.”67 Det är nu som Lennstrand berättar om de egna erfarenheterna 
av att be utan framgång och om vad de betytt för honom och hans val av 
livsväg. Det är ett av ytterst få ställen där Lennstrands egen beskrivning av 
de händelser som fick honom att lämna kristendomen har bevarats ordagrant: 
 

Herr kyrkoherde Nymansson erkänner uppriktigt, att de kristne hafva bedt 
om mycket, som de icke hafva fått; men kyrkoherde Nymansson sade, att det 
berodde derpå, att det var en sjelfvisk beräkning med i bönen, så att det be-
rodde derpå, att man har bedt om något, som icke stått i överrensstämmelse 
med Herrens ära och menniskors väl; men om man beder allvarligt och upp-
riktigt, det är i Jesu namn och icke beder i någon sjelfvisk beräkning, då skall 
man också få det, menar herr Nymansson. Jag står här i dag som ett lefvande 
vittne till motsatsen och talar af egen erfarenhet. […] Jag låg på mina knän 
och bad – månne en gång? månne om något sjelfviskt? om något, i hvilken en 
egen fördel låg? – nej, jag låg i åratal och vad – hvarom? Jo, jag bad till gud 
att gud skulle gifva mig klarhet i de frågor, som jag börjat tänka öfver; jag 
bad gud befria mig från det tvifvel, som börjat gnaga mig. Jag sade till gud: 
gud, du får göra med mig hvad du, du får göra mig sjuk, du får taga lifvet af 
mig, jag lemnar mig helt i din hand, och jag är nöjd med allt, hvad du gör 
mig, endast du gifver mig klarhet; jag vill tro dig, jag vill tjena dig, men jag 
har börjat finna, att du ej är sådan, som du beskrifves i bibeln; tag min hand 
och led mig ut ur mörkret! Kan det väl finnas någon enda här bland eder som 
säger, att det var en sjelfvisk bön? Jag hade under en fyra à fem år varit be-
sluten, att jag skulle använda mitt lif åt kristendomens utbredning i Afrika, 
och jag lefde helt och hållet för denna sak. Men jag började forska efter san-
ningen, jag började söka efter stöd och bevis för min tro; jag ville icke all-
enast blindt tro derför att jag fått denna kristna tro, utan jag sade: sanningen i 
första rummet, och sedan må det gå huru som helst. Hvarför hörde icke gud 
min bön då? Hvarföre gaf han mig ej den klarhet, som jag sökte efter? Hade 
han gjort detta och hört min bön, så skulle jag hafva stått här utan i en vild-

                               
66 Ibid., s. 40. 
67 Ibid., s. 50f. 
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mark i Afrika och ej disputerat med kyrkoherden Nymansson om kristen-
domen, utan sökt omvända hedningarne till kristendomen; jag skulle verkat 
för att få dem att tro hvad jag personligen erfarit. 
     Men hvad fick jag nu i stället erfara? Jag fick erfara, att huru innerligt och 
allvarligt man än bad gud om en sak, som inte kunde stå i strid med hans ära 
och menniskors väl, utan just skulle tjena bådadera, så hörde han icke mina 
böner. Jag sprang icke första gången från honom, icke tionde, nej, icke ens 
hundrade gången, utan jag fortsatte ändå och bad och tänkte: han vill pröfva 
mig, han vill riktigt draga mig till sig, och jag är öfvertygad, att, när tiden 
kommer, han för mig ut till ljus och klarhet ur detta mörker, som sanningsk-
rafvet har fört mig in i; men den tiden kom inte. Jag forskade, jag läste     bi-
beln från perm till perm, allvarligt och på mina knän, men icke en enda fråga 
besvarade gud, icke ett enda tvifvel löste han; han gaf mig ingen klarhet. Så-
lunda kan jag här af personlig erfarenhet vittna, att gud icke hör bön, och det-
ta vittnar jag med fullkomligt lika stort allvar, som någon som helst kristen 
tror att gud har hört hans böner.68 

 
Den situation som beskrivs påminner om en av de vanligaste orsakerna i den 
nordiska genombrottslitteraturen till att främst unga män blev tvivlare, ag-
nostiker eller ateister. Som Thure Stenström konstaterat är det obesvarade 
begärböner som utlöser dessa kriser i roman efter roman från de nordiska 
1870- och 1880-talen. Med begärbön avses den typ av bön som Nymansson 
beskrev, det vill säga den som gällde något som den bedjande vill uppnå 
genom kontakten med Gud. Lennstrand uppfattade visserligen inte själv 
bönen på det sättet, men han ber om en klarhet som främst gäller honom 
själv och hans framtid. Denna klarhet framställs närmast som ett villkor för 
att han ska låta sig bli ett redskap för Gud, vilket knappast tyder på någon 
djupare ödmjukhet. Detsamma skulle kunna sägas om Lennstrands slutsats 
att det är just bristen på svar från Gud som gjort honom till bekämpare av 
kristendomen. Gud får alltså skylla sig själv! 

Den gudssyn som Lennstrand här utgår från sammanfaller dessutom med 
den som Stenström finner i den nordiska genombrottslitteraturens romaner 
om tvivlare och fritänkare. Det är en gudsbild som handlar om allt eller intet. 
För svensk del härleder Stenström gudsbilden till Anders Norbecks kristen-
domslära, som under mitten och slutet av 1800-talet spred en uppmjukad 
version av gammal 1600-talsortodoxi i landets skolor.69 En waldenströmskt 
försonande gudsbild eller en mystiskt färgad eller hermeneutiskt mångtydig 
gudsuppfattning skulle inte på samma sätt inbjuda till begärböner och     
frustrerad uppgivenhet när dessa inte besvaras. Ett tydligt exempel på hur 
Lennstrand formligen krävde att den kristna guden skulle vara allsmäktige 
och ansvarig för allt i världen finns i hans diskussion med Per Nymansson 
om Gud och det onda. Nymansson försöker göra människan till agent för 

                               
68 Ibid., s. 55f. 
69 Thure Stenström, ”Genombrottsförfattarna och Gud”, i The Modern Breakthrough in Scan-
dinavian Literature 1870–1905, eds. Bertil Nolin & Peter Forsgren, 1986, s. 111ff & Svensk 
Kyrkohistoria, del 7, 2003, s. 108ff. 
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olyckor och sjukdomar medan Lennstrand inte accepterar några alternativ till 
en gud som är ansvarig också för lidandet eller helt enkelt inte existerar.70   

Samtidigt är den situation som Lennstrand beskriver ovanlig genom att de 
obesvarade bönerna så tydligt handlar om sanningskravet. Han tvivlar och 
söker klarhet genom sanna svar på de frågor han ställer; han har bestämt sig 
för att bli missionär och vill få ett kvitto på att detta är denna sanna livsvägen 
för honom. Det är inte, som i Niels Lyhne, döden, lidandet eller världens 
orättvisor som den bedjande önskar att Gud ska ingripa emot. Thure Sten-
ström konstaterar att det annars just är begärböner i dödens skugga som ut-
löser de litterära troskriserna under 1870- och 1880-talen.71 För Lennstrand 
har dramat redan från början reducerats till att gälla honom själv, Gud och 
sanningsbegreppet. Ingen annan är direkt inblandad, inte ens en älskad mor 
som i Niels Lyhne. Lennstrands mor hade redan dött och löftet om att bli 
missionär i Afrika är bundet till henne, men hon är i detta läge ingen aktiv 
part i den unge Lennstrands trosdrama.  

Bilden blir än mer komplex om man jämför med de böner som förekom 
bland missionärer inför uppdrag bland hedningar. Exempel på det hade 
Lennstrand tidigt mött hos Arrhenius. I ett brev till en ledande frikyrkoman i 
Gävle gav Arrhenius flera prov på sådana böner innan han avrundade med 
att be mottagaren hälsa till Lennstrands syster: ”O! hvilken sak missionen är! 
Jag vill svigta under bördan. Ej underligt då jag ju är den svagaste i min  
Faders hus. […] O! om jag kunde bli en rätt missionär! Herre, Du kan göra 
mig till en sådan! Gör det, o Herre!”72 Lennstrands böner om klarhet och stöd 
från Gud har också tydliga likheter med de böner som han berättade att den 
förtvivlade systern under lång tid hade bett innan sitt självmord.73 Även om 
Lennstrands böner kan beskrivas som begärböner så är det troligt att han 
själv betraktade dem som böner om inre styrka för en insats i Guds namn. 
Blandningen av ödmjukhet och mer eller mindre undertryckt militans hade 
han i varje fall kunnat studera hos Arrhenius. Han beskrev senare också hur 
han först kommit fram till det kristna missionslöftet under bön om Guds 
bistånd.74  

En fanatiker som bytte sida? 
Lennstrands intensiva propaganda mot kristendomen har ofta beskrivits som 
en spegelbild av en tidigare fanatiskt omfattad kristen tro, med en i båda 
fallen lika bergfast övertygelse om sanningen. Beskrivningen var etablerad 

                               
70 Fritänkaren nr 22 1891, s. 183. 
71 Stenström 1986, s. 113f. 
72 Gustaf Emil Arrhenius, brev till Axel von Post, den 22 maj 1881. I Adolf Kolmodins brev-
samling, UUB. 
73 Norrlands-Posten den 4 juli 1888. 
74 Upsala-Posten den 21 oktober 1887. 
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redan i Lennstrands samtid. I minnesorden efter hans död återkom framställ-
ningen av honom som en fanatiker som bytt sida, särskilt hos hans personli-
ga eller ideologiska motståndare som hade en del att tjäna på att han fram-
ställdes som halsstarrig, känslomässigt labil och intellektuellt opålitlig. I 
Arbetet betonade Axel Danielsson det fanatiska draget, samtidigt som han 
erkände att han knappast visste någonting om Lennstrands liv och verksam-
het före Utilistiska samfundets tillkomst. Hos liberala och konservativa skri-
benter kombinerades beskrivningar av den underliggande fanatismen med 
nedlåtande formuleringar om frikyrkorna. ”Kolportören bodde kvar hos uti-
listen, hade endast bytt om skinn”, konstaterade Göteborgs Handels- och 
Sjöfartstidning. Vårt Land beskrev den unge Lennstrands kristna fostran och 
kristliga nit och värme som en kontrast till hans senare verksamhet, men såg 
bristande fasthet, djup och vederhäftighet som grundläggande karaktärsbris-
ter både före och efter brottet med kristendomen. Stockholms-Tidningen 
beskriver Lennstrand som en svärmare under skoltiden som blev lika ivrig 
för utilismen som han varit för frälsningen med snabbt uppblossande en-
tusiasm och ytlighet som gemensamma, underliggande personlighetsdrag.75  

Bilden av fanatikern som bytte sida har efter hand blivit så rotad att den 
kommit att utgöra en egen förklaringsmodell för mycket av det som verkat 
svårförstått eller svårsmält i Lennstrands verksamhet som fritänkare.76 Var-
ken föredragen om den egna själsutvecklingen eller de spår som finns kvar 
av Lennstrands tankeliv och verksamhet före omvändelsen från kristen-
domen rättfärdigar dock bilden av honom som en fanatiker som bytt sida. 
”Fanatismen” blir tydlig först efter att han framträtt som övertygad ateist och 
kristendomskritiker. Den etablerade bilden har präglats av hans ideologiska 
och/eller personliga motståndare sedan han framträtt som kristendoms-
kritiker och ateist. Lennstrands egen beskrivning kan vara tillrättalagd för att 
visa upp honom som en ödmjukt sökande själ, men den underbyggs av de 
texter han publicerade under åren 1881–1886 och motsägs inte av något 
annat bevarat material. Det hindrar inte att Lennstrand kan ha uppfattats 
mera som en fanatiker än som en allvarlig sökare av omvärlden. Det intensi-
va uppgåendet i saker som han trodde på, hans ”överspändhet” eller ”sek-
teriska läggning” som ofta har beskrivits, kan ha gett honom en annan fram-
toning än vad han själv uppfattade eller ville förmedla.  

                               
75 Arbetet den 1 november 1895; Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning den 1 november 
1895; Vårt Land den 1 november 1895 & Stockholms-Tidningen den 2 november 1895. Hjal-
mar Branting valde en mer positivt laddad formulering när han skrev att Lennstrands       
antikristna verksamhet präglades av samma ”nitälskan” som hans kristna. Se Social-
Demokraten den 2 november 1895. 
76 Hofberg 1906, del 2, s. 39. Detta är också den underliggande premissen för Öhrmans be-
skrivning av Lennstrand som en ”anti-Waldenström”. Jfr Sanner 1995, s. 229f. Tore Frängs-
myr skriver om ”renegatens iver” i Frängsmyr 2000, s. 142. Ture Nerman hävdar att Lenn-
strand blev lika ”lidelsefull i sin nya förkunnelse” som han tidigare varit i sin kristna tro, se 
Nerman 1960, s. 52. Torsten Gårdlund skriver om Lennstrand som ”blivit lika brinnande i sin 
otro som han under ungdomsåren varit i sin tro”, se Gårdlund 1956, s. 150. 
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Om vi tror på Lennstrands egen framställning så föregicks hans kristna 
verksamhet under ungdomsåren av en frälsningsupplevelse hos en präst på 
landet.77 Till denne hade föräldrarna sänt den unge Viktor Emanuel när han 
inför konfirmationen började uttrycka tvivel på sin tidigare barnatro. Att 
tvivlen först satte in i samband med konfirmationen var ett vanligt inslag i 
det sena 1800-talets romaner om unga mäns uppbrott från kristendomen, 
men beskrivningen kan naturligtvis ända vara korrekt.78 Till modern ska 
Lennstrand ha meddelat den glädjande nyheten att han blivit frälst: ”k. 6,10 
fick Jesus mitt hjärta”.79 De följande åren, när Lennstrand ska ha varit be-
sluten att uppfylla löftet, präglades av läroverksstudier och inledande uni-
versitetsstudier i Uppsala. Under läroverksåren tycks tron ha fördjupats och 
missionärsidéerna fått konkretion genom bandet med Arrhenius. Missions-
ledaren Paul Peter Waldenström, som var lektor på läroverket i Gävle, hade 
också betydelse. Öhrman citerar ett brev från Waldenström där den unge 
gymnasisten beskrivs som en troende och allvarlig gosse, som det kanske är 
dags att ge en kallelse till hednamissionen efter studentexamen.80 Lennstrand 
ska också ha bildat en kristen studentförening på läroverket och förmått 
Waldenström att hålla bönestunder i sitt hem för intresserade gymnasister. 
Missionsledaren var dock emot att Lennstrand började predika innan han 
tagit studentexamen, och någon kallelse till hednamissionen blev det inte.81 
Lennstrand beskriver själv sin försjunkenhet i missionshistorien, sitt ointres-
se för skolan – inklusive den stela religionsundervisningen – och sin distans 
till kamraterna, som han betraktade som ytliga.82 

I Uppsala ska Lennstrand på nytt ha börjat tvivla på sin tro. Ytterligare 
några år återstod innan löftet om att gå ut i hednamissionen omvandlades till 
ett beslut att arbeta mot kristendomen. Förutom tvivel och böner ägnades 
dessa år åt universitetsstudier och en efter hand omfattande publicistisk 
verksamhet. När det gäller studierna är spåren få, trots att han var inskriven 
vid universitet under en relativt lång tid, från höstterminen 1881 till vår-
terminen 1887. Universitetskatalogen upplyser om att han under hela denna 

                               
77 Det bör ha varit Karl August Lindström, då komminister i Hamrånge norr om Gävle, senare 
kyrkoherde i Ockelbo. För Hjalmar Öhrvall berättar Lennstrand i ett brev den 13 juni 1890 att 
han fått ett brev sin Lindström som han kallar sin ”läsprest”. Uppsala ärkestifts herdaminne. 
Ny följd, utg. Ludv. Nyström, del 4, 1893, s. 343. 
78 Ahlund 1990, s. 236ff.  
79 Upsala-Posten den 19 oktober 1887. Björklund ironiserar över att Lennstrand fann anled-
ning att titta på klockan i ett så laddat ögonblick, men den exakta tidsangivelsen kan som 
Öhrman påpekar ha varit modellerad på John Wesleys berömda frälsningsupplevelse. Me-
todismen spelade en viktig roll i Lennstrands barndomshem. Jfr Björklund 1926, s. 14 och 
Öhrman 1974, s. 123. 
80 Öhrman 1974, s. 123f. Svenska Missionsförbundets rekrytering av missionärer präglades av 
planering och kallelse från organisationens ledning, inte av egna initiativ från kandidater som 
upplevde sig vara kallade. Se Halldin Norberg 2002, s. 240. 
81 Paul Peter Waldenström, Paul Peter Waldenströms minnesanteckningar 1838–1875, 1928, 
s. 313f. 
82 Upsala-Posten den 19 oktober 1887. 
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tid studerade vid den filosofiska fakulteten och att han bodde på två ställen i 
staden, Sysslomansgatan 17 under de första åren, därefter på N Skolgatan 
17.83 Enligt en tidningsartikel om Lennstrand från våren 1888, som kan byg-
ga på uppgifter direkt från honom själv eller från någon av hans föredrag, 
skulle syftet med studierna ha varit att bli präst. Varför han i så fall direkt 
skrevs in vid filosofiska fakulteten är oklart, men kanske skulle allmänna 
humanistiska studier föregå den teologiska fördjupningen. I artikeln beskrivs 
hur Lennstrand under en tid greps av den amerikanske predikanten William 
Ellery Channing, som företrädde unitarismens tro på Guds enhet istället för 
den traditionella kristna trefaldigheten.84 Som vi ska se tyder de aforismsam-
lingar och andra texter som han arbetade med under studietiden också på en 
bred – om än inte alltid djupgående – kännedom om såväl filosofisk och 
religiös litteratur som diktkonst från antiken fram till Strindberg. 

Under Uppsalaåren var Lennstrand inskriven i Gästrike-Hälsinge Nation. 
Åtminstone under de första åren deltog han i nationens mer ambitiösa verk-
samheter. Mellan september 1884 och februari 1885 ingick han i styrelsen 
för nationens självhjälpsförening, som förmedlade lån och stipendier till 
behövande medlemmar.85 Särskilt under åren 1882–1883 hörde han till de 
flitigare boklånarna i nationens bibliotek. Mest var det historieverk och antik 
litteratur som han tog del av på det sättet, kanske i samband med studierna.86 
Han deltog också i de så kallade talövningar som nationen anordnade åren 
1882 och 1883. Talövningarna inleddes med ett föredrag eller en disputation, 
med på förhand utsedd opponent och respondent, och övergick efter hand i 
en mer allmän diskussion bland deltagarna. Ämnena tycks ha valts av den 
student som fått i uppgift att ansvara för talövningen. Den 18 mars 1882 
hade Lennstrand i uppgift att organisera evenemanget. Han inledde med ett 
föredrag som följdes av ett fritt meningsutbyte över den föga blygsamma 
tesen ”Biblen, en Guds bok till jordens folk, innehåller intet visst lärosystem, 
och intet lärosystem kan i sig inrymma biblens hela sanning”, som han själv 
uppställt. Den 18 november samma år var Lennstrand respondent när talöv-
ningen inleddes med en disputation om dödsstraffets avskaffande, ett ämne 
som han skulle återkomma till flera år senare.87 Talövningarna var tidiga 
försök att ta upp debatter i aktuella och stundom eldfängda ämnen några år 
innan studentlivet i Uppsala radikaliserades på allvar.88 De fick en officiell 

                               
83 Uppsala universitets katalog, ht 1881–vt 1887. Lennstrands namn saknas i katalogerna för 
ht 1884–vt 1885. 
84 Figaro nr 10 1888, den 10 mars 1888. 
85 Förteckning öfver Gestrike-Helsinge nations själfhjälpsförenings medlemmar. Gästrike-
Hälsinge nations arkiv. UUB. 
86 Gestrike-Helsinge nations bibliotek, Utlånings-Journal 1872–1898. Gästrike-Hälsinge 
nations arkiv. UUB. 
87 Gestrike-Helsinge Nations Talöfvningar. Från Höstterminen 1881[-14/4 1883]. Protokoll. 
Gästrike-Hälsinge nations arkiv. UUB. 
88 Lars Burman, Eloquent Students. Rhetorical Practices at the Uppsala Student Nations 
1663–2010, Acta Universitatis Upsaliensis, Skrifter rörande Uppsala universitet C. Organisa-
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karaktär genom att nationens inspektor, filosofiprofessorn och universitets-
rektorn Carl Yngve Sahlin, brukade delta. Det hindrar inte att de ibland kan 
ha blivit mer än vad rektorn och universitetet klarade av. Sahlin hade svårt 
att behärska sig under den talövning som gällde ämnet ”Nihilismen är berät-
tigad”. Under en annan talövning jämfördes de kristna nattvardsgästerna 
med människoätare. Det som slutligen fick inspektorn att stoppa övningarna 
ska ha varit en stormig debatt om huruvida förnekelse och hädelse borde 
vara straffbart – en förvarning om de diskussioner som bryta ut bland uni-
versitetets studenter några år senare.89  

Lennstrands övriga kontakter i staden är mer oklara. Som nyinskriven vid 
universitetet ska han främst ha sökt de kristna kamraternas sällskap. Enligt 
Björklunds biografi från år 1926 var han till och med den drivande kraften i 
det kristna studentlivet, men den uppgiften saknar referens.90 Mot slutet av 
Uppsalatiden, i februari 1886, blev han medlem i Verdandi.91 Han hade inga 
förtroendeuppdrag i föreningen och det verkar ha dröjt innan han knöt när-
mare kontakter med Öhrvall och Wicksell. Genom kretsen kring Verdandi 
bör han efter hand ha blivit bekant med Staaff, Branting och den senare  
ledande rösträttsaktivisten David Bergström, som han korresponderade med 
från hösten 1887. Ännu ett halvår efter att Lennstrand blev medlem i Ver-
dandi ska han dock ha varit tämligen obekant för föreningens ordförande 
Mauritz Hellberg.92 I vilken mån Lennstrand deltog i de mest uppmärksam-
made Verdandiarrangemangen är oklart. År 1887 bjöd dock på händelser 
som han inte kan ha undgått. Wicksells föredrag i mars om hur han blev 
fritänkare följdes i början av april av den så kallade sedlighetsdebatten som 
ledde till att universitetet vidtog disciplinåtgärder mot ett antal medlemmar i 
föreningen. Under debatten hade Hinke Bergegren, journalist vid Social-
Demokraten men varken verdandist eller inbjuden debattör, propagerat för 
fri kärlek. Debatten handlade inte om Lennstrands favoritfrågor, men hela 
förloppet satte fokus på den grundläggande diskussionen om tanke- och ytt-
randefrihet. (Senare skulle Lennstrand anklagas för att ha fått i uppdrag av 
Verdandi ha fordrat att familjer med döttrar skulle ställa dessa till studenter-
nas förfogande för ”fri kärlek”.93) Under året deltog han i varje fall i en de-

                                                                                                                             
tion och historia 96, 2012, s. 124ff. Se även Lennart Hartmann & Sten Egnell, ”Verdandi 
1882–1932”, i Verdandi genom femtio år, 1932, s. 22; Leif Kihlberg, Karl Staaff, del 1, 1962, 
s. 67 & Otto von Zweigbergk, Ung på 80-talet, 1951, s. 132. – Ämnen som ansågs för vågade 
för någon studentförening före Verdandis bildande kunde istället bli föremål för talövningar 
på Gästrike-Hälsinge nation, t.ex. i fråga om religionsfrihet. 
89 Erik Söderström, Det fanns ett Uppsala. Bland framtidsmän och överliggare i 80-talets 
Uppsala. 1937, s. 225ff. 
90 Upsala-Posten den 21 oktober 1887; Björklund 1926, s. 15f. 
91 Studentföreningen Verdandi 1882–1907, 1907, s. 35.  
92 Karlstads-Tidningen den 2 november 1895. Den följande sommaren umgicks dock Hell-
berg och Lennstrand, se brev från Mauritz Hellberg till Hjalmar Öhrvall den 21 augusti 1887. 
93 Harald Georg Saabye, Et Omrids af Vantroens Historie, København 1888, s. 458. 
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batt om den för honom mer lockande frågan ”Är utvecklingslärans moral att 
föredraga framför den kristna?”.94  

Efter fem till sex år i Uppsala är det möjligt att Lennstrand fortfarande 
identifierade sig med det fiktiva berättarjaget i en novell som han pub-
licerade i veckotidningen Svea försommaren 1887. I novellen söker en nyin-
flyttad Uppsalastudent sällskap under en dyster långfredagskväll. Han går till 
Gästis, men blir sittande för sig själv i distanserade betraktelser av ett antal 
mer eller mindre typiska studenter. Här finns medicinaren Djurstedt som 
kallar sig fritänkare, ateist och demokrat, men som helt saknade anlag för 
religiösa frågor. Här finns den viljelöse juristen Hagstrand, som gör snabba 
framsteg på vägen mot en karriär som statlig ämbetsman genom att hela 
tiden fråga pappa vad han ska läsa och hur han ska bete sig. Här finns också 
den tystlåtne och självuppoffrande filosofen Uddén som hellre flanerar än 
studerar. Och här finns Fröling, begåvad men för splittrad och flyktig för att 
ta någon examen.95 Novellen är ett stycke skönlitteratur, inte någon biografi. 
Men den fångar upp och varierar ett antal egenskaper och studiesituationer 
som Lennstrand kunde känna igen någonting i och kanske därför behövde ta 
avstånd ifrån: fritänkeriets mer ytliga former, det osjälvständiga förvaltandet 
av föräldrarnas vilja, det oengagerade och passiva filosoferandet, engage-
manget i allt utom studierna som gjorde en examen alltmer avlägsen i takt 
med att tiden gick. Det är i varje fall lätt att se dessa positioner som uttryck 
för åtskilligt av det som Lennstrand tog strid mot några veckor efter att tex-
ten publicerades. 

Just skönlitteraturen tillmätte Lennstrand själv en avgörande betydelse för 
sin utveckling. I ett av sina föredrag om vägen bort från kristendomen berät-
tar han om diktkonstens förmåga att relativisera och ge nya perspektiv på 
sådant som han tidigare tagit för givet. Under åren på läroverket hade han 
betraktat skönlitteraturen som syndig, men började i diskussioner med en 
”begåfvad estetisk ynglig” ana att livet som övertygad kristen så småningom 
skulle komma att upphöra. Detta hade besannats när han flyttat till Uppsala 
och på allvar börjat inse att de uppfattningar om sig själv och världen som 
han tagit för givna tycks ha bibringats honom av en slump och att andra 
människor fått andra förutsättningar i livet. Upsala-Posten refererade Lenn-
strands upplevelser sedan han läst en ”syndig” roman av den engelske för-
fattaren och politikern Edward Bulwer-Lytton, som från 1820-talet och ett 
halvsekel framåt skrev ett stort antal romaner om bland annat brott och 
brottslingar: 

 
I en tidning såg han en varning för en af Bulvers romaner. Han fick då lust att 
läsa boken och han läste den om igen ett par gånger. Han sökte lefva sig in i 
det lif som skildrades, och han fann, att den framstälda brottslingen icke kun-

                               
94 Hartmann & Egnell, 1932, s. 29. 
95 Viktor E. Lennstrand, ”Min första långfredagsqväll i Upsala”, i Svea. Illustrerad veckotid-
ning, nr 35 1887, s. 274f; nr 36 1887, s. 282f & nr 37 1887, s. 290f. 
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de bli något annat än brottsling med de förutsättningar, som lågo till grund 
för hans lif. Derefter läste han historien om en fallen qvinna och kom till 
samma resultat. Han fann, att han i dessa olyckligas ställe sjelf ej kunde blif-
vit bättre.  

Han började nu grubbla öfver allt – han kände marken svigta under fötter-
na. 

Han studerade sitt eget lif, sina egna tankar och känslor och fann, att de 
berodde på de omständigheter, i hvilka han left och lefde. Han rådde ej för 
den tankeverld han egde, den berodde på rena tillfälligheter. Rörelserna på 
det psykiska området voro liksom inom det fysiska rena naturföreteelser.  

Ännu hade han ej läst filosofi och visste derför ej, att han var determinist. 
Men han kände, att han gled öfver på en annan sida. Dag för dag kom han 

allt längre från sin barnatro. 
Men framåt hette det! Han ville ej nu vinna blott frid och ro, utan han ville 

komma till insigt om sanningen, det måtte sedan gå hur som helst. Om han 
också skulle rifva ned allt – allt, som han i barndomen lärt sig vörda och dyr-
ka, sanning och endast sanning skulle han söka.96 

 
Här skymtar frågor om ondska, lidande och orättvisor fram som ett skäl till 
Lennstrands tvivel, men typiskt nog övergår teodicétemat snabbt i frågor om 
vad som är sant: det gudagivna, som han lärt sig som barn, eller den kom-
bination av slump och naturlagar som den moderna vetenskapen gav vid 
handen? Främst är det ändå inlevelsen i andra, fiktiva människoöden som 
uppenbarar inslaget av fiktion och godtycke i det som Lennstrand tidigare 
uppfattat som entydig sanning. Lennstrands beskrivning behöver givetvis 
inte återge det verkliga förloppet, men det ligger något trovärdigt i att den 
känslomässigt intensive Lennstrand skulle ha inspirerats av en braskande och 
melodramatisk roman av det slag som Bulwer-Lytton gjort sig känd för. Den 
engelske författaren var också välkänd i Sverige under 1800-talet. Anknyt-
ningen till honom ökade möjligheterna för Lennstrands publik, som också 
kan ha läst liknande romaner, att känna igen sig i den upplevelse som be-
skrivs. Lennstrand tycks dessutom ha gett framställningen ett annat litterärt 
drag. Formuleringen ”framåt hette det” är ett eko av Geijers ord inför sitt 
”avfall” i dikten ”Nyåret 1838”, den kanske mest kända svenska bilden av 
radikalt nytänkande under 1800-talet. ”Framåt! Framåt! Så är hans ödes 
bud”, skrev Geijer i sin dikt.97 

                               
96 Upsala-Posten den 21 oktober 1887.  
97 Mer objektiva belägg för Bulwer-Lyttons betydelse för Lennstrand är att denne citerar 
engelsmannen i en artikel i tidskriften Sveriges Ungdom 1883 och återger 25 citat från honom 
i aforismsamlingen Gyllene Ord, bl.a. ett inledande citat om värdet av litterära ”sannings-
smulor” av det slag som boken innehåller. – Som Gunnel Furuland konstaterar har få författa-
re från den viktorianska perioden genomgått samma degradering som Bulwer-Lytton, en gång 
en storsäljare i nivå med Dickens. Även i Sverige var Bulwer-Lytton välkänd under 1800-
talet. Flera av hans romaner översattes till svenska, hela 18 stycken bara under 1830-talet. 
Furuland ger också flera exempel på att Bulwer-Lytton verkligen var läst och uppskattad i 
1800-talets Sverige, från högreståndskretsar där han lästes i original till borgerlighet och 
författarkollegor som Viktor Rydberg. Se Gunnel Furuland, Från Banditen till Rosa och 
Blenda. Den gemensamma litterära marknaden och fem översatta författare i 1800-talets 
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Bulwer-Lytton hade tidigare bidragit till att väcka tvivlet hos en blivande 
känd kristendomskritiker. Redan som trettonåring hade Mary Anne Evans 
(George Eliot) fått sin världsbild omskakad när hon via den äldre författarens 
roman Devereux upptäckt att religion inte var ett villkor för högtstående 
moral. Insikten väcktes, enligt vad hon senare berättade i ett privat brev, av 
Bulwer-Lyttons framställning av ”a very amiable atheist”, den italienske 
materialisten Bezoni. Även om Lennstrand gärna anknöt till olika förebilder 
i sina berättelser om den egna själsutvecklingen är det inte troligt att Evans 
tidiga upplevelse inspirerade honom att särskilt nämna Bulwer-Lytton i 
sammanhanget. Inget tyder på att han kände till den engelska författarinnans 
berättelse, även om den börjat få en viss spridning sedan delar av hennes 
brev och dagböcker getts ut på engelska i mitten av 1880-talet. Det är också 
en annan sorts upplevelse som Lennstrand beskriver, en erfarenhet som 
mindre handlar om människans olika utvecklingsmöjligheter än om en insikt 
om den egna identitetens bräcklighet.98  

Vägvisare till bildningsarvet 
I övrigt kan Lennstrands utveckling under mitten av 1880-talet bara följas 
indirekt genom hans publicistiska verksamhet. Under en period var han re-
daktör för tidskriften Sveriges Ungdom, senare gav han ut en handfull böcker 
med egnas och andras visdomsord och aforismer. Sammantaget handlar det 
om en omfattande produktion, men också om starkt tids- och genrebundna 
verk som inte säger mycket om upphovsmannen. 

Sveriges Ungdom började ges ut i Gävle år 1883 och hade då Lennstrand 
som redaktör. På utgivningsbeviset stod även namnet David Hector, och 
denne tog över redaktörsysslan året efter. Tidningen gavs ut en gång i må-
naden fram till år 1888, efter hand med Uppsala som utgivningsort, och 
Lennstrand fortsatte att medarbeta sporadiskt till början av år 1886.99 Inne-

                                                                                                                             
Sverige, Litteratur och samhälle Vol. 40:1/2, 2010, s. 63–77. – Lennstrands korta referat kan 
möjligen syfta på Paul Clifford från 1830, en av engelsmannens mer kända romaner om brott 
och brottslingar. I Paul Clifford har litteraturforskare sett en reformagenda för rättsväsende 
och kriminalvård i linje med den tidiga utilitarismens idéer om nyttiga och effektiva lagar och 
påföljder. Se Lyn Pykett, ”The Newgate novel and sensation fiction, 1830–1868”, i The Cam-
bridge Companion to Crime Fiction, ed. Martin Priestman, Cambridge 2003, s. 23f. I dag har 
romanen blivit känd för öppningsorden ”It was a dark and stormy night”, som seriefiguren 
Snobben ständigt återkommer till i sina litterära försök. – Erik Gustaf Geijer, Dikter, Under 
redaktion av Carina och Lars Burman. Svenska klassiker utgivna av Svenska Akademien, 
1999, s. 190. ”Framåt så är hans ödes bud”, skriver Geijer men också: ”Och i djupet bor som 
uti himlen Gud.” 
98 George Eliot’s Life, as related in her Letters and Journals. Arranged and edited by her 
husband J. W. Cross, Volume 1, London 1885, s. 47. Jfr Wilson 1999, s. 145. 
99 Tidskriften gavs först ut av ett eget förlag, Sveriges Ungdoms förlag, därefter under ett år 
på Universalförlaget i Uppsala och slutligen på utgivarens eget förlag, D. S. Hectors förlag. 
Att döma av annonserna i Sveriges Ungdom hade universalförlaget en varierad utgivning, med 
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hållet utgjordes under hela denna tid av en blandning av praktiska tips på 
lekar och experiment, allmänt bildande artiklar om historia eller andra länder 
samt dikter, berättelser och betraktelser med ett underhållande eller upp-
byggligt syfte. David Hector, som senare blev teknologie doktor, bidrog till 
att det praktiskt inriktade materialet fick en framskjuten plats i tidningen. 
Lennstrand var flitigast som medarbetare under sitt redaktörsår, då han sig-
nerade ett halvdussin korta berättelser och betraktelser samt ett antal bok-
anmälningar. Den kristna tendensen är tydligt uttalad och ambitionen att 
bidra till ”ungdomens” moraliska uppfostran går inte att ta miste på. Men det 
är en mild och medmänskligt sinnad kristendom vi möter, ingen tvärsäker 
förkunnelse eller någon bibelundervisning. Ödmjukhet och förlåtelse var 
centrala motiv. Läsarna fick också veta att egenkärleken gör oss blinda för 
våra egna fel och att vi bör vara försiktiga med att döma andra.100 Religioner 
i andra delar av världen uppmärksammas, visserligen som mer primitiva än 
kristendomen, men med viss respekt för att människor som inte upplysts om 
Kristus också har religiösa känslor.101  

I tidningen framträdde Lennstrand även som poet med ett halvdussin als-
ter åren 1884–1886. De sista dikterna tar upp frågor om tvivel och uppbrott, 
som kanske var mer relevanta för många av tidningens tilltänkta läsare än de 
många förnumstiga och moraliserande texterna. Tematiskt eller stilmässigt 
finns det inget originellt i dem, men de passar väl ihop med bilden av förfat-
tarens uppgivna själsvåndor vid denna tid. En av dikterna är en bön av unge-
fär det slag som Lennstrand beskrev i disputationen med Per Nymansson. 
Att diktjaget i den första strofen ber Gud att skänka honom ”i lifvets värf en 
utgång skön och sann” låter betryggande, men i de följande tre stroferna 
upprepas och intensifieras bönen på ett sätt som inte enbart andas tillförsikt. 
Diktjaget vill lära sig att han inte fåfängt famlar på mörkrets onda väg och 
att hans kall inte är ringa trots att tiden är kort. Någon riktig trygghet erbjuds 
inte i slutstrofen, där tvivlet introduceras:  

 
Och då min tid är all, mitt hufvud, trött får njuta 
En efterlängtad frid, en ljuflig mödans lön; 
O låt i tvifvel då och natt min strid ej sluta, 
Nej, med en evig tröst till Dig – det är min bön.102  
 

Temat återkommer i ”Vilsen”, den sista Lennstrandtext som publicerades i 
Sveriges Ungdom. Dikten inleds med bilden av en stjärna som om natten 

                                                                                                                             
bl.a. Kellgrens samlade skrifter och Raskolnikow, dvs. Brott och straff, i översättning av den 
mångsidige David Hector. Någon entydig religiös tendens går inte att se i utgivningen. 
100 Ibid., 1884, s. 62f. 
101 Sveriges Ungdom. Tidskrift för skola och hem, 1883, s. 38, 51ff & 75ff. Med tanke på 
Lennstrands senare verksamhet kan det verka oroande att julnumret 1883 innehöll en saga om 
”Lunds domkyrkas förstörelse”, men den handlade om en pappmodell som brinner upp när en 
liten pojke sätter in ett vaxljus i den. Ibid., s. 197ff.   
102 Ibid., 1885, s. 105. 
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med välbehag ser ett återsken ifrån ”Gud Faders hus” på en lugn havsvåg. 
Mot denna glimt av himmelsk självtillräcklighet kontrasteras i de följande 
två stroferna en ensam drömsk yngling som står på stranden med feberhett 
hjärta. Ynglingen är vilsen trots att han ”som mången varmt han trott/Att 
sanning blott i lifvet bott”. I de båda avslutande stroferna upprepas kon-
trasten utan att någon helhet uppnås. Tvärtom understryks ynglingens – eller 
människans – särskilda upplevelse av strid och dubbelhet: 

 
Med välbehag på lugnad våg 
Från rymders fjerran stjernan såg, 
Hvad visste hon af storm och strid, 
Hon njöt af lugn, af himmelsk frid. 
 
Hvad visste hon, att djupet slöt 
Uti sin famn, sitt djupa sköt, 
Två makter, trogna i sin id: 
En salig fröjd, en kampens tid.103 
 

De böcker som Lennstrand gav ut i mitten 1880-talet är mindre personliga, 
men det är möjligt att utläsa relativitet och en mer filosofisk än religiös kris-
ten uppfattning.104 Sammanlagt handlar det om fem böcker utgivna 1883–
1885: Gyllene ord. Sentenser och maximer till själens förädling (två upp-
lagor, 1883 och 1885), Familj-Album. En anteckningsbok för hemmet 
(1884), Från min egen verld. Dagboksanteckningar och aforismer (1884), 
Rosor och törnen i kärleken och äktenskapet. Tankar och reflexioner (1884) 
och Evighetstankar för kristlig andakt (1885). Från min egen verld inne-
håller texter som Lennstrand själv skrivit, de övriga böckerna utgörs av citat 
Lennstrand senare uppgav att han samlade in under perioden 1876–1882.105 
Generellt är det lätt att instämma i bedömningen i Herman Hofbergs bio-
grafiska handlexikon om att alla dessa böcker bär ”prägel af ungdomlig 
omogenhet och föga utvecklad originalitet”.106  

                               
103 Ibid., 1886, s. 73. Jfr uppbrottstemat i Lennstrands dikt ”Afresan”, ibid., s. 41.  
104 Det är också vad senare kommentatorer tyckt sig kunna göra. Iakttagelsen beskrivs med 
skiftande värdeladdningar. Björklund ser det som att Lennstrand ”befriat sig” från ”kristen-
domens så kallade grundsanningar”. Öhrman uttrycker det som att ”bibeltron trängs undan 
och idealism, relativism, agnosticism och rationalism smyger sig in i [Lennstrands] tanke-
värld”. Se Björklund 1926, 15f & Öhrman 1974, s. 124. Öhrman tycks bara ha tagit del av 
Evighetstankar för kristlig andakt medan Björklund nöjer sig med att referera till Från min 
egen verld. 
105 Fritänkaren nr 1 1890, s. 7. – Citatsammanställningar av detta slag var en affärsidé för 
Lennstrand i mitten av 1880-talet. Som framgår av bevarade brev i Arbetarrörelsens arkiv 
sände han manus och förslag på nya projekt inom området till dagstidningar och förlag. För-
läggaren Wilhelm Bille fick i april 1885 ett ambitiöst förslag på en bok med citat om krig och 
fred som skulle kompletteras med ”autografiskt” återgivna originalanteckningar av ledande 
statsmän och författare som Gladstone, Bismarck, Zola m.fl. Arbetarrörelsens arkiv, Frag-
mentsamlingen. 
106 Herman Hofberg, Svenskt biografiskt handlexikon. Ny upplaga, 1906, del 2, s 39.  
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I citatsamlingarna är en stor mängd författare från olika tidsperioder och 
länder representerade. Här samsas hedniskt antika filosofer och samtida se-
kulära diktare med kristna tänkare från kyrkofäderna till samtida företrädare 
för Svenska kyrkan och väckelserörelserna. Alla västerlänningar som sagt 
eller skrivit något vackert och lagom djupsinnigt tycks ha kunnat bidra, och 
de sinsemellan olika bidragen har sammanställts på ett sömfritt sätt som ger 
intryck av ett gemensamt men något oprecist kulturarv. Bakom detta låg 
antagligen en rimlig marknadsbedömning; böckerna vände sig till en borger-
lighet som ville identifiera sig med en allmän bildningstradition utan att dras 
in i polemik och extremism. Som denna bildningstraditions lojale vårdare 
och vägvisare framträder Lennstrand. Samtidigt blir det möjligt att plocka 
citat som passar med olika tolkningar av vad Lennstrand stod för. Öhrman är 
angelägen om att understryka Lennstrands beroende av Waldenström och 
skriver att denne fått bidra ”med en rad citat” i en Evighetstankar för kristlig 
andakt, trots att det i praktiken handlar om sex citat av flera hundra (färre än 
de citat som hämtats från till exempel Jean Paul och Goethe).107 Det kan dock 
noteras att Lennstrand i Rosor och törnen i kärleken och äktenskapet visar en 
tydlig preferens för citat om kvinnors rättigheter inom äktenskapet och vik-
ten av att hon kan få skiljas från sin man. Några av de citat som tar upp detta 
är hämtade från den ledande engelska fritänkaren Annie Besant.108     

Inte heller Från min egen verld ger någon bild av tvärsäker övertygelse. 
Lennstrands försök att här producera egna visdomsord och aforismer an-
sluter till de urvalsvolymer han stod bakom. Boken innehåller åtskilliga hög-
stämda formuleringar om människan, religionen, kvinnan, de stora bib-
lioteken och annat som inte stack ut estetiskt, filosofiskt eller teologiskt. 
Med tanke på Lennstrands påstådda fanatism kan det ändå vara värt att note-
ra de formuleringar som handlar om olika sätt att dyrka ”den okände guden” 
i olika delar av världen, om vikten av opposition för att sanningen ska växa i 
styrka, om tvivlets betydelse och om att ibland handla på andra sätt än vad 
man lärt sig av sina föräldrar.109 Några aforismer framstår, i ljuset av Lenn-
strands senare verksamhet, som konstanter i hans tankevärld och personlig-
het, men det kan vara en efterhandskonstruktion: 

 
Det måste vara en stor tanke, en ädel idé, ett högt mål, som elektriserar en, 
som gör en blind för allt annat, döf för allt annat, som gör att man löper på 

                               
107 Öhrman 1974, s. 124. Uppgiften förs vidare av Olle Hellström i Svenskt biografiskt lexi-
kon, Band 22 1977–1979, s. 564. I Gyllene ord bidrar Waldenström med två av tusentals citat. 
I Familj-Album och Rosor och törnen i kärleken och äktenskapet saknas citat från Walden-
ström.    
108 Samtidigt har Lennstrand en tidstypisk slagsida mot mannens syn på äktenskapet. Se Rosor 
och törnen i kärleken och äktenskapet, där mannens syn på äktenskapet avhandlas på nästan 
sjuttio sidor (s. 70–138) och kvinnans syn på äktenskapet knappt trettio sidor (s. 139–165). 
Mannens val av hustru ägnas ett eget avsnitt, något sådant finns inte om kvinnans val av äkta 
man. 
109 Viktor E. Lennstrand, Från min egen verld. Dagboksanteckningar och aforismer, 1884,    
s. 4, 8, 18, 60 och 64. 
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vädjobanan mot det föresatta målet utan att se sig om till höger eller venster, 
utan att lyssna till de många rösterna, som vilja gifva råd. – O, denna en-
tusiasm, som ej gifver tid att följa passionernas och begärens lockelser, som 
tystar ned alla frestelser, som arbetar i åratal genom förakt och missräkningar 
men under säker förvissning om framgång – arbetar dag och natt i försakelse 
af beqvämligheter och njutningar – det är den, som tänder ljus för mennis-
korna, öppnar nya banor för kommande slägten, skapar idéer, som skola föda 
andra idéer, lyckliggörande och glädjande. Dessa män se in i framtiden, lefva 
i den, och då deras samtida beklaga dem, veta de, att dessas barn skola prisa 
dem.110  

 
Arbetet är lifvets morfin, som döfvar qvalen, bekymren och nödens plågor 
och försätter oss i ett drömlif, i hvilket vi känna oss vara lyckliga och sali-
ga.111  

 
Motgångar äro karaktärens kraftmätare.112  

 
Det hände att citat ur de fem böckerna senare citerades i polemiken mot 
Lennstrand. Han svarade då att böckerna vittnade om att han en gång varit 
en allvarlig, innerligt troende kristen, men tog egentligen inte avstånd från 
dem. Istället använde han dem som ett moraliskt alibi för sin rätt att tala om 
kristendomen – de ”skola vittna om att en gång helt och fullt trott på dessa 
ting”, skrev han vid ett tillfälle med en association till Brands sanningskrav – 
men också som ett bevis för sin utveckling sedan böckerna gavs ut.113 Genom 
att ensidigt framhålla böckernas kristna drag tar Lennstrand samtidigt av-
stånd från dess prövande och mångstämmiga karaktär i andliga frågor och 
understryker att han nu helt och fullt tror på något annat – och att denna tro 
är betydligt mindre sökande och kompromissvillig.  
 
 
 

       

                               
110 Ibid., s. 20f. 
111 Ibid., s. 33. 
112 Ibid., s. 43. 
113 Fritänkaren nr 1 1890, s. 7. För ett exempel på hur citaten användes mot Lennstrand, se 
Carl von Bergen, Utilismen på de anklagades bänk. En vidräkning med våra gudsförnekare, 
1891, s. 3f. 
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Självuppfostran för allas nytta:               
Utilistiska samfundets idéer och verksamhet 

”Här måste en ordnad verksamhet bedrifvas” 
Alla de olika sidorna av sanningskravet kunde enligt Lennstrand tillfredsstäl-
las i den ersättning för kristendom och andra befintliga religioner som han 
föresatte sig att ge mänskligheten: utilismen. Utilismen beskrevs av sin 
främsta företrädare som en religion och utövandet av den organiserades efter 
mönster från Svenska kyrkan och väckelserörelsen.  

Tankarna på ett eget samfund växte fram under årsskiftet 1887/1888 och 
verkar delvis ha föregått innehållet i den lära som verksamheten skulle 
komma att utgå ifrån. Lennstrand vistades i Gävle och hade börjat intressera 
sig för möjligheterna att ”vända sig till massorna” istället för den medel-
klasspublik han haft under sina första föredrag. I det sammanhanget började 
han, efter förebild från de frikyrkor som snabbt vuxit fram under hans egen 
levnad, fundera över möjligheterna att organisera likatänkande. I ett brev till 
Hjalmar Öhrvall drog han upp huvudlinjerna: ”Vi måste bli ett samfund, som 
ger denna mission sitt moraliska och ekonomiska understöd. Vi måste ha 
predikanter bland folket, vi måste låta trycka små traktater för folket så billi-
ga som möjligt. Här måste en ordnad verksamhet bedrifvas.”114  

Idén att organisationen skulle bygga på utilistisk grund kom dock, enligt 
Lennstrand, även från de mest hängivna delarna av hans publik och inte en-
bart från honom själv: 
 

Här är en utilistisk församling starkt på tal och det glädjande är att förslaget 
derom ej utgått från mig utan från mina åhörare. Ja, här finnas rätt många 
som derom tala, och man har till och med frågat mig, om jag ej vill stanna 
kvar i Gefle som lärare för en församling. Jag har denna tiden hållit mina fö-
redrag på fackföreningarnes lokal i en utkant af staden, dit några högst ogerna 
går, och hvilken lokal för öfrigt är mycket olämplig, men jag har trots in-
trädesafgiften, alltid haft mycket folk och af dessa män af folket blifvit mot-
tagen på ett sätt som jag ej förtjenat. Just för en stund sedan hade jag besök af 
en nattvakt, en gammal gråhårig man, som hela sitt lif sökt tillfredsställelse 
hos de kristne af alla möjliga färger – men förgäfves. Han förklarade, att jag 
just sagt, hvad han hela denna tid innerst inom sig känt och tänkt. Jag skäms 
att tala om alla de dylika uttalanden, som kommit mig till del, i synnerhet när 

                               
114 Viktor Lennstrand, brev till Hjalmar Öhrvall den 16 december 1887. UUB. 
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jag tänker på den rörelse, hvarmed många sagt detta. Här finnes en rik skörd 
mogen. Här är en man, som i fyra år kritiskt studerat bibeln, här en annan, 
som i 20 år varit afgjort fritänkare, men som har religionsbehof, som han tror 
kunna bli tillfredsställda på ett rationellt sätt. Hvad som behöfves är endast 
att få fritänkarne organiserade i verksamma föreningar. Det är af det ringa 
folket och medelklassen vi hafva att vänta anslutning. Jag ser ett vidsträckt 
arbetsfält öppna sig för oss. Och om vi ej förlora modet, utan tåligt arbeta 
vissa om sakens berättigande, skola våra förväntningar öfverträffas af verk-
ligheten. 

Min tanke om nödvändigheten af bildandet af utilistiska församlingar bör 
det ej vara så svårt att realisera. Här har detta förslag framställts, innan jag 
ännu talat derom. Jag tror, att det äfven skall blifva så på andra platser. […] 
Jag blickar förtröstansfullt fram mot bättre förhållanden – förhållanden, som 
vi skola frambringa. Det beror på om vi fast tro på vår sak eller ej. Och jag 
blir alltmer öfvertygad om, att en utilistisk religion är möjlig. Det beror på 
oss, om den skall bli verklig.115 

 
Ännu i början av 1888 tvekade Lennstrand inför uppgiften. Han kände sig 
”ej värmd af den sanna nitälskan” och oförmögen att helt kunna ”sätta mitt 
lif in i verksamheten”. En viktig orsak var bristen på ekonomiska medel. 
Anton Nyström ombads undersöka möjligheterna till understöd för en resa 
till södra Sverige eftersom Lennstrand var ”fastlåst” i Gävle.116 Men den 
unge agitatorn började också ana vidden av det motstånd som han skulle 
möta. Mer eller mindre på allvar övervägde han att resa till Amerika, kanske 
för att komma ifrån de förväntningar han väckt hos sig själv och andra.117  
Någon gång under vårvintern 1888 bestämde han sig ändå för att löpa linan 
ut. I mars var all tvekan borta, eller åtminstone nedkämpad under ytan: ”Vi 
måste få en aktiv verksamhet till stånd – en riktig rörelse. […] Vi måste 
bilda en organisation och bli en makt. Här måste börjas en liflig missions-
verksamhet – alldeles som Fosterlandsstiftelsen och Sv. Missionsförbundet. 
Nu är tiden mogen dertill. Vi få ej dröja längre.”118 

Formellt bildades Utilistiska samfundet i Stockholm under ett möte på 
påskdagen 1888.119 Symboliken var tydlig. Lennstrand och hans anhängare 
tog inte bara vara på tillfället att ge en motbild under en av de viktigaste 
kristna högtiderna. De utformade också denna motbild som en återupp-
ståndelse för människors trosbehov efter Guds död. I sitt inledningstal 
beskrev Lennstrand avsikten med mötet och samfundet. Det handlade om att 
”förbereda bildandet av en förening med syfte att motverka den kristna vid-
skepelsen och sprida upplysning bland folket, så att massorna kommo till 
insikt om att de hade att leva för detta livet och icke för ett obefintligt till-
kommande”. I det program för samfundet som mötet beslutade om gick des-

                               
115 Viktor Lennstrand, brev till Hjalmar Öhrvall den 7 januari 1888. UUB. 
116 Viktor Lennstrand, brev till Anton Nyström den 10 januari 1888. Stockholms stadsarkiv. 
117 Viktor Lennstrand, brev till Hjalmar Öhrvall den 7 januari 1888. UUB. 
118 Viktor Lennstrand, brev till Hjalmar Öhrvall den 19 mars 1888. UUB. 
119 Nerman 1960, s. 70. 
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sa syften igen. Där preciserades i allmänna ordalag samfundets mer upp-
byggliga och konstruktiva syften sida vid sida med kritiken mot kyrka och 
kristendom: 

 
Det utilistiska samfundet lärer, att detta lifvet är det enda, om hvilket vi 

veta någonting, och att menniskans mål är att söka minska lidandet och bere-
da tillfälle för så många som möjligt att blifva lyckliga. 

Det uppträder afgjordt mot hela den kristna verldsåskådningen, bekämpar 
all tro på något öfvernaturligt och all slags teologi såsom oförnuftig och vid-
skeplig, söker sprida upplysning och hänföra moralen och sedebuden till för-
nuftiga bevekelsegrunder. 

Det agiterar för fullständig tanke-, yttrande- och tryckfrihet och fordrar, 
att hvarje ärlig åsigt fritt skall få förkunnas, samt protesterar mot den luterska 
lärans alla statskyrkliga privilegier och uppställer som hvars och ens rätt att ej 
behöfva låta barnen uppfostras i de af honom själv ogillade kristna dogmerna 
och att, om han så önskar, få ingå civiläktenskap inför borgerlig myndighet 
och begrafvas utan presterligt biträde och fritagas från gällande edstvång.120 

 
Vid bildandet blev det diskussion om samfundets inriktning. Några mötes-
deltagare ville att kampen skulle gälla all religion och inte bara kristendo-
men, men detta avslogs.121 Social-Demokraten markerade också i sitt referat 
från mötet att det nya samfundets program inte var tillräckligt radikalt för 
något fortsatt understöd från landets socialister. Hjalmar Branting hade varit 
den som formellt föreslagit bildandet av samfundet vid påskdagsmötet, men 
varken han eller Fredrik Sterky – som drivit förslaget om en bredare religi-
onskritisk kamp – blev medlemmar i den nya styrelsen. Lennstrand beskrev 
detta som en vinst för organisationen, men det skulle visa sig vara en väl 
optimistisk tolkning.122 

Förutom att vara en kamporganisation mot kyrkan och kristendomen an-
såg Lennstrand att Utilistiska samfundet kunde tillgodose djupt liggande 
behov hos människor. Han hävdade att människor behöver gemensamma 
punkter i tillvaron, även om de övergivit de former som kyrkan erbjudit den 
enskilda individen för att dela sin tro med andra och uppgå i den religiösa 
gemenskapen.123 Redan från början organiserades samfundet därför med 
fokus på gemensamma träffpunkter. Regelbundna söndagsmöten, ofta med 
föredrag och diskussioner om religiösa frågor, kombinerades med sy-
förening, sångförening och basarer. I oktober 1889 kunde samfundet också 
inviga en egen samlingssal på Tunnelgatan 12 i Stockholm.124 (Den ersattes 
ett par år senare av en annan lokal i samband med ombyggnadsarbeten i 
huset vid Tunnelgatan.) Vid större högtider som jul och nyår arrangerades 

                               
120 Utilistiska samfundet, Stadgar för Utilistiska Samfundet, 1888. UUB. 
121 Utilistiska samfundets årsberättelse för dess första verksamhetsår 1888, s. 4.   
122 Viktor Lennstrand, brev till Hjalmar Öhrvall, den 1 april 1888. UUB.   
123 Fritänkaren nr 6 1889, s. 4. 
124 Fritänkaren nr 6 1889, s. 2ff. 
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vakor och ottor.125 Lennstrand var angelägen om att samfundets första stora 
sällskapsfest skulle få ett omväxlande och underhållande program, så att 
”man aldrig vill gå hem”.126 Formerna var lånade från de kristna kyrkorna, 
men i stort sett desamma som de som förekom eller utvecklades inom ar-
betarrörelsen. Att söndagarna var den givna mötesdagen kan tolkas som en 
protest mot de kristna samfunden, även om söndagen också var den enda, för 
de flesta helt arbetsfria dagen. Även inom arbetarrörelsen var högmässotiden 
en vanlig sammanträdestid.127 Men det fanns också ansatser att mer konkret 
ersätta de kyrkliga ceremonierna. Redan en kort tid efter samfundets bildan-
de planerade Lennstrand att själv ”befästa” förhållandet mellan två med-
lemmar som inte kunde tänka sig en kyrklig vigsel.128 I slutet av augusti 1888 
kunde dagspressen meddela att Lennstrand planerade att förrätta den första 
utilistiska vigseln på hotell Continental i Stockholm, en händelse ”som utan 
tvifvel blir egnad att väcka stort uppseende inom skilda kretsar”.129  

En av de första regelbundna aktiviteterna inom Utilistiska samfundet var 
söndagsskola för medlemmarnas barn.130 Den första rapporten om söndags-
skolan finns i ett brev som Lennstrand skickade till Hjalmar Öhrvall bara 
drygt ett par veckor efter att samfundet bildats. Där beskriver han sin oför-
ställda förvåning över att söndagsskolan leds av Anton Nyströms dotter 
Rigmor Nyström i doktorns hem: ”Detta är ju höjden af tolerans!”131       
Nyström hade varit med vid det konstituerande mötet, men inte gått med i 
styrelsen för samfundet. Kanske hade han inte heller blivit medlem i organi-
sationen som konkurrerade med hans eget positivistiska samfund. Ansvaret 
för söndagsskolan i Stockholm övergick senare till Ernst Hellborg, vars in-
satser upprepade gånger nämns i Fritänkaren. Hellborg var arbetare och 
skald, författare till flera av de sånger som sjöngs vid utilisternas samman-
komster och år 1890 samlades i häftet Utilistiska sånger. Han kom tidigt in i 
arbetet och skulle aldrig överge den utilistiska övertygelsen eller minnet av 
Lennstrand, även om han senare utan större problem också kunde ingå i ar-
betarrörelsens krets av författare och bland annat skriva prologen vid invig-
ningen av Folkets hus i Stockholm.132 Hellborg beskrev själv den utilistiska 
söndagsskolans uppgift som att utrusta barnen i kampen mot okunnigheten. 

                               
125 För en översikt av samfundets verksamhet, se Öhrman 1974, s. 138ff. 
126 Odaterat brev till Hjalmar Öhrvall, troligen från 1888, UUB. 
127 Berndt Gustafsson, Socialdemokratien och kyrkan 1881–1890. Samlingar och studier till 
Svenska kyrkans historia 30 (Diss. Lund), 1953, s. 29ff. 
128 Viktor Lennstrand, brev till Hjalmar Öhrvall den 17 juli 1888, UUB. 
129 Dalpilen den 31 augusti 1888. 
130 Utilistiska samfundets årsberättelse för dess första verksamhetsår 1888, s. 9. 
131 Brev till Hjalmar Öhrvall den 18 april 1888, UUB. 
132 Axel Uhlén, Arbetardiktningens pionjärperiod 1885–1909, 1964, s. 74ff.  



 105

Barnens självutveckling skulle underlättas genom kunskaper om Darwins 
evolutionslära, mänsklighetens utveckling och religionernas uppkomst.133 

Söndagsskoleverksamheten var vid denna tid relativt ny i Sverige. Före-
teelsen kom från den anglosaxiska kristenheten och ingick i frikyrkornas 
arbete som ett alternativ till folkskolans officiellt styrda kristendomsunder-
visning. Även Svenska kyrkan hade börjat inse verksamhetens potential och 
arbeta med den. År 1880 deltog 11 procent av landets barn mellan 4 och 14 
år i söndagsskolverksamheten, år 1889 hade andelen ökat till 17 procent, 
vilket motsvarade 250 000 barn.134 Att försöka införa ett sekulärt alternativ 
till verksamheten var, till skillnad från försöken att erbjuda sekulära äkten-
skap och begravningar, inte någon utmaning mot de kristna ceremonierna 
utan en del av opinionsbildningen för religionsfrihet. Under 1890-talet skulle 
även socialistiska söndagsskolor startas.135 Både de utilistiska och socialistis-
ka söndagsskolorna väckte dock oro och debatt på kristet håll, och för-
anledde riksdagens första kammare att hota med förbud mot den ateistiska 
undervisningen (se kapitlet Individ, klass och genus).  

Vid grundandet hade drygt 100 personer skrivit in sig i Utilistiska sam-
fundet. Medlemsantalet skulle snabbt öka, i varje fall under en tid. Redan 
efter några månaders verksamhet uppgav samfundet att det hade mer än 600 
medlemmar, fördelade på två avdelningar i Stockholm och fyra i landsorten. 
Det låter som en överdrift, men kan spegla en situation där många rycktes 
med av Lennstrands föredrag och på plats anslöt sig till en organisation som 
de sedan i praktiken aldrig engagerade sig i eller betalade medlemsavgift 
till.136 I så fall krävdes mycket arbete för att stabilisera organisationen. I års-
berättelsen för 1891 anges att samfundet hade 16 avdelningar och samman-
lagt omkring 800 medlemmar.137 Troligen kulminerade medlemsantalet det 
året; inga senare uppgifter är tillgängliga. De livskraftigaste avdelningarna 
tycks, som Öhrman noterar, ha funnits i Stockholm, Gävle, Eskilstuna,   
Södertälje, Sundbyberg, Skutskär och Örebro. Mindre grupperingar fanns 
också på andra håll. I Visby ingick den unge Ivan Aguéli i en grupp som 
slutit sig samman efter Lennstrands agitation i staden.138 Insatserna för att 
öka anslutningen i Skåne, Västsverige och Norrland blev däremot inte fram-
gångsrika.  
                               
133 Fritänkaren nr 11 1890, s. 85 & Eva-Mari Köhler, ”Den proletära barnrörelsen i Sverige”, 
i Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia, utg. av Sällskapet för studier i arbetarrörelsens 
historia, nr 15–16 1979, s. 50f. 
134 Sveriges kyrkohistoria, 2003, s. 226ff. 
135 Köhler 1979, s. 51f. 
136 Utilistiska samfundets årsberättelse för dess första verksamhetsår 1888, s. 8. 
137 Fritänkaren nr 16 1891, s. 128. Där anges att samfundet har 16 avdelningar med samman-
lagt omkring 800 medlemmar. Torsten Gårdlund skriver att samfundet hade ”knappt tusen 
medlemmar i ett femtontal avdelningar”, men preciserar inte tidpunkten och källan. Se Knut 
Wicksell. Rebell i det nya riket, 1956, s. 150. 
138 Örjan Lindberger, ”Ett Aguéli-brev jämte några kommentarer”, i Ord och Bild 1947,         
s. 296. Lindberger beskriver de gotländska utilisterna som ”en liten krets av vilselupna intelli-
gentser”. 
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Hur stor vikt Lennstrand egentligen lade vid medlemsantalet är oklart. 
Han arbetade energiskt för att lokalavdelningar skulle etableras och bestå, 
och framhöll gärna organisationen som en folkrörelse. Samtidigt ville han, 
åtminstone i början, inte få en alltför ”utspädd” organisation. De som gick 
med skulle verkligen vara beredda att lämna kyrkan och kristendomen bak-
om sig. Att det kanske bara rörde sig om en liten grupp troende utilister be-
hövde inte vara en nackdel. Precis som frikyrkorna hade utgått från små, 
fasta grupperingar kunde även det utilistiska samfundet göra det: 

 
Jag vet, att vi kunna få massor inskrifna i vår blifvande förening. Men jag 
kommer allvarligt att yrka på, att endast de, hvilka förklara sig vilja bli fria 
från statskyrkan och presterna och som lofva att göra hvad de kunna för att 
bekämpa den kristna vidskepelsen få komma in i förbundet. Det skall blifva 
ett fast förbund, som vet, hvad det vil […]. – Läsarnas organisation synes mig 
bäst tjena som mönster.139 

 
I ett skede övervägde Lennstrand att avkräva alla medlemmar i Utilistiska 
samfundet en sorts trosbekännelse. Vid sidan av underlaget till de stadgar 
som antogs hade Lennstrand tagit fram några kriterier för medlemskapet, 
som dock aldrig verkställdes. Bland annat ville han att de som gick med i 
samfundet skulle svara ja på frågan: ”Viljen I den korta tid I lefven vara 
nyttiga, söka minska lidandet på jorden, bekämpa vidskepelse och okunnig-
het och medverka i hvarje sträfvande, som är egnadt att bereda tillfälle för så 
många som möjligt att blifva lyckliga i detta lifvet?”140 

Lennstrand var nästan ständigt på resa i landet och hans närvaro i sam-
fundet verkar ha varit närmast total, även om han inte alltid var fysiskt när-
varande. Enstaka andra medlemmar nämns i Fritänkaren som föredrags-
hållare eller ansvariga för olika aktiviteter. Det gäller främst Knut Wicksell 
och Ernst Hellborg, men också Otto Thomson som energiskt drev lokal-
avdelningen i Eskilstuna innan han flyttade till Stockholm och hjälpte Lenn-
strand med utgivningen av tidningen. Ytterligare några namngivna personer 
förekommer, som vi ska se, som skribenter i Fritänkaren eller i andra sam-
manhang där verksamheten avsatte skriftliga spår. I Lennstrands korrespon-
dens nämns också ett par kvinnor som viktiga i arbetet under olika tid-
punkter. Det gäller Hilda Sachs, senare känd som journalist och översättare, 
och den redan etablerade författarinnan Jenny Ödmann.141 Men det måste 
också ha funnits mer anonyma eldsjälar som höll i gång de små lokalavdel-
ningarna, liksom några ekonomiskt starka tillskyndare som gjorde att verk-
samheten kunde hållas i gång hjälpligt.  

På gott och ont blev Utilistiska samfundet ändå Lennstrands egen arena. 
Det föddes genom hans ansträngningar och det tynade bort med honom. 

                               
139 Viktor Lennstrand, brev till David Bergström den 23 mars 1888. UUB. 
140 Finns i en särskild kapsel med material om utilism på Svenska avdelningen under Teologi, 
polemik, UUB. 
141 Se t.ex. brev till Hjalmar Öhrvall den 18 april 1888 & 29 november 1889. UUB. 
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Försöken att driva verksamheten vidare efter hans död blev inte framgångs-
rika. 

Karaktären, nyttan och religionen 
Humanitetsreligioner var inte ovanliga i 1800-talets Västeuropa, och Lenn-
strands utilism var inte extrem i förhållande till dessa. Den kretsade runt 
moralfrågor, men var möjligen mer uttalat materialistisk och antiandlig än 
vissa andra humanitetsreligioner. Inslaget av ateism i religionen var dock 
inte unikt. Redan tidigare hade Comtes positivism utvecklats på ateistisk 
grund.142   

Utilismens religiösa anspråk fanns framför allt på två plan: dels i form av 
de gemensamma ritualerna, dels i form av den mänskliga gemenskap kring 
högre, gemensamma värden som Lennstrand hoppades skulle uppkomma vid 
utövandet av ritualerna. Gemenskapen, som skulle förena människor här och 
nu och leda dem framåt, var utilismens gränsöverskridande moment, dess 
inomvärldsliga transcendens. I övrigt var utilismen mindre en världsför-
klaring än en uppsättning värden som människor själva skulle utgå ifrån och 
förhålla sig till efter vad deras förnuft och naturlagarna tillät. Karen Arm-
strong har påpekat att religionen på många sätt är en praktisk disciplin med 
uppgifter som ligger nära konstens: att hjälpa människan att leva med realite-
ter som inte har några lätta förklaringar och med smärtans och dödens olös-
liga problem.143 Lennstrand menade något liknande när utilismen beskrevs 
som en ny religion för dem som måste leva utan Gud. 

Någon egen ”kanonisk” skrift eller annan uppsättning ”heliga” texter 
hänvisades inte Utilistiska samfundets medlemmar till. Kanske hade det 
blivit ett senare projekt att ta fram sådana källor och urkunder, men inget 
tyder på det. En del av Lennstrands texter kan dock läsas som delar av det 
övergripande konceptet att erbjuda en ny religiös helhetslösning, till exempel 
de ofta högstämda redogörelserna för martyrer i kampen mot kristendomen. 
Den mest sammanhängande beskrivningen av utilismens materialistiska 
värdegrund gav Lennstrand i ett föredrag om förekomsten av ett liv efter 
detta. Där utvecklade han, med hjälp av anaforer och parallelliseringar, nyt-
tans centrala roll och relativiserade allt annat i förhållande till den, inklusive 
sanningskravet:  

 

                               
142 Även andra och mer inflytelserika religioner kunde tjäna som förebilder, t.ex. buddhism 
och konfucianism som i sina huvudformer inte utgår från en teism av det slag som finns i 
judendom, kristendom och islam. Se Michael Martin, ”Atheism and Religion”, i The Cam-
bridge Companion to Atheism, ed. Michael Martin, Cambridge etc. 2007, s. 221ff. En mer 
utförlig diskussion om rationalism i indiska och kinesiska religioner och filosofier förs i 
Thrower 1980, s. 63ff & 105ff. 
143 Karen Armstrong, För Guds skull. Om religionens betydelse, 2011, s. 349. 
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Detta lifvet är det enda, om hvilket vi ega någon visshet. Det är ett ma-
terial, som vi kunna göra mycket af, men som vi också kunna låta gå ifrån oss 
obrukadt. 

Huru skola vi då använda detta material? Huru skola vi lefva detta lifvet? 
Det är på denna stora vigtiga fråga, utilismen vill söka gifva ett svar; det 

svar den anser det bästa. Och det är, att vi skola lefva detta lifvet så att det 
blir till största nytta. 

Vi hafva nämligen funnit, att allting mätes och värderas efter dess nytta. 
Arbetet har inte värde i och för sig sjelft. Ett arbete utan ett ändamål är ett 

dåragtigt arbete. Det arbete, som varit till största gagn, är det bästa arbete och 
det, som varit till största skada, är det sämsta arbete. 

Hvila har ej heller något i och för sig sjelft. En hvila utan syfte att vara ett 
samlande af krafter för ett godt arbete – en hvila, som ej gifver veder-
kvickelse, sann helsa, muntert sinne och godt mod, är dålig. Den hvila är 
bäst, som gör mig bäst skicklig till arbete, och den hvila är sämst, som gör 
mig oskicklig till arbete. 

Sanningen värderas efter dess nytta. Hade ej sanningen så stor betydelse 
för en riktig uppfattning af lifvet och dess lagar, skulle vi ej sätta den främst 
på vårt program. Men just därför att kännedomen om sanningen är af den all-
ra största vigt för den enskilde och för folken, låta vi sanningskrafvet gälla 
för mer än allt annat. Vore sanningen skadlig, skulle vi bekämpa sanningen. 
Men nu är den grunden för all verklig lycka och derför kämpa vi för den. 

Friheten har ingen betydelse för sig sjelft. Just derför att individens      
sedliga frihet och folkens frihet är nödvändig för framåtskridande och fort-
gång på det godas väg mot en högre lycka, gifva den en så högt värde. Om 
friheten vore skadlig skulle vi ställa oss bland våra motståndare och söka till-
intetgöra friheten, men nu anse vi den vara nödvändig för den enskilde och 
för samhället och derför stå vi kämpande under dess fana. 

Försakelse och lidande har icke heller något värde i sig sjelfva. En för-
sakelse och ett lidande utan ett godt ändamål är en galenskap – en försakelse 
för försakelsens egen skull är ett vanvett. Det kommer an på, för hvilket än-
damål man försakar och lider. Den högsta fötsakelsen [sic] är den, som afser 
andras lycka. Och den skönaste syn på denna jord är en man, en kvinna, som 
ringaktar egna fröjder, på det andra må bli lyckliga. 

Intet af moralens bud har heller något värde i sig sjelft. Det som ger det 
värde är den nytta, dess efterlefnad medför. Och derför att dessa bud angifva 
de sedliga gränserna för våra handlingar och anvisa de medel, hvarigenom vi 
kunna främja andras välgång, äro de så vigtiga. 

Och liksom allt annat mätes ock vårt lifs värde efter dess nytta. Den men-
niska har lefvat bäst, som varit till största nytta – den menniska har lefvat 
sämst, som varit till största skada. 

Det finns ingen åskådning, ingen religion, som fäster menniskan så vid 
detta lifvet som utilismen – ingen, som ger detta lifvet mera betydelse och 
högre än utilismen.144 

 
Citatet tydliggör två saker i den Lennstrandska utilismen, som verkligen 
gjorde den till hans egen förkunnelse. Lyckan överskuggas helt av nyttan, 
trots den särställning som ordet ”lycka” hade i Utilistiska samfundets stadgar 
och i utilitaristisk tradition. Vidare fastställs några grundläggande tolkningar 

                               
144 Viktor E. Lennstrand, Fins det ett lif efter detta? Föredrag 1889, s. 16f. 
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av vad som leder till nytta – sanning, frihet, arbete, moral – vilket kraftigt 
begränsar utrymmet för andra tolkningar och uppfattningar. Som vi ska se 
kom dessa formellt underordnade vägar att uppnå nyttan i praktiken att ut-
märka den utilistiska förkunnelsen mer än enbart nyttan – eller lyckan – i 
sig. Konsekvensetiken fick därmed ett tillskott av påbjudna dygder som skul-
le säkerställa det rätta utfallet av människors handlingar. 

 
* 

 
Varför ansåg Lennstrand att det behövdes just ett utilistiskt samfund för att 
tillgodose människors behov av en tro?  

Comtes positivistiska mänsklighetsreligion var ett alternativ som redan 
hade introducerats i Sverige. Lennstrand skrev uppskattande om Comte i 
Fritänkaren, men förkastade dennes alternativa religion. Den positivistiska 
religionens mest energiska förespråkare var Anton Nyström, som under 
1870- och 1880-talen översatte och presenterade den franske tänkarens verk. 
Framgången hade dock varit ringa.145 Lennstrand kan ha bedömt att den posi-
tivistiska religionen redan uttömt sina möjligheter att tala till ”massorna”, 
men betonade framför allt sitt motstånd mot dess formalism och hierarkiska 
uppbyggnad efter mönster från den romersk-katolska kyrkan.146 Om positi-
vismen var en ”högkyrklig” variant av sekulär mänsklighetsreligion så var 
Utilistiska samfundet snarare ett ”pietistiskt” alternativ format efter mönster 
från väckelserörelsen, med en jämlik församling runt en inspirerad eller ka-
rismatisk ledare. Ja, kanske var det just en pietistisk ateism som Lennstrand 
eftersträvade. Beteckningen hade, halvt på skämt, föreslagits i Jacobsens 
Niels Lyhne av den pragmatiske doktor Hjerrild, som under en julnatt får ta 
del av huvudpersonens inspirerade beskrivning av ateismen som en kärleks-
lära.147 

Beteckningen ”utilism” anknöt till den utilitaristiska filosofi som utveck-
lats under 1700- och 1800-talet. Om Lennstrand hade någon särskild avsikt 
med den kortare namnformen är oklart, men den var lätthanterligare i tal och 
skrift och gav det svenska samfundet en viss särställning i förhållande till 
den filosofiska utilitarismen. Att ordet ”utilism” anspelade på 1700-talets 
svenska nyttoideal kunde dessutom ge den nya religionen ett drag av igen-
kännlighet och rimlighet. Lennstrands närmare kännedom om utilitarismen 
är svår att bedöma. Han åberopade ofta John Stuart Mill och tycks ha haft en 
god insikt i dennes mer kända verk, av vilka några var översatta till svenska 

                               
145 Frängsmyr, 1965, s. 92ff och 108ff. Nyström hade deltagit i det möte som beslutade om 
bildandet av Utilistiska samfundet, men enligt Lennstrand inte själv gått med. Om Nyström 
och utilistiska samfundet, se Nerman s. 70 & Hessler 1961, s. 220.  
146 Fritänkaren nr 3 1892, s. 17. 
147 Jacobsen 1880, s. 186. 
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av Öhrvall.148 Att Mill inte varit någon uttalad ateist medgav Lennstrand, 
men han räknade ändå in engelsmannen i utilisternas skara.149 Inte minst 
betonade Lennstrand det intryck han tagit av Mills analyser av lidandet i 
världen och hur det kan minskas genom att människor själva arbetar emot 
det istället för att förlita sig på att någon gud ska ingripa.150 Referenser till 
Jeremy Bentham, som först formulerade utilitarismens grundläggande idé 
om största möjliga lycka åt störst antal människor, saknas däremot helt hos 
Lennstrand.151  

Lennstrands särskilda intresse för Mill hade flera orsaker.  
Med sin förankring i engelsk erfarenhetsfilosofi var Mill ett presentabelt 

värn mot de olika former av nihilism eller anarkism som Lennstrand ansåg 
vara nästan lika farliga irrläror som kristendomen.152 Om Lennstrand be-
kantade sig med Nietzsches skrifter så kunde han mycket riktigt ha upprörts 
av dennes återkommande angrepp på Mills idéer och person.153  Att Mill i 
likhet med Bradlaugh också varit aktiv i offentligheten, bland annat som 
parlamentsledamot, gav honom det drag av världstillvändhet som Lennstrand 
sökte bortom filosofiska teser och argument. Mill hade även förutsättningar 
att vara ett samlande namn för ett brett spektrum av grupper som befann sig i 
opposition mot staten och kyrkan. Hans liberalism gjorde honom gångbar i 
borgerliga kretsar medan hans analyser av maktförhållandena på arbets-
marknaden även åberopades av ledande socialdemokrater.154 Mills utveck-
lingsoptimism, feminism och syn på individens frihet i kombination med den 
gemensamma nyttan hade också inspirerat den unge Georg Brandes. Sedan 
dansken träffat den engelske filosofen i London hade han i början av 1870-
talet översatt dennes skrift om utilitarismen.155 Dessutom bör Mills biografi 
ha tilltalat Lennstrand. Som ung hade engelsmannen bildat ett Utilitarian 
society för främjandet av den individuella lyckan i mer hedonistisk mening. 
Sällskapets namn kom från det nedsättande uttrycket utilitarian som Mill 
funnit i en roman och som han bestämde sig för att göra till ett honnörsord. 

                               
148 De texter av Mill som hade översatts till svenska i mitten av 1880-talet av Hjalmar Öhrvall 
fördes tidvis i kommission av Fritänkarens expedition. Se t.ex. annons i Fritänkaren nr 24 
1890, s. 192. 
149 Viktor E. Lennstrand, Viktor E. Lennstrands disputationer med komminister L. Meijer i 
Malmö och kyrkoh. P. Nymansson i Skepparslöf. Stenografiskt referat, 1893, s. 43. 
150 Fritänkaren nr 4 1890, s. 25f. Lennstrand var medveten om att Mill mot slutet av sitt liv 
formulerat sig mer öppet i religiösa frågor och reserverade sig inför detta, se nr 9 1890, s. 66f. 
151 Den mer liberalt orienterade och nationalekonomiskt väl beläste Knut Wicksell nämnde 
Bentham i en översikt av utilismen. Se Fritänkaren nr 23 1893, s. 178. 
152 I Öhrvalls förord till Mill 1883 betonas dennes förankring i erfarenhetsfilosofin. 
153 Thomas H. Brobjer, Nietzsche’s Ethics of Character. A Study of Nietzsche’s Ethics and its 
Place in the History of Moral Thinking (Diss. Uppsala), 1995, s. 137ff & 190f. 
154 John Stuart Mill, Utilitarismen. Moralen grundad på nyttans eller lyckans princip, övers. 
Hjalmar Öhrvall, Andra genomsedda upplagan, 1903. I förordet återger Öhrvall ett uttalande 
av Brandes om Mill. Se även Wilhelm Liebknecht, Socialdemokratien och dess syften, över-
sättning Fredrik Sterky, 1888, s. 17.  
155 Nolin 1965, s. 187ff. Jfr Ahlström 1937, s. 76f & 144ff.  
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Strax efteråt hade Mill dock drabbats av en kris som väckte honom till insikt 
också om människokärlekens betydelse även för den individuella lyckan.156   

I sak erbjöd Mills systematiska och jordnära etik ett praktiskt inriktat al-
ternativ till Feuerbachs allmänt hållna betoning på medmänsklig kärlek och 
Nietzsches kamp mot moralsystem som band eller hämmade den skapande 
individen. Lennstrand tilltalades säkert av den starka betoningen på indivi-
dens frihet att tänka och yttra sig. Det gällde inte minst i religiösa frågor, där 
Mill framhöll att även fritänkare och ateister historiskt sett hade utmärkt sig 
för att vara rättskaffens och redliga samt att staten varken borde inskrida 
varken mot uttryck för tro eller otro.157 För den ideellt strävande Lennstrand 
måste Mills diskussion om lyckans kvalitativa aspekter ha varit något av en 
intellektuell uppenbarelse. Här framstod ädla syften och kulturella intressen 
som nödvändiga förutsättningar för att de enskilda individernas handlingar 
verkligen skulle förmera den samlade lyckan i ett samhälle. De som är be-
kanta med olika njutningar ”lämna ett afgjordt företräde åt det slags lefnads-
sätt, som tager deras högre förmögenheter i anspråk”, skrev Mill i Öhrvalls 
översättning. Även om de högt ställda anspråken inte alltid infrias så har de 
ändå ett kvalitativt högre värde än de materiella njutningarna. Mill hävdade 
att det är ”bättre att vara en otillfredsställd människa än ett tillfredsställt 
svin; bättre att vara en otillfredsställd Sokrates än en tillfredsställd dåre”.158 
Han avgränsade utilitarismen från den äldre dygdeläran, som betonade vär-
det av olika karaktärsegenskaper, men förnekade inte att dygd var önskvärt 
och den borde eftersträvas för sin egen skull som en väg till karaktärs-
daning.159  

Till detta kom ytterligare ett inslag i Mills texter som Lennstrand kunde ta 
fasta på: inordnandet av religionen bland de olika företeelser som kunde 
bidra till karaktärsutvecklingen – och därmed den gemensamma lyckan. Mill 
bidrog inte bara med de centrala idéerna i utilismens mer konstruktiva bud-
skap. Han stod också för grundritningen till Utilistiska samfundets profana 
och etiskt instrumentella religion. Visserligen avvisade Mill alla tankar om 
att det övernaturliga behövs för att främja godhet och ”sociala ändamål”, 
men han slog vakt om religionens inflytande på karaktären, känslan av att 
”hjälpa Gud”. Människosläktet behöver ett högre och mer omfattande före-
mål för längtan som inte strider mot de naturvetenskapliga upptäckterna, 
resonerade han. I en värld där naturen hänsynslöst kan orsaka lidande och 
död måste människorna hela tiden sträva efter att höja sig över naturen för 
att kunna förbättra den. Självbehärskning och uppövade känslor för rättvisa 
och renlighet är oundgängliga steg på vägen till en civilisation som kan över-
trumfa naturens blint amoraliska beteende. För att religionen ska kunna bidra 

                               
156 Filosofin genom tiderna. 1800-talet, texter i urval av Konrad Marc-Wogau, 1983, s. 80ff. 
157 John Stuart Mill, Om friheten, övers. Hjalmar Öhrvall, Andra översedda upplagan, 1917,  
s. 12ff, 49 & 89. 
158 Mill 1903, s. 19ff, citatet från s. 21. 
159 Ibid., s. 37ff & 70ff. 
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till detta måste människans ”begär att tro” enligt Mill renas från själviska 
känslor och – till skillnad från kristendomen – stå fri från egennytta och be-
roenden av auktoriteter. Om detta sker kan en verklig religion uppkomma, 
som utmärks av ”det stränga och allvarliga riktandet af känslor och begär på 
ett ideelt föremål”. Kontentan av detta är att Mill istället för transcendens såg 
självförbättring som religionens kärna. ”I Jesus af Nazaret gyllene regel fin-
na vi ett fullkomligt uttryck för nyttans etik”, hävdade han.160  

Slutligen kunde Mill användas som spjutspets för en avgörande föränd-
ring i Sverige när det gällde uppfattningen om rätt och felaktigt mänskligt 
handlande. Under lång tid hade det som i dag diskuteras som etik och moral 
avhandlats i förhållande till dygden, det vill säga de karaktärsegenskaper 
som ansågs värdefulla och grundläggande för ett riktigt handlande. Trots sin 
enorma utbredning i den äldre litteraturen var dygdebegreppet i huvudsak en 
fråga för de samhällsgrupper som hade ett inflytande att hävda eller slå vakt 
om. Framåt mitten av 1800-talet hade dygdebegreppet börjat bli passé som 
lösenord för det sanna, rätta och sköna. Allt oftare fick det bara beteckna 
kyskhet och sexuell oskuldsfullhet.161 Istället hade sedlighetsbegreppet blivit 
centralt för etiska frågor. I den första upplagan av Nordisk familjeboks defi-
nierades etik som vetenskapen om sedligheten medan sambandet mellan 
religion och sedlighet betonades i artikeln om ateism.162 Sed och sedlighet 
var inga glasklara termer. De hade förankring i den tyska idealismens be-
grepp Sittlichkeit, som stod för kärnan i ett samhälles moral och politiska 
uppbyggnad. Men de användes ofta på ett mer allmänt sätt och kunde även 
antyda att etiska frågor mera hänger samman med etablerade vanor och tra-
ditioner än med en dynamisk utveckling av människans inre och/eller det 
samhälle hon lever i.163 För den sista tolkningen talade att sedligheten börjat 
få samma snäva koppling till det sexuella området som dygden. I 1864 års 
strafflag fanns ett kapitel om sedlighetsbrott som omfattade en rad former av 
otukt och övergrepp utöver förbud mot spel om pengar och djurplågeri (SFS 
1864:11, kap. 18).  

I förhållande till dygde- och sedebegreppen erbjöd Mills filosofi helt nya 
möjligheter att diskutera moral och etik som frågor om frihet och utveckling 
på både individuell och social nivå, utan konfessionella begränsningar och 
som angelägenheter för alla människor. Det var inte underligt att Lennstrand 
och andra såg det som början på en revolution för svensk del. 
 
                               
160 Mill 1883, s. 19ff, 34ff, 50ff & 71ff. Det sista citatet från s. 35. 
161 Om dygdebegreppets förvandlingar i svenskan, se Pär Alexandersson, Konsten att avstå. 
Framställningar av åldrande och visdom i västerländsk litteratur från Cicero till Fredrika 
Bremer (Diss. Uppsala), Acta Universitatis Upsaliensis. Skrifter utg. av Litteraturvetenskapli-
ga institutionen vid Uppsala universitet 44, 2009, s. 320.  
162 Nordisk familjebok, del 1, 1876, spalt 121f & del 14, 1890, spalt 766. – Vid sidan av dyg-
den och sedligheten fanns givetvis plikten som moralalternativ, men den förknippades vid 
denna tid ofta med lydnad uppåt mot statsmakt och kyrka istället för med etisk reflektion. 
163 Jfr SAOB spalt S1538 & S1600, 1965. 
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* 
 
Mills tankar om religionen hör inte till det mest levande i hans arv. De åbe-
ropas inte heller i senare beskrivningar och analyser av utilismen, som därför 
lätt framstår som mer udda än den var i förhållande till Mills tänkande. Att 
den utilistiska propagandan till stor del ägnades åt Mills intresse för karak-
tärsutveckling och självuppfostran har också kommit i skymundan.  

Lennstrand återkom ofta till karaktärsdaningen som ett nödvändigt kom-
plement till arbetet för materiella förbättringar. Den blev en central uppgift 
för Utilistiska samfundet. Till skillnad från Mill låter han dock en mörkare 
bottensats av intighet och död lysa igenom. Människokärleken skulle inte 
utan vidare uppstå i människors möten när de kristna föreställningarna för-
svunnit; den krävde bildning och övning för att den enskilde skulle lära sig 
att avstå från egoistiska böjelser och underkasta sig det gemensamma bästa. 
Typiskt nog är det karaktärsdaningen som står i centrum när Lennstrand för 
en gångs skull uttryckligen tar upp lyckan och inte nyttan. ”Att bilda sin 
personlighet till en god karaktär med en fast vilja att fylla sin lifsuppgift och 
trots allt vara trogen sitt bättre jag är den första förutsättningen för ett lyck-
ligt lif”, hävdar han. Samtidigt fördöms de mer hedonistiska formerna av 
lycka i form av njutning: ”När det gäller en af lifvets vexlingar och skiften 
oberörd och varaktig lycka, spela dessa stundens vederkvickelser, konstnjut-
ningar och förströelser en underordnad roll.” 164 

Fritänkaren erbjöd en splittrad men stundom ambitiös vägledning till 
människokärlekens olika beståndsdelar, som förmågan att förlåta och förmå-
gan att uppskatta världens glädjeämnen. I dessa delar kunde läsaren möta 
budskap till förvillelse lika de som kristna författare spred. I berättelsen 
”Också ett straff”, undertecknad av Lennstrand, berättas om hur en uppstud-
sig äldre underofficer förmås att utan knot acceptera sin underordnade ställ-
ning sedan han ”dömts” till förlåtelse av krigsrätten för att slagits med en 
högre officer. Samma text, med annan titel, hade tidigare tagits in i den ung-
domstidskrift som Lennstrand varit redaktör för under tiden som kristen.165 
Dikten ”Fem budord” signerad Tilda Widlund, som uppges vara början på 
fritänkarnas katekes, betonar på motsvarande fem klassiska dygder som va-
rierats såväl av antikens hedniska tänkare och författare som av dess kristna 
efterföljare: Var god! Var sann! Var arbetsam! Var måttlig! Var modig!166 
Sinnelagets betydelse är inte minst viktigt i förhållande till de frågor om 
lidande och död som Lennstrand ständigt återkom till och ansåg sig bottna i. 
De yttre materiella villkoren har givetvis betydelse för om människor lider 
eller inte, men det är upp till dem själva vad de låter lidandet göra med dem: 

                               
164 Viktor Lennstrand, Några ord om verldens glädje. Teater, dans, lekar m.m., 1892, s. 11. 
Jfr Fritänkaren, nr 9 1892, s. 66. 
165 Fritänkaren nr 18 1890, s. 142f & Sveriges Ungdom, 1884, s. 62f. 
166 Fritänkaren nr 6 1893, s. 41 
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”Lidandet t.ex. kan förhärda menniskor, göra dem hårda, kalla, otillgängliga. 
Lidandet kan ock göra menniskorna veka, mjuka, ömsinta. Det kommer 
nämligen an på, hurudana de menniskor äro som drabbas af lidandet.”167  

Även om Lennstrands utilism anknöt till olika etiska idéer så saknades ett 
vanligt inslag i etiska teorier och diskussioner: människovärdet. Det går, som 
framgått, att ana en anknytning till människovärdet i Lennstrands motstånd 
mot dödsstraffet, men även där omsattes eller doldes anknytningen i nytto-
argument. Människan hade givetvis en central roll i utilismen, men denna 
roll byggde på förmågan att göra nytta och bidra till det gemensamma bästa. 
Lennstrand hade en skarp blick för lögner och förtryck som hindrade män-
niskor från detta, men han var inte alltid lika observant på alla människors 
lika värde, oavsett vilka bidrag som de kunde eller ville ge till samhällsbyg-
get. Hänvisningar till människovärdet, med dess kristna förankring, kunde 
framstå som hyckleri i en tid när en statsmakt i nära förbund med kyrkan 
straffade hädare och socialistiska agitatorer, verkställde dödsstraff och     
accepterade en mängd orättvisor och övergrepp mot fattiga människor som 
sällan hade samma rätt att komma till tals som överheten. Men Lennstrand 
tog lätt på riskerna med en etik som sätter den gemensamma nyttan främst. 
Särskilt hos Spencer hade nyttomoralen förenats med kvasibiologiska idéer 
och en social tillämpning av Darwins evolutionslära. Mills verk hade mindre 
av detta, men hans svenske översättare Hjalmar Öhrvall skulle med tiden 
förena progressiva sociala idéer med förslag om svensk rashygien.168  

Själv gick Lennstrand aldrig in på argument eller förslag som skulle kun-
na skada minoriteter eller enskilda individer i den gemensamma nyttans 
namn. Inte heller tycks han ha varit intresserad av rasbiologiska diskussioner 
eller av att systematiskt använda fördomar om enskilda folkgrupper för sina 
syften. En meningsmotståndare, den ryktbare konservative signaturen Sigurd 
i Smålands-Posten, pikades i Fritänkaren för antisemitism.169 Även utilister-
nas tidning kunde dock förfalla till sådana formuleringar. I en notis om ”ju-
degeschäft” kombineras insinuationer om judisk girighet med naiviteten hos 
en präst som vill skänka pengar till en missionsverksamhet för att omvända 
personer från judendom till kristendom. Lennstrands återkommande hänvis-
ningar till Jehovah som ”judarnas gud” och ”judarnas mord på Jesus” passa-
de också, måhända mer omedvetet, in i tidens antisemitiska jargong (se vida-
re om detta i kapitlen Förbud, åtal och domar samt Lennstrand som blasfe-
miker). I de sista numren av Fritänkaren förekommer notiser och teckningar 
med en mer uttalad antisemitisk karaktär, men det är osäkert hur aktiv den 

                               
167 Fritänkaren nr 22 1890, s. 173. 
168 Kjell Jonsson, ”En nybadad renrasig svensk”, i I framtidens tjänst. Ur folkhemmets idéhi-
storia, 1986, s. 102–126, särskilt s. 114ff.  
169 Fritänkaren nr 15 1892, s. 118. Lennstrands medvetenhet i frågan kan ha stimulerats av att 
blomsterhandlaren Carl Fredrik Sachs, som var av judisk släkt, var aktiv i Utilistiska samfun-
dets Stockholmsavdelning. Se brev från Viktor Lennstrand till Hjalmar Öhrvall, den 18 april 
1888. UUB. 
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sjuke Lennstrand då var i arbetet med tidningen.170 Frånvaron av antikristna 
teckningar med antisemitiska inslag hade annars skilt tidningen från The 
Freethinker, som vid denna tid tenderade att ta in sådana alster så fort redak-
tionen hade råd att bildsätta sidorna. I Fritänkarens arvtagare som fritänkar-
organ, Nya Sanningar, var antisemitiskt präglade teckningar av bland annat 
Jesus återkommande inslag under tiden närmast efter Lennstrands död. Där 
publicerades också kort efter Lennstrands död en artikel om ”Den hvita ra-
sens framtid” med utgångspunkt i en text av Viktor Rydberg och med en 
förhoppning om att nyväckt samhörighetskänsla ska säkerställa ett gott ”be-
folkningsmaterial”.171  

Ett mer långtgående och skrämmande exempel på att de utilistiska idéerna 
kunde förenas med verbala övergrepp på enskilda människor finns i Ljus och 
frihet, en kalender för ”Sveriges fritt tänkande medborgare” som Lennstrand 
gav ut inför nyåret 1891. Där ingår en text signerad J–y Brn. om Eugenia-
hemmet i Stockholm, en välgörenhetsinstitution för barn med omfattande 
funktionsnedsättningar. (Bakom signaturen står Jenny Braun, pseudonym för 
Jenny Ödmann som var medlem i Utilistiska samfundet.172) Författaren be-
skriver dessa som ”vanföra och idiotiska barn” som är olyckligare än skapel-
sens lägsta djur. Hon driver med att de samsas under kristna deviser som 
”Jag Herren är din läkare” trots att varken naturen eller samhället förmått ge 
dem någonting. Ironin dryper när hon beskriver de välmenande och djupt 
otillräckliga insatserna för barnen, men den går även ut över barnen som 
berövas individualitet och förevisas som exempel på Guds frånvaro och de 
troendes hyckleri. Visserligen finns det socialt patos i texten; fattigdom och 
alkoholism nämns som orsaker till en del av barnens skador och till att de 
inte kan bo i föräldrahemmen. Men när skadan är skedd är det barnen som 
ska bort:  

 
Den dag ska komma, då man skall fatta, att den rätta menniskokärleken icke 
består i att bygga palatser åt monster, utan i att genom en smärtfri död befria 
dessa från långa dagars och års lidande och pina, samt i stället ägna krafter 
och arbete åt det friska slägtet, bland hvilket så många, många, just af brist på 
barmhertighet och menniskokärlek, förtvina i sin första knoppning och dö, 
dessa små, af hvilja flera säkert skulle ha blifivit menskligheten till gagn och 
heder.173 

 
Kontrasten mot en ojämförligt mer avancerad text om lidandet som också 
ingår i kalendern, ett avsnitt ur Bröderna Karamazov, kunde knappast vara 
mer skärande.  

                               
170 Se t.ex. Fritänkaren nr 2 1894, s. 12. 
171 Nya Sanningar nr 20 1895, s. 158f. 
172 Om signaturen, se Kvinnliga författare 1893–1899. Biobibliografi över svensk och fin-
landssvensk skönlitteratur. Kvinnolitteraturprojektet, Uppsala universitet, 1982, s. 65.  
173 Ljus och frihet. Kalender för Sveriges fritt tänkande medborgare. Utgifven af Viktor E. 
Lennstrand, 1890, s. 38. 
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Lennstrands intresse för moral- och karaktärsfrågor låg i linje med ateismens 
idétradition. Redan under antiken hade moralen i en värld utan given gudstro 
varit ett viktigt tema, och när baron d’Holbach gav ut de skrifter som först 
gav uttryck för en teoretisk ateism så var ett huvudsyfte att finna en i hans 
tycke stabilare bas för moralen än vad religionen kunde erbjuda.174 Feuer-
bachs ”antropologiska” religionskritik syftade också, som vi sett, till en ny, 
allmänmänsklig moral som rensats på teologi.  

Som Thure Stenström påpekar är moralfrågorna ett centralt inslag i ”para-
digmet Niels Lyhne”, Det gjorde sig gällande överallt i det sena 1800-talets 
Norden där människor upptäckte att människan ”övergiven av alla gudar och 
utlämnad åt sig själv, måste ta ansvaret för sina handlingar”.175 Lennstrand 
hade en klar blick för detta och valde att återge två av de mest kända sidorna 
ur Jacobsens roman i ett flygblad som han först tryckte upp i 6 000 exemplar 
sommaren 1888.176 Där beskrivs i lyriska ordalag ateismens positiva inne-
börd, dess krav på människan och hennes växande förmåga att hantera dessa 
krav om hon bara anammar insikten om att Gud inte finns. Sedan den kritis-
ke doktor Hjerrild hånat ateismen för att bara försöka krossa mänsklighetens 
sista stora illusion utbrister Niels Lyhne: 

 
– Men […] fattar ni då icke, att den dag menskligheten fri kan jubla: det 

finns ingen gud, den dagen skapas det som genom ett trollslag en ny himmel 
och en ny jord. Först då blir himlen den fria, oändliga rymden, i stället för ett 
hotande spejareöga. Först då blir jorden vår och vi jordens, när den där dunk-
la salighetens och fördömelsens verld derute brustit som en såpbubbla. Jor-
den blir vårt rätta fädernesland, vårt hjertas hem, der vi icke äro som främ-
lingar och gäster en liten tid, utan all vår tid. Och hvilken intensitet skall det 
icke gifva lifvet, då allt skall rymmas i det och intet är lagdt utanför! Den 
ofantliga ström af kärlek, som nu stiger upp den gud som man tror på, den 
kommer då, när himlen är tom, att breda ut sig öfver jorden med älskande 
gång mot alla sköna, menskliga egenskaper och krafter vi fullkomligat och 
smyckat gudomen med för att göra den värd vår kärlek. Godhet, rättfärdighet, 
vishet, hvem kan nämna dem alla? Förstår ni då icke, hvilken adel det kom-
mer att ge menskligheten att den fri kan lefva sit lif och dö sin död, utan fruk-
tan för helvetet eller hopp om himmelriket, men fruktande sig sjelf, och med 
hopp till sig själf? Hur skall icke känslan af pligt och ansvar växa, och hvil-
ken fasthet skall det icke gifva att dådlös ånger och ödmjukhet intet kan för-
sina mer, och ingen annan tillgift är möjlig än att godtgöra med godt det onda 
man i ondo förbröt. 

– Ni måtte ha en underbar tro på menskligheten; ateismen kommer ju att 
ställa större fordringar på den än kristendon gör. 

– Naturligtvis. 

                               
174 Thrower 2000, s. 51 & 108. 
175 Stenström 1984b, s. 20. 
176 Utilistiska samfundets årsberättelse för dess första verksamhetsår 1888, s. 10.  
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– Naturligtvis? Men hvarifrån skall ni få alla de starka individer ni behöf-
ver för att bilda er ateistiska mensklighet af? 

Så småningom, ateismen skall själf uppfostra dem!177 
 
Under flygbladets rubrik Om ateismen hade Lennstrand lagt till en rad: 
”Motsvarande utilistiska samfundets program.” Det var en sanning med mo-
difikation. Kanske trodde han i sina ljusa stunder på Niels Lyhnes vision om 
en ateism som efter hand uppfostrar nya släkten i människokärlek av egen 
kraft, men i det korta perspektivet vågade han inte helt förlita sig på den. 
Utilistiska samfundet formades för att vara en etisk spjutspets, en karaktärs-
daningens stormtrupp. Så lite tilltro visade Lennstrand i andra sammanhang 
till människans inneboende godhet att han i vissa stunder ville göra utilismen 
till ett åliggande, en plikt i linje med uppfattningar i helt andra moraltra-
ditioner: 

 
Menniskans lifsmål är att samvetsgrant bidraga till mensklighetens fortsatta 
utveckling till ett allt bättre och bättre tillstånd. Och huru skall detta ske? 
Först och främst genom att uppfostra sig sjelf, – – genom att arbeta på ut-
vecklandet af hvarje kroppslig och andlig förmögenhet till högsta möjliga 
fullkomlighet. Och detta är en pligt, för mensklighetens skull. Ny klarhet, ny 
styrka, ny lifsglädje skall sannerligen blifva hvars och ens belöning för det 
arbete han offrat på sin egen uppfostran, men genom hvarje, äfven den mins-
ta, ansträngning i denna riktning måste pligten gå såsom en gyllene tråd, 
hvarje handlings helgande åt den högsta gudomlighet vi känna, nämligen 
menskligheten.178  

Moral och politik 
Sanningskravet stannade inte vid frågor om moraliska värden för Lenn-
strand. Det var nära förknippat med politisk handling för att omsätta dessa 
värden i konkreta insatser mot förtryck och sociala orättvisor. Guds död och 
människans moraliska förpliktelser som krävde en ny gemenskap, ett nytt 
och starkt ”vi”:  

 
Gud ingriper ej längre i händelserna, nåväl, då måste vi ingripa. Gud sörjer ej 
längre för slägtet, nåväl, då måste vi sörja för det. Gud har ingen himmel, till 
hvilken han en gång skall föra oss, nåväl, då måste vi bereda oss en himmel 
här. Vi måste ersätta guds försyn, guds kärlek, guds godhet, guds rättvisa. Vi 
måste börja realisera gud i verlden, vi måste tillämpa honom i lifvet. Vi mås-
te ersätta honom. […] Hvad de lidande, de sjuka, de elända väntade, att han 
skulle göra, måste vi göra.179 

                               
177 Om ateismen. Flygblad från Utilistiska samfundet med utdrag ur J. P. Jacobsens roman 
Nilels Lyhne samt Arthur Fitgers drama Hexan. 1888. Texten är hämtad från Jacobsen 1880, 
s. 184–185, och möjligen översatt av Lennstrand själv. 
178 Fritänkaren nr 21 1890, s. 167. 
179 Viktor E. Lennstrand. Det åtalade Föredraget om ”GUD”, 1889, s. 16 
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Slutsatsen av detta blev att den religiösa kampen måste förenas med en poli-
tisk kamp, att religion och politik inte kunde tänkas utan varandra: 

 
För oss utilister är kampen mot den kristna verldsåskådningens vidskepelser 
och statskyrkotvångets orättvisor visserligen för närvarande det vigtigaste. 
Men mycket misstaga sig de som tänka att detta till den grad ensidigt tager 
vår uppmärksamhet i anspråk att vi sakna intresse för de vigtiga och betydel-
sefulla praktiska sociala och politiska reformer, hvilkas genomdrifvande en 
gång totalt skall förändra samhällsförhållandena och gifva framtiden ett helt 
och hållet nytt utseende. I den mån utilismen rätt uppfattas och griper sinne-
na, fyllas dessa af ett brinnande nit att personligen arbeta för just dessa  frå-
gors snara afgörande. […] Utilismen är den nya tidens port. Vi hafva att föra 
människorna dit från forntidens mörker och barbari. Men illa och ändamåls-
löst vore det att stanna vid den teoretiska sanningen, att ej gå längre än till 
premisserna och principerna.180 

 
Politiskt låg Lennstrands uppfattningar och sympatier till vänster, vilket 
skilde honom från de engelska fritänkare som han annars gärna refererade 
till. Även om han utgick från att människor behöver en tro, en ersättning för 
den religion som han föresatte sig att bekämpa, var det inte de mer utopiska 
och idealistiska färgade formerna av socialism som han åberopade. Inte hel-
ler finns det något som tyder på att han, till skillnad från senare fritänkaragi-
tatorer som Carl-Johan Björklund, var tilltalad av anarkismen. När det kom 
till politiska frågor höll sig Lennstrand till samtidens viktigaste och mest 
välorganiserade del av arbetarrörelsen: socialdemokratin.  

I offentligheten underordnades Lennstrands engagemang för socialdemo-
kratin alltid den utilistiska agitationen. Han uppträdde inte som socialdemo-
kratisk agitator och tog knappast alls in artiklar med politisk tendens i Fri-
tänkaren. Under en period, när han satt i cellfängelset i Malmö i början av 
1889, tycks han enligt ett brev till Hjalmar Öhrvall ha övervägt en tydligare 
koppling mellan utilism och socialism:  

 
Utilism är ett övergångsstadium till socialdemokratin. Förr ansåg [jag] de tu 
skilda. Nu ser jag tydligt, att hvad kristendomen hvarit, det blir i framtiden 
socialdemokratin. Den endast kan frälsa slägtet ur de närvarande förhållande-
na. Jag vet, att jag genom att säga detta högt stöter bort flera utilister – men 
är det sant, bör det sägas. Utilistiska samfundet kan ju bestå och verka. Men 
med tiden anser jag, att detta samfund ej kan låta bli, att uppgå i den social-
demokratiska rörelsen eller åtminstone förenas med den – de äro syskon.181 

 
Vad Lennstrand läste om socialism och socialdemokrati är oklart. Inget i 
hans senare texter tyder i varje fall på att han stiftade någon djupare bekant-
skap med socialistisk teori i vidare mening under fängelsetiden i Malmö eller 
vid något annat tillfälle. På sin höjd tycks han skaffat sig en elementär bild 

                               
180 Fritänkaren nr 12 1892, s. 100. 
181 Brev till Hjalmar Öhrvall den 17 februari 1889. UUB. 
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av de svenska socialdemokraterna idéer och krav vid denna tid, innan partiet 
antagit sitt första partiprogram. Marxism, anarkism eller utopisk socialism 
förblev antagligen vaga begrepp för Lennstrand. 182 

Av de politiska ambitionerna blev det inte heller några konkreta resultat. 
Redan efter någon vecka meddelar han Öhrvall att han ”inskränker” sig till 
en fortsatt verksamhet i samma riktning som tidigare och med samma mål.183 
Som socialistisk agitator skulle han inte heller komma att uppträda. Direkt 
efter frigivningen från fängelset i Malmö uttryckte sig Lennstrand visser-
ligen på ett sätt som väckte associationer till en revolutionär agenda, men det 
upphörde snabbt och kan ha varit en anpassning till tongångarna i den radi-
kala skånska arbetarrörelsen.184 Under sommaren 1889 nöjde han sig med att 
framhålla en mer neutral gemensam nämnare, för säkerhets skull formulerad 
mer på hans eget religiöst präglade språk än i samhällsomstörtande termer: 

 
Det himmelrike, om hvilket de kristne döma, är ingenting annat än den 

ideala återspeglingen af deras behof och längtan efter ett bättre. 
Och när ett bättre kommer till stånd, blir himlen förverkligad. 
Om utilism och socialdemokrati gäller i dag det ordet: de komma till sina 

egna, men deras egna känna dem icke.185 
 
Även om Lennstrand önskade en tydligare och mer långsiktig koppling mel-
lan utilismen och socialismen så förhindrades det av Utilistiska samfundets 
partiöverskridande program, som han varit med om att utforma och genom-
driva. Det viktigaste hindret mot ett tätare samröre kom ändå att bli social-
demokratins eget agerande när den började uppfatta utilismen som en poten-
tiell konkurrent.  

                               
182 Vid ett tillfälle framhöll han snarare socialdemokratins demokratiska karaktär än dess 
socialistiska, men det kan ha varit för att lugna andra medlemmar av det utilistiska samfundet 
som var mer öppet kritiska mot socialismen. Se Fritänkaren nr 3 1893, s. 24 
183 Brev till Hjalmar Öhrvall den 23 februari 1889. UUB. 
184 Social-Demokraten den 16 mars 1889. Ännu i slutet av 1890 kunde Lennstrand dock åter-
komma till formuleringar som blandade socialistiska idéer, klasskampsretorik och kristen-
domskritik. Se Social-Demokraten den 15 & 16 december 1890.  
185 Social-Demokraten den 1 juni 1889. 
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Erövringen av fritänkarbegreppet 

Med fritänkarbegreppet som vapen 
Vid sidan av ateist och utilist valde Lennstrand den offentliga rollen som 
”fritänkare”. Det gällde både som beteckning för egen del och för den större 
grupp som han ville företräda och utöka. Den tidskrift som han under flera år 
gav ut hette Fritänkaren. Till det sista han gjorde innan han blev svårt sjuk 
hörde att samla in skrivelser från hela landet för att visa hur många fritänkare 
som det fanns i Sverige.186 Att Lennstrand ansåg sig behöva en mer allmänt 
hållen beteckning som ”fritänkare” är förståeligt. ”Utilist” förblev en ex-
klusiv tillhörighet som krävde medlemskap i ett särskilt samfund. ”Ateist” 
var ett ord med taggarna utåt, som använts som skällsord sedan antiken och 
som knappast kunde populariseras på kort sikt.187 Fritänkarbegreppet hade 
åtminstone i början av Lennstrands verksamhet potential att tala till andra än 
de redan övertygade motståndarna till kyrkan och kristendomen.  

Idag beskrivs ”fritänkare” ofta som liktydigt med ateist eller gudsför-
nekare i svenskan.188 Det är inte någon ny betydelse, men den är inte själv-
klar i förhållande till ordets ursprung och var det inte heller på Lennstrands 
tid. Efter att mest ha varit en nedsättande beteckning i kyrklig och annan 
kristen propaganda mot personer som ifrågasatte kyrkan eller kristendomen, 
hade Lennstrand att förhålla sig till en något öppnare och mer sammansatt 
användning av fritänkarbegreppet under 1800-talets slut. Det kan ha varit 
skälet till att han i sina första föredrag inte gjorde något större nummer av 
fritänkarbegreppet. I referaten av hans första föredrag i Uppsala hösten 1887 
nämns inte ordet. Medan Wicksell valde rubriken ”Huru jag vardt fritänkare” 
som rubrik på det föredrag han höll i mars samma år, gick Lennstrand direkt 
på punkten ”Huru jag kom till förnekelse och ateism” i annonsen till ett av 
sina föredrag.189  

Inte heller i bevarade manus eller brev framhåller Lennstrand sig mer än i 
allmänna ordalag själv som fritänkare före hösten 1888. Till David Berg-
ström skriver han vid ett tillfälle att en fritänkarförening behöver bildas, men 

                               
186 Fritänkaren nr 14 1893, s. 105 & nr 16 1893, s. 121. 
187 Drachmann 1919, s. 8; Buckley 1987, s. 9ff & Bremmer 2007, s. 21f.. 
188 Svenska Akademiens Ordbok, häfte 79–83, 1925, spalt 1505 (”numera bl. (vard) allmänna-
re: gudsförnekare, ateist”); Nationalencyklopedin, del 7 1992, s. 57 (fritänkare är ”i     mo-
dernt språkbruk ofta detsamma som en som förnekar Guds existens”).  
189 Upsala den 22 oktober 1887. 
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vid den tiden är han mest upptagen av att gå från ateism och förnekelse till 
det positiva utilistiska budskapet.190 Först i mötet med den uttalat ateistiska 
engelska fritänkarrörelsens texter verkar han på allvar anamma fritänkarbe-
greppet som samlande beteckning för sig själv. Det gäller inte minst Footes 
skildring av berömda fritänkares dödsbäddar.191 Sedan Lennstrand fyllt fri-
tänkarbegreppet med eget innehåll kunde han fullt ut använda det som va-
pen. Istället för att mjuka upp ateistbegreppet med ett mer diffust eller mång-
tydigt fritänkeri gjorde han tvärtom. Genom utgivningen av Fritänkaren i 
juni 1889 blev ordet snabbt synonymt med Lennstrand själv och med den 
mest uppseendeväckande delen av hans förkunnelse – den som gällde ateism 
och förnekelse.   

En exkursion bland fritänkarbegreppets olika innebörder tydliggör Lenn-
strands särart i sammanhanget och hans förhållande till olika fritänkar-
traditioner. Indirekt ger denna begreppshistoriska skiss också en bild av de 
kommunikativa förutsättningarna för Lennstrands förkunnelse och agita-
tion.192  

Ett begrepp i polariseringens tjänst 
Ursprunget till ordet ”fritänkare” brukar härledas till år 1692, när ”the new 
Religious Fraternity of Free-Thinkers” nämns i en engelsk skrift.193 Större 
spridning fick ordet några år senare. Då beskrev den irländske vetenskaps-
mannen och politikern William Molyneux i ett brev till filosofen John Locke 
en tredje person som ”a candid free thinker and a good scholar”. Molyneux 
berömde denna tredje person, som gett ut en teologisk skrift, men reservera-
de sig för den våldsamma kraft som han fann i skriften och som han trodde 
skulle slå tillbaka på författaren.194 Skriften var Christianity not mysterious 
av John Toland, en av de ledande engelska deisterna. Oavsett om denne tog 
del av Molyneux beskrivning eller ej, så betecknade Toland sig själv vid 
ungefär samma tid som ”fritänkare” i jämförelse med mer lättsinniga liberti-
ner.195 Men det skulle inte dröja länge innan fritänkarbegreppet användes 
som generell, nedsättande beteckning på alla som framförde nya eller av-
vikande religiösa tankar. Jonathan Swift skrev år 1708 om ”The atheists, 
libertines, despisers of religion – that is to say, all those who usually pass 

                               
190 Viktor Lennstrand, brev till David Bergström 4 mars 1888. UUB. 
191 Se t.ex. Viktor Lennstrand, brev till Hjalmar Öhrvall 13 december 1888. UUB.  
192 För en kort översikt av begreppshistoriska angreppssätt med ytterligare referenser, se 
Alexandersson 2009, s. 26. 
193 John Mackinnon Robertson, A history of freethought, ancient and modern, to the period of 
the french revolution, London 1936, Vol. 1, s. 7. Jfr Gordon Steins artikel om freethought i 
The Encyclopedia of Unbelief, 1985, vol 1, s. 247f. 
194 John Locke, Some Familiar Letters between Mr Locke and Several of his Friends. London 
1708, s. 190. 
195 John Toland, A Collection of Several Pieces of Mr Toland, 1706, Vol II, s. 230.  
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under the name of freethinkers”.196 Fler engelska deister än Toland skulle 
dock snabbt börja använda fritänkarbegreppet för egna syften. År 1713 gav 
Anthony Collins ut A Discourse of Free-thinking, till försvar för den nya 
”fritänkarsektens” rätt att på egen hand pröva styrkan i belägg för eller emot 
olika påståenden.197  

Redan efter ett par decennier hade fritänkarbegreppet alltså blivit föremål 
för motstridiga tolkningar och definitioner, som gjorde det till ett slagträ för 
eller emot olika teologiska eller filosofiska idéer.198 När den engelske politi-
kern och publicisten Ambrose Philips startade en tidskrift med namnet The 
Free-Thinker ansåg han sig föranlåten att noga motivera namnvalet i förhål-
lande till de olika associationer som det kunde ge. I det första numret, daterat 
i mars 1718, skriver Philips att tidskriftens blotta namn kommer att få många 
välmenande personer att direkt lägga den åt sidan. En vän hade föreslagit 
utgivaren att han lika gärna kan kalla tidningen The Atheist, men Philips vill 
rädda ordet fritänkare, som nu är ”worn into Disgrace”, ”by taking it out of 
the hands of Libertines, by clearing it from Aspersions of Bigots, and by 
reconceiling it to the Vertuous and the Wise, who only have a just Claim to 
to it, in its genuine Sense”.199 Philips lämnar därför en egen definition, som 
lyfter frågan om fritt tänkande från det religiösa området för att tydligt ställa 
det under logik, gott omdöme och gällande lagar.200  

Philips försök att ge fritänkarbegreppet en allmän och mer okontroversiell 
innebörd blev inte framgångsrikt. Begreppet fortsatte att formas i fejder och 
diskussioner om religiösa och filosofiska synsätt, efter hand även utanför 
England. I Frankrike skedde en viss omorientering när encyklopedisterna på 
1760-talet tog in en artikel om tankens frihet och om egenskapen att vara 
Libre-Penseur. Artikeln föregrep den mer öppna ateism som skulle fram-

                               
196 Robertson 1936, s. 7. Robertson hänvisar även till en liknande användning i den inflytelse-
rika tidskriften Tatler vid samma tid. Med ”atheists” syftar Swift närmast på de s.k. praktiska 
ateister som praktiserade ett ”gudlöst” leverne även om de officiellt var kristna. Någon öppet 
uttalad, teoretisk ateism hade ännu inte framförts vid denna tid. 
197 Anthony Collins, A Discourse of Free-thinking, The Rise and Growth of a Sect call’d 
Free-Thinkers. London 1713. Collins inleder på s. 5 med följande definition: ”By Free-
thinking then I mean, The Use of the Understanding, in endeavoring to find the Meaning of 
any Proposition whatsoever, in considering the nature of the Evidence for or against it, and in 
judging of it according to the seeming Force or Weaknes of the Evidence.” 
198 Den första tidskrift som kallades The Free-thinker gavs ut i ett fåtal nummer år 1711 och 
den första skriften om fritänkares död kom redan ett par år senare. Se Robertson 1936, s. 8. 
199 The Free-Thinker, or Essays on Ignorance, Superstition, Bigotry, Enthusiasm, Craft, & c. 
Intermix’d with several Pieces of Wit and Humour design’d to restore the Deluded Part of 
Mankind to the Use of Reason and Common Sense. The Second Edition, Vol. 1. London 1733, 
s. 2.  
200 Ibid., s. 3. I ett senare nummer, från juni 1718, tar Philips direkt upp de religiösa frågorna. 
Han skriver att en sann fritänkare måste se att den verkliga religionen är lika långt från ”Mad-
ness of the Enthusiasts” som från ”the most extravagant Infidelity of the Atheist”. Båda dessa 
ytterligheter tjänar bara till att främja fördomar som fördunklar sanningen. Se Ibid., s. 100ff.  
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föras i baron d’Holbachs skrifter några år senare.201 Även i det protestantiska 
Nordeuropa kom begreppet att knytas till ateism från 1700-talets mitt, men 
snarare för att de utpekade fritänkarna skulle kunna kritiseras, brännmärkas 
och tystas. Den tyske teologen Johann Anton Trinius sina invändningar mot 
alla former av fritänkeri i ett niohundrasidigt lexikon och hans landsman 
Johann Philipp Fresenius beskrev en fritänkares omvändelse på dödsbädden, 
enligt det mönster som redan börjat etableras.202  

Fresenius skrift översattes till svenska och hörde till en snabbt växande 
litteratur mot fritänkeri i landet. Där återfanns ett arbete av den holländske 
vetenskapsmannen Bernhard Nieuwentijdt om de dödas uppståndelse på den 
yttersta dagen. Nieuwentijdts text vänder sig i första hand mot ateismen, men 
den svenske översättaren lade till Fritänkare, dessa ”ömkans värda Förnufts-
Trälar” som målgrupp i titeln och det egna företalet: ”Atheister och Fritänka-
re, som förneka den sanna Uppenbarelsen, dem måste man bestrida med de 
samma vapen, som de sjelfva bruka, det är med samma skäl och bevis tagna 
af sunda förnuftet och naturens betraktande, tills de kunna ta emot högre.”203 
Den danske politikern Ove Høegh-Guldberg fick bidra till vågen av skrifter 
mot fritänkeriet med en berättelse om en fritänkare som för ovanlighetens 
skull omvänds redan innan han ligger för döden. Texten lyfter fram dålig 
undervisning som orsak till fritänkeriet, men istället för att beskriva detta 
närmare avfärdas fritänkare allmänt som ”uslingar” och fritänkeriet som ”en 
afgrund, i hvilken det är alt för dåraktigt at nedsänka sig”.204  

En summering av dessa attacker mot fritänkeriet gav prosten Casper 
Wijkman, tidigare inflytelserik politiker under frihetstiden, i sin brett anlag-
da Undersökning Af den Christna Religions sanning, Till försvar mot DEIS-
TERIET, Eller Förnekandet af vår, i den Heliga Skrift, Uppenbarade Salig-
hets-Lära. Wijkman tar in fritänkarbegreppet bakvägen genom att använda 
”deist” som samlande beteckning på alla de fiender mot den kristna religio-

                               
201 Encyclopédie ou Dicitionnaire Raisonne des Sciences, des Arts et de Métiers, par une 
Societé de Gens des Lettres [faksimil av utgåva från 1765], Stuttgart & Bad Canstatt 1966, 
Tome neuvieme, s. 472ff. 
202 Johann Anton Trinius, Freydencker-Lexicon. Leipzig & Bernburg 1765; Johann Philipp 
Fresenius, Doct. Johann Philip Freseniii Märkeliga berättelse, om en så kallad fritänkares 
omwändelse på desz sote-säng, den christna religionen til styrka och förswar, övers. Olof 
Rönigk, 1762. 
203 Bernhard Nieuwentijdt. Betraktelse om De Dödas Uppståndelses Möjelighet; Som, Emot 
Atheisters och Fritänkares inkast, af Naturliga grunder bevisas, övers. Carl Joh. Brag, 1760, 
s. 5. Texten är ett utdrag ur Nieuwentijdts större arbete Het recht gebruik der vereldbeschou-
wingen & c., som först utkom 1716. Översättningen har gjorts efter en tysk utgåva från 1732 
(Die Erkäntnisse der Weissheit, Macht und Gute des Göttlichen Wesens […] zur Überzeugung 
derer Atheisten und Unglaubigen) som inte nämner Fritänkare i titeln. 
204 Ove Høegh-Guldberg, En Omvänd Fritänkares Lefvernes-Beskrifning, övers. Olof Rönigk. 
1772, s. 59 & 81. Jfr Arne Bugge Amundsen & Henning Laugerud, Norsk Fritenkerhistorie 
1500–1850, Oslo 2001, s. 211ff. Förutom Fresenius, Nieuwentijdts och Guldbergs böcker 
utgavs bl.a. Siegmund Baumgartens Afhandling om de så kallade fritänkares tanke-frihet i 
religionen, samt om desz beskaffenhet och orsaker i översättning från tyskan år 1753 och Carl 
Carlesons Försök til at wisa fritänkares förwända slutkonst i sex delar år 1760.  
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nen: ”alla slags Fritänkare, hvilka om det gudomliga väsendet och gudomli-
ga ting göra sig galna och oanständiga begrep”.205 I det ingår deister, som 
tror på Guds existens men inte på att denne längre ingriper i världen, men 
också ateister och alla andra som har ett ”vidrigt sinne” och försöker förringa 
profeternas och apostlarnas sinne. Det är uppenbart att Wijkman ser den 
kristna tron som hotad av denna diffusa skara. Dagligen utkommer fri-
tänkande skrifter, hävdar han, och otron går ”med starka steg sin väg fram, 
famlar alla möjliga skengrunder för att, om möjligt vore, genom farliga irr-
meningar, förmörka den nåde-sol, hvilken upplyser Christnas vandel till 
salighetens sälla hemvist”.206 Denna ”oblyga framfart af fritänkande snillen” 
omfattar att döma av Wijkmans inventering av deismens historia knappast 
några svenskar. Exemplen hämtas främst från England och Frankrike.  När-
mare beskrivningar och analyser av de deistiska systemen saknas i boken; 
dels sägs de vara för invecklade, dels skulle det vara ”mera vidlöftigt än 
nyttigt” att gå in på argumenten mot kristendomen.207 En del meningsmot-
ståndare avfärdas med demonstrativt förakt. Det gäller bland annat John 
Toland, som kallas för en irländare med fräckt sinne och liderlig levnad.208 
Ett särskilt gott öga har Wijkman till den naturliga teologins företrädare: 
”Desse avses med rätta som det mänskliga slägtets ohyra. Deras fataliska 
och Epicureiska begrepp uträtta, i anseende till Religions ändamål, det sam-
ma som den grofaste Atheisme.”209  

En mer folklig pendang till fritänkarkritiken utgjorde den lilla pamfletten 
Fritänkare och De yttersta Tiders Bespottare, utgiven år 1781. Här är det 
inte fråga om teologiska seminariediskussioner utan karaktärsanalys, eller 
kanske snarare karaktärsmord. På ett femtiotal sidor utvecklas det inledande 
signalementet på fritänkare som ”människor som älska sig sielfva, girige, 
stortalige, högfärdige, försmädare”.210 För dessa ”djefvulens barn” börjar 
bespottelsen – den anonyme författarens favoritbeckning på fritänkeriet – 
med att de till följd av en elak uppfostran ”drifva spott och gäckeri med näs-
tan”. Det kan handla om att visa ”qvickhet och fintlighet med bitande och 
stingande ord sin enfaldiga nästa angripa och såra” eller om härma tal, gång 
och klädedräkt. Efter detta går utvecklingen vidare. Nästa steg är att man 
skämtar med Guds ord, men för att bli en fullkomlig bespottare ska man 
”med försmädelse angripa sjelfva Gudaktigheten och det rättsinniga väsen-

                               
205 Kasper Wijkman, Undersökning Af den Christna Religions sanning, Till försvar mot DE-
ISTERIET, Eller Förnekandet af vår, i den Heliga Skrift, Uppenbarade Salighets-Lära. 1778, 
Första Afdelningen, s. 2.  
206 Ibid., s. 2ff. 
207 Ibid., s. 193. 
208 Ibid., s. 194ff. 
209 Ibid., s. 1. Wijkman kunde också uttrycka sig mer neutralt eller förundrat. David Hume 
beskrivs höra till ”de förnämste och mäst berömde Deister i vår tid” och om Rousseau heter 
det att han är en ”en man af ett sällsamt sinne och sällsamt snille”. Se s. 198ff. 
210 Fritänkare och De yttersta Tiders Bespottare, Beskrefna til deras Art och Beskaffenhet, 
Samt Farliga Tilstånd, 1781, s. 6.  



 125

det i Christo” samt ”drifva gäckeri med synden, och berömma sig deraf, lika 
som de i Sodom”.211 Men det värsta återstår fortfarande, att fördriva alla 
samvetsbetänkligheter över fritänkeriet: ”Skal han fördenskul fulleligen vara 
i frid, måste han utu sit hierta ut-rycka äfven all åtanka deraf, och sätta sig i 
det tilståndet, at han äfven kan föra omkring sådana tankar ibland de sina, 
som han kan le åt och drifva spott med.”212 Även författaren till denna skrift 
känner sig trängd av att fritänkarna blivit fler, och inte bara i de högsta sam-
hällsklasserna. Ytterst är det dock de kristnas eget fel att ”smäde-anden är 
utgången att bespotta”. Pamfletten avslutas med en klagosång över att kris-
tendomen är i största förfall, till följd av de kristnas ljumhet och skrymteri: 
”Om de Christna i gemen besinnade, at Religionens kunskap utan verk-
ställighet och utöfning ådraga dem et större ansvar. Om alla tilsammans vit-
nade genom sina gärningar om de sanningar, som de säga sig tro.”213 

Vågen av kritik mot fritänkare som ”bespottare” och ateister kastade 
långa skuggor. Det hände visserligen att fritänkarbegreppet användes beskri-
vande och utan fördömanden i svenska 1700-talstexter. I Jacob Serenius 
engelsk-svenska lexikon från 1757 beskrivs Sokrates som en fritänkare som 
inte trodde ”på landsens gudar” och Free-thinking som ”det andra extre-
mum emot widskepelse och Enthusiasteri”.214 Men det är knappast för-
vånande att den svenske ämbetsmannen Johan Fredrik Kryger tvingades 
gardera sig när han valde att ta med ordet fritänkare i namnet på en tidskrift 
som han utgav under åren 1767–1768. Tidskriften ägnades åt politiska och 
nationalekonomiska frågor och kallades Den Förnuftige Fritänkaren. I före-
talet motiveras namnvalet med hänvisning till den nyligen införda tryck-
frihetslagstiftningen. Kryger skriver att det finns åtskilliga ord vars innebörd 
först varit god eller oskyldig, till exempel tyrann och barbar, men som efter 
hand fått en ”elak uttydning.” Ordet fritänkare hör till denna grupp av ord 
”ty man förstår dermed sådana människor, som uphöja förnuftet öfver      
uppenbarelsen, göra det til domare öfver den Heliga Skrifts sanningar, eller 
ock at förkasta dessa alldeles, för at sätta sina spitsfundiga drömar i stället.” 
Men om man bara ser till ordets ”naturliga bemärkelse” så borde varje män-
niska vara fritänkare, enligt Kryger.215 

                               
211 Ibid., s. 8ff. 
212 Ibid., s. 21. 
213 Ibid., s. 47. 
214 Jacob Serenius, An English and Swedish Dictionary, The Second Edition, 1757, opag. 
Serenius, som tidigare varit kyrkoherde för svenska församlingen i London, ger också en 
tämligen neutral definition av ”Deism” (”deras lära, som neka guds ord och wilja intet annat 
än naturens ljus”) med en hänvisning till ”Free-thinker”. Även ”Atheism” beskrivs objektivt 
och ordagrant som ”gudlös, A-theism”. 
215 Den Förnuftige Fritänkaren, nr 1 1767, s.6f. Om tidskriftens innehåll, se Tore Frängsmyr, 
”Den gudomliga ekonomin”, i Lychnos 1971–1972, s. 217ff. Utgivaren tycks följa Ambrose 
Philips resonemang även när han tillägger att varken ”människo-frugtan, eller vänskap” skall 
hindra honom från att skrifa sanningen, men att han alltid ska komma ihåg sin skyldiga un-
dergivenhet emot Guds och människors lag: ”Jag vill vara fri, men ej tygellös”. 
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Bland personer som verkligen tänkte fritt om kyrkan och religionen blev 
det länge nästan omöjligt att offentligt beteckna sig själva som fritänkare. De 
fick nöja sig med ett ”praktiskt fritänkeri”, utövat i avskildhet utan öppet 
ifrågasättande eller avståndstagande från den officiellt påbjudna kristen-
domen precis som den ”praktiska ateismen”. Fritänkarbegreppet hade eröv-
rats av den luthersk-ortodoxa enhetskyrkans försvarare, som definierade det 
som sin absoluta motsats och som använde det för att gruppera och etikettera 
det mesta som man var emot. Enstaka avvikande röster från den statligt diri-
gerade kören av troende tystades. Dalins så kallade kalottpredikningar, en 
sorts gudstjänstparodier som skrevs och framfördes vid Lovisa Ulrikas hov i 
början av 1750-talet, förbjöds och förstördes och författaren tvingades lämna 
Stockholm.216 Innan skaldens samlade verk kunde ges ut efter hans död un-
derkastades de en ingående censur i religiösa och klerikala frågor.217  

Den gustavianska tiden innebar ingen egentlig förändring. Även om de-
ism och praktisk ateism förekom inom delar av landets aristokrati och in-
tellektuella elit så var det snarare världsliga skrifter med bristande respekt 
för religion och kyrka som spred ”otron” än systematiska avhandlingar om 
ateism, deism eller ”fritänkeri”.218 Inte heller Kellgren satte ”fritänkare” på 
sitt baner, trots att han i större utsträckning än Dalin kunde få utlopp för en 
religionskritik som nu sträckte sig bortom det antiklerikala och ifrågasatte 
själva den kristna tron. Snarare cirklade Kellgrens formuleringar runt det 
omstridda fritänkarbegreppet på ett avvärjande sätt, utan att göra det an-
vändbart för egen del. I artiklar med religionskritik eller försvar för re-
ligionskritiker i Stockholms Posten kunde Kellgren fråga varför prästerna 
ständigt misstänker en god poet för att vara fritänkare eller ironiskt konstate-
ra att det är ”en elak compliment […] åt Religionen, at tro alla Snillen vara 
Fritänkare”.219 Ett lekfullt förhållningssätt kunde möjligen vara nog så pro-
vocerande för de många sammanbitna allvarsmän som varnade för fri-
tänkeriet och som beskrev allmänt hån och gäck som fritänkarens första sta-
dium. Ett tidigt epigram ger prov på hur Kellgren anlägger ett sådant suspekt 
lättsinne: 

 
Det sägs at unga Baron Larm, 
Fri-tänckare har blifivt: 
Tänk hvilken nedrig lögn! Jag spricka må af harm. 
Har ondskan nånsin än sit välde längre drifvit? 
Men lappri, min Baron, det bör ej röra ER; 

                               
216 Karl Warburg, Olof Dalin. Hans lif och gerning (Diss. Uppsala), Svenska Akademiens 
handlingar del 59, 1884, s. 397ff. För ett exempel på hur Dalin i efterhand knutits till fritänke-
ri, se Oscar Levertin, Från Gustaf III:s dagar, 1896, s. 48. Levertin skriver dock att Dalin 
”bär inom sig” ett stycke av en fritänkare, inte att han gett detta öppet utlopp.  
217 Sven G. Hansson, ”Olof von Dalins Witterhets-Arbeten”, i Samlaren 1963, s. 197ff.  
218 Stig Boberg, Gustav III och tryckfriheten 1774–1787 (Diss. Göteborg), 1951, s. 298.  
219 Lennart Josephson, Kellgren och samhället. Kritik och satir till mitten av 1780-talet (Diss. 
Uppsala), 1942, s. 291f & 350f. 
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Så dumt och grundlöst prat kan ej Er oskuld kränka, 
’Ty hvar förnuftig menskja vet 
At ingen tänker fritt, som icke lärt at tänka.220 

 
Fler exempel finns i en kommentar till Wijkmans undersökning av ”deisteri-
et”, som tillskrivits Kellgren. Utan att författaren öppet tar strid i sak, än 
mindre berör fritänkarbegreppet, avfärdas Wijkman som underlägsen de 
storheter han kritiserar och föga värdig den uppgift han företagit sig: ”Bäfva, 
svaga menniska, det är en Gud, som du djärfs at försvara.”221  

Ett undantag som bekräftar regeln skulle kunna vara Thomas Thorild. 
Denne tvekade inte att gå längre än Kellgren och andra samtida i texter om 
politiska och religiösa frågor och använde även fritänkarbegreppet som hon-
nörsord. I anmärkningarna till ”Inbildningens nöjen”, ett ode tillägnat Kell-
gren, utropar han att den ”fritänkande, yttersta tiden har kommit” när den 
tidigare verskonsten ska ersättas av äkta poesi.222 Och i RÄTT eller Alla 
Samhällens Evig Lag hävdar han att den ”högsta fritänkande theorie vi hafve 
öfver Mänsklig Lycksalighet är Rousseaus”.223 Privat kunde han också be-
skriva sig själv som fritänkare.224 Men han var inte ute efter att kritisera kyr-
kan och den kristna religionen utifrån ett strikt förnuftskrav utan ville väcka 
till liv en ny revolutionär anda i det svenska språket och samhället. Detta var 
inte mindre subversivt ur kyrkans och statsmaktens synvinkel än någon an-
nan form av fritänkeri, men det gjorde att han inte hindrades av det mer eller 
mindre officiella likställandet av fritänkare och ateist. På det sättet före-
bådade han senare försök till fritt tänkande i religiösa frågor utifrån en and-
lighet som inte lät sig bindas till någon enskild konfession, men hans intresse 
för fritänkarbegreppet var för litet eller splittrat för att han skulle ge det en 
ny innebörd i sin samtid. För eftervärlden har han till och med kommit att 
förknippas med formulering som använts för att kritisera fritänkare: Tänka 
FRITT, är Stort; Men tänka RÄTT, är Större. Jag återkommer till den for-
muleringen, och dess innebörd, i nästa kapitel.   

Mot ett öppnare fritänkarbegrepp 
Ännu långt in på 1800-talet letar man i Sverige förgäves efter personer som 
offentligt beskriver sig som fritänkare. Tegnér besjöng tankens frihet utan att 
dra in i fritänkeriet i sammanhanget medan Almqvist använde fritänkar-

                               
220 Johan Henric Kellgren, Samlade skrifter, i Sv. Författare utg. Av Sv. Vitterhetssamf. IX, 
Första delen, utg. Sverker Ek & Allan Sjöding, 1936–37, s. 71.  
221 Ibid., Fjärde delen, 1943–44, s. 12. 
222 Thomas Thorild, Samlade skrifter, i Sv. Författare utg. av Sv. Vitterhetssamf. XV, Första 
delen, utg. Stellan Arvidson, 1933, s. 71. 
223 Ibid., Fjärde delen I, utg. Stellan Arvidson & Casimir Fontaine, 1965, s. 19. 
224 Ibid., Sjätte delen, utg. Stellan Arvidson, 1980, s. 39. 



 128 

begreppet några gånger i förbigående.225 Längre gick Clas Livijn, som i den 
satiriska romanen Riddar S:t Jöran anspelar på fritänkares utsatthet genom 
liknelsen ”som när en väl hierarchiserad tjenstemanna-Corps illfänas emot 
den djerfve fritänkaren”, men författaren inrangerar inte sina romangestalter 
bland fritänkarnas skara.226 Samtidigt fortsatte propagandan mot fritänkarna 
och deras idéer. Ett exempel är Edward von Saltzas skrift Christna Trons 
seger öfver Otron, som riktades emot fritänkare och neologer. Saltza var en 
driftig och varmt troende östgötsk näringsidkare med goda förbindelser med 
Karl XIV Johan. Han uttrycker sin upprördhet över oförskämda fritänkare 
och usla tvivlare som hotar att upplösa den religiösa tro som behövs båda för 
att tygla människans begär och för att ge henne tröst i dödens bittra ögon-
blick.227 

Nya idéer och samhällsförhållanden bidrog dock efter hand till en upp-
luckring av fritänkarbegreppets funktion som tillhygge mot påstådda guds-
förnekare. I mitten av 1800-talet gjorde den politiska och religiösa liberalism 
det svårare för enhetskyrkans företrädare att klumpa ihop alla som tänkte i 
andra banor än de officiellt påbjudna om individen och tillvaron. 1800-talets 
andra hälft kom att bli en tid av omfattande livsåskådningsdiskussioner där 
begrepp som tro och förnuft, idealism och materialism, ateism och agnos-
ticism, subjektivitet och kärleksgemenskap bröts mot varandra på ett för 
svenska förhållanden helt nytt sätt. I Dalins Ordbok öfver svenska språket 
från 1850 finns det en objektivt hållen beskrivning av fritänkare som en 
”som förkastar den uppenbarade religionens läror och blott antager den na-
turliga”, det vill säga närmast en deist i dess ursprungliga mening utan asso-
ciationer till rabiat gudsförnekelse.228 Ett par decennier senare beskrevs fri-
tänkare i den första upplagan av Nordisk Familjebok som en person som 
försöker fasthålla religionens värde och betydelse i allmänhet utan att i   
någon historisk form av religion se ett uttryck för ren religiös sanning.229 

                               
225 I ”Den Vise” skriver Tegnér om ”Från vårt grus hans fria tanke ilar”. Se Esaias Tegnér, 
Samlade dikter, utg. Tegnérsamfundet, del 1, red. Fredrik Böök, 1964, s. 96, rad 85. – C. J. L 
Almqvist, Samlade verk 23, Amalia Hillner, texten redigerad och kommenterad av Lars Bur-
man, Sv. Vitterhetssamf., 1995 s. 214 & Samlade Verk 5, Törnrosens bok, Duodesupplagan, 
Band I–III, Texterna redigerade och kommenterade av Olof Holm och Petra Söderlund, Sv. 
Vitterhetssamf., 2002, s. 77. 
383 Clas Livijn, Riddar S:t Jöran, ett quodlibet. För första gången utgiven av Stephan Michael 
Schröder (under medverkan av Sune Johansson) med utförliga litteraturhistoriska och textkri-
tiska kommentarer av Stephan Michael Schröder och Börje Räftegård, Berlin, 1993, s. 128. 
227 Edward Fr. von Saltza, Christna Trons seger öfver Otron. Ett ord till Fritänkare och Neo-
loger, 1816. 
228 A. F. Dalin. Ordbok öfver svenska språket. 1850, del 1, s. 492. Dalin har även med en 
annan definition – ”en, som tänker fritt och sjelfständigt i alla ämnen” – men noterar att denna 
sällan används. 
229 Nordisk familjebok, 1 uppl., del 5, 1882, spalt 417f. Artikeln har skrivits av Lawrence 
Heap Åberg, filosofidocent vid Uppsala universitet. 
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Likhetstecknet mellan fritänkare och ateist är nu borta, ja, begreppen är 
knappast ens förenliga enligt Nordisk Familjeboks beskrivning.230  

Trots detta fortsatte fritänkarbegreppets attraktivitet att vara begränsad. 
Religiösa liberaler som den sene Erik Gustaf Geijer, Fredrika Bremer och 
Viktor Rydberg beskrev inte sig själva som fritänkare, åtminstone inte of-
fentligt.231 Oviljan minskades knappast av att fritänkandet fortfarande för-
knippades med mer eller mindre dramatiska uppbrott och gester, som i Johan 
Niclas Cramérs Afskedet från kyrkan eller en fritänkares strödda anteck-
ningar och betraktelser under läsning af bibeln från år 1859. Cramér, vars 
formuleringar om döden senare åberopades av Lennstrand, hade lämnat 
prästbanan efter att ha blivit alltmer kritisk mot statskyrkan och dess lära. 
Någon materialist eller ateist var han dock inte; han hoppades på en univer-
salreligion som utan maktspråk kunde förena alla jordens folk ”i tron på Gud 
och ett liv efter detta och på en genomskinligt samvetsgrann, men ändå 
mensklig dygd […] för salig utvecklig i evigheten”.232 

Vid tiden för Nordisk Familjeboks första upplaga kunde fritänkarbegrep-
pet användas i samband med olika företeelser som ibland var förenade och 
ibland i tydlig konflikt med varandra. Det handlade om religiösa liberaler i 
Renans och Rydbergs efterföljd, unitarier, anhängare av andra panteistiskt 
färgade läror med mer eller mindre uttalad kristen grund och personer som 
oavsett egen religiös uppfattning arbetade för religionsfrihet. Det sista gällde 
inte minst den konfessionellt obundna Föreningen för religionsfrihet som 
startades i mitten av 1880-talet med den då övertygade positivisten Nyström 
som initiativtagare samt den religiöst tämligen ointresserade Hjalmar Bran-
ting och den kristne riksdagsmannen K. P. Arnoldson som aktiva medlem-
mar. Även personer som drev social reformism och upplysning i frågor som 
krävde förändring av den svenska enhetskyrkans idéer eller maktställning, 
till exempel Hjalmar Öhrvall och Knut Wicksell kunde omfattas av fritän-
karbegreppet. Slutligen var det fortfarande möjligt att kalla materialister, 
agnostiker, ateister och anhängare av nya ”mänsklighetsreligioner” som 
Comtes positivism för fritänkare. Begreppets hårda kanter hade slipats av 
något, men en fritänkare beskrevs fortfarande främst genom det som han 

                               
230 Jfr D. A. Sundén, Ordbok öfver svenska språket, 1892, s. 147, där ”fritänkare” definieras 
som ”sjelfständig tänkare” och som en som i religiösa frågor ”tänker fritt (utan dogmatiska 
förutsättningar)”. Inte heller här nämns gudsförnekelse eller ateism som synonymer.  
231 Rydberg kommenterade i ett brev en uppgift om att Brandes kallat Kierkegaard fritänkare 
och håller med om att detta ”föga passar på en man, vars tänkande städse utgår från trospre-
misser” samtidigt som han också hävdar att det finns ”en stark portion fritänkeri” hos den 
danske författaren. Se Nils Åke Sjöstedt, Søren Kierkegaard och svensk litteratur. Från Fred-
rika Bremer till Hjalmar Söderberg, (Diss. Göteborg) 1950, s. 100. 
232 Johan Niclas Cramérs Afskedet från kyrkan eller en fritänkares strödda anteckningar och 
betraktelser under läsning af bibeln, 1859, opag. förord. – Den unge Anton Nyström beskrev 
sig själv som fritänkare efter år 1862, men det innebar inte nödvändigtvis att han tog ställning 
för vissa tydligt avgränsade idéer utan var snarare en markering av självständigt ifråga-
sättande i andliga frågor. Se Tore Frängsmyr, ”Den unge Anton Nyström och positivismen”, i 
Lychnos 1963–1964, 1965, s. 86.  
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tänkte fritt i förhållande till – statskyrkan, kristendomen eller religion över-
huvudtaget.233 

I vissa kretsar steg fritänkarens status genom det ”moderna genombrottet” 
i nordisk kultur- och samhällsdebatt. Nu gav Georg Brandes fritänkarbe-
greppet en ny och starkt positiv innebörd. I ett energiskt och ofta refererat 
försvar för sig själv som fritänkare, riktat till kritiker i den danska pressen, 
hänvisar han till den fria tanken som sitt lösenord. Han avvisar argument om 
att denna fria tanke skulle vara liktydig med ”den fraække Tanke”, som är 
ute efter att trotsa sedligheten, eller tänkandet i största allmänhet, där alla 
kan sägas vara fritänkare. Istället fastställer han sin egen position i för-
hållande till ett krav på sanning: ”Hvad der forstaaes ved den frie Tanke 
lader sig sige med to Ord: Overbevisningen om den frie Forsknings Ret er 
det samme som Overbevisningen om, at der hverken i Naturen eller i Histo-
rien gives Enklaver, der ikke ere underkastede de Love, som i øvrigt behers-
ke Historie eller Natur.”234 Brandes tar särskilt upp fritänkarbegreppet i för-
hållande till ateismen. Han hävdar att det är lätt att hetsa de stora massorna 
med begreppet om det görs liktydigt med ateism och inte med sanningssö-
kandet som är dess moraliska kärna:  

 
Man fremstiller da eller foresteller sig da Fritænkeren som kjæmpende en 
fortvivlet och forbryderisk Kamp imod alt det Høieste i Livet, imod Moral og 
Religion. Jeg for min Part tænker, at hvad Mening man end i det Enkelte har 
om Moralen, maa man troe, at en af Moralens vigtigste Støtter er den uegen-
nyttige Sandhedskjærlighed, og det forekommer mig klart, at i et Samfund, 
hvor saa mange ydre Goder knytte sig til Bekjendeldsen af positiv Religion, 
især i en enkelt bestemt Confession, vil Ingen let blive Fritænker af anden 
Grund end af Sandhedskjærlighed, det vil sige af en moralsk Aarsag.235 

 
Genom sanningssträvandet knyter Brandes fritänkaren till framstegstanken, 
som han beskriver som historiens största ande och därför också som re-
ligionens sanna innebörd: ”Fritænkeren er – det veed og føler han – paa dens 
Side. Men er han det, da er han på Guddomens side og Guddommen med 
ham.” Med detta kastas rollerna om. Det är alltså inte fritänkarna som befin-
ner sig i strid med det högsta väsendet, det är deras motståndare! Sanningen, 
friheten och den högsta människokärleken är på fritänkarens sida, hävdar 
Brandes.236 

                               
233 Sanner 1995, s. 225ff. Sanners egen bestämning av det sena 1800-talets ”fritänkare” som 
anhängare av moralisk utopier i den kristna kärlekstankens anda tenderar dock att snäva av 
begreppet på ett historiskt missvisande sätt. Med denna normativa användning är det tveksamt 
om Lennstrand överhuvudtaget kan räknas som fritänkare, eftersom Sanner knappt godkänner 
honom som moralisk utopist. 
234 Georg Brandes, Forklaring og Forsvar. En Antikritik, Kjøbenhavn 1872, s. 40.  
235 Ibid., s. 47.  
236 Ibid., s. 48. Brandes nya fritänkarbegrepp skiljer sig också från de tidigare fritänkare under 
1800-talet som varit tämligen ljumma inför de religiösa frågorna. Se Brandes 1877, s. 190. 
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I detta rörliga landskap blev fritänkarbegreppet fruktbart för skönlittera-
turen, som i sin tur bidrog till att göra det mer sammansatt och mindre en-
sidigt än i 1700-talets och det tidiga 1800-talets Sverige. Att döma av två av 
den svenskspråkiga litteraturens under lång tid mest kända och lästa verk, 
där ”fritänkare” nu letar sig in, var beteckningen i mitten av 1800-talet ändå 
fortfarande förbehållen särlingar och våghalsar.  

I Fänrik Ståls sägner I (1848) låter Johan Ludvig Runeberg den omvittnat 
frispråkiga och självständige generalen von Döbeln själv fånga upp omgiv-
ningens beskrivning av honom som fritänkare och bekräfta den med egna 
ord: ”Fritänkare jag nämns, det är min heder,/Friboren är jag, och jag tänker 
fritt”. Det innebär dock inte att generalen gör sig till språkrör för religions-
kritisk eller ateistisk propaganda; tvärtom fortsätter han med att säga att hans 
tanke överallt ytterst sökt den i ”hvars vilja lifvets banor gå”. Men von    
Döbeln vill inte krypa för denne utan ge sin fria, manliga bön med ”eldadt 
hjerta och med upprätt panna”.237 – Runeberg förespråkade ingen liberalism i 
religionen eller politiken, och var knappast ute efter att rädda fritänkarbe-
greppet från dess kritiker. Ändå är det något av en händelse att han här, för 
första gången i en spridd och efter hand närmast kanonisk text, låter en iden-
tifierbar historisk och heroisk gestalt med stolthet beskriva sig själv som 
fritänkare. En anekdotisk förklaring som spridits är att Runeberg själv vid 
fyra års ålder ska ha sett von Döbeln i Jakobstad. Den lille Johan Ludvig ska 
ha blivit förskräckt när generalen knöt näven mot himlen och sagt ”Om du, 
din tusan djävul där uppe, åtminstone ville giva oss några droppar regn”.238 
Berättelsen ger ingen djupare ledning för diktanalysen, men det har sitt in-
tresse att den åldrade författaren själv återberättade den. Minnesbilden lyfter 
fram generalen som en undantagsgestalt, som utan att låta sig förskräckas av 
omvärldens reaktioner kan tala uppriktigt och på jämställd fot med Gud, 
liksom han i dikten kan låta sig inspireras till stordåd av den högsta makten. 
Samtidigt kan Runebergs val av ordet ”fritänkare” just här tolkas som en 
markering av att vem som helst inte kan göra anspråk på begreppet. Den som 
gör det ska vara beredd att gå lika långt som Döbeln gjorde vid Jutas, och 
dessutom kunna gå i land med det han föresatt sig. 239 

                               
237 Johan Ludvig Runeberg, Samlade skrifter, i Sv. Författare utg. Av Sv. Vitterhetssamf. 
XVI, del 5, utg. av Kerstin Nyquist, Lars Oljelund, Helena Solstrand & Johan Wrede, 1974,   
s. 130, r. 213–230.   
238 J. E. Strömborg, Johan Ludvig Runeberg. Biografiska anteckningar, I–III 1804–1837, Ny 
uppl. utg. Karin Allardt, Helsingfors 1928, s. 16.   
239 En översikt av tidigare tolkningar av dikten på denna punkt finns i Johan Ludvig Rune-
berg, Samlade skrifter, i Sv. Författare utg. Av Sv. Vitterhetssamf. XVI, del 14, utg. av Johan 
Wrede, Helena Solstrand & Ulla Terling Hasán, 1987, s. 271f. Werner Söderhjelm diskuterar 
olika möjliga innebörder av ”fritänkare” och förespråkat en tolkning som utgår från tanke-
frihet i vid mening och inte från en religionsskeptisk innebörd av ”fritänkare”, paradoxalt nog 
för att han vill slippa läsa in ett ställningstagande från Runeberg mot den religionsskeptiska 
innebörden. Se Werner Söderhjelm, Johan Ludvig Runeberg. Hans lif och hans diktning, 
Skrifter utg. av Sv. Litteratursällskapet i Finland 77, Helsingfors 1906, del 2, s. 372ff.  
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En annan finlandssvensk författare, Zacharias Topelius, skulle också ge 
fritänkarbegreppet en plats i litteraturen. Den trettonde berättelsen i Fält-
skärns berättelser kallas just ”Fritänkaren” och handlar om hur den arton-
årige Paul Bertelsköld skapar skandal i 1780-talets Åbo genom att vid en 
disputation vid Akademien ifrågasätta alla auktoriteter, såväl närvarande 
professorer som högre makter. Paul Bertelsköld har kontakt med en alkemist 
i staden och är bevandrad i tidens idévärld, men han är ingen himlastormare 
eller revolutionär. Han ersätter i sista stund en kamrat vid disputationen och 
rycks snarare med av sin talekonst och studenternas gensvar än av någon 
genomtänkt ambition att säga sanningar. Han är på väg att bli tagen till nåder 
av rektorn, men ångrar sig i sista stund när han känner sig provocerad av 
dennes ordval och beteende. Topelius låter inte Paul Bertelsköld beskriva sig 
själv som fritänkare. Istället använder han sin charmfulle och entusiastiske 
unge huvudperson för att ta till vara det sena 1700-talets spänningar och 
idévärld, samtidigt som han distanserar sig från dess potentiellt revolutionära 
laddningar. I slutet får den gamle universitetsläraren Henrik Gabriel Porthan 
ge berättelsens sens moral när han följer den relegerade Bertelsköld till far-
tyget som ska föra denne från Åbo till Stockholm. Porthan ansluter sig inte 
till dem som hyllar den unge studenten på kajen. Tvärtom hävdar han att 
Paul Bertelsköld fått det straff som han förtjänat. Men han vill be Paul att 
inte misströsta om sin framtid. Den unge studenten har ändå tagit strid för 
något stort, om än felaktigt, och det är bättre än ”alldeles icke strida och taga 
världen som en beteshage för tanklösa, oskäliga djur”. Porthan understryker 
att man både kan vara en sträng kritiker och tro på en allsmäktig Gud: ”Jag 
hyser det hopp om dig, att du aldrig skall sjunka till låga ändamål, och därför 
mod, unge man, mod! Gud vare med dig emot din vilja!”240  

Brandes inspirerade försvar för fritänkarna tas ibland till intäkt för be-
skrivningar av genombrottslitteraturens religionskritik som fritänkarromaner. 
I sak kan detta försvaras, om man menar att en rad skandinaviska författare 
anammade Brandes betoning på det vetenskapliga sanningssökandets som en 
moralisk skyldighet och en väg till framsteg och gemenskap. Men de klarade 
sig ofta utan själva fritänkarbegreppet. Huvudpersonen i Jacobsens Niels 
Lyhne kallar sig inte fritänkare utan ateist och föresätter sig att visa att det 
går att leva ett fullt och sant liv utan gudstro; romanen hade också arbets-
namnet ”Atheisten”. I svenska 1880-talsromaner är själva fritänkarbegreppet 
inte något givet lösenord i Brandes anda. I Gustaf af Geijerstams Erik Grane 
är fritänkeriet snarare förknippat med den äldre generationens filosofiska tro 
än med den unge titelpersonens religiösa frigörelse som snabbt övergår i 

                               
240 Zacharias Topelius, Fältskärns berättelser. Femte cykeln, Samlade skrifter del 13, 1921,   
s. 150. I en mycket allmän mening används fritänkarbegreppet också den tredje cykelns berät-
telse ”De blå”, där ett par soldater under 1600-talets krig diskuterar hur en verklig häxa ser ut. 
Till skillnad från teologerna, som föreställer sig fan med horn eller bockfot, så vet de fritänka-
re som varit ute i världen att djävulens och hans häxor kan göra sig älskvärda ibland.  
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ateism.241 Det är också en äldre generations språk- och tankevärld som Vic-
toria Benedictssons syftar på när hon använder fritänkarbegreppet i Ifrån 
Skåne.242  

När fritänkarbegreppet blev viktigt i skönlitteraturen under 1880-talet så 
var det som benämning av den ensamma sanningssägare som ansåg sig före-
träda vetenskap, framsteg och människokärlek gentemot en oförstående eller 
fientlig omgivning.243 Gunnar Ahlström har livfullt och inkännande samman-
fattat de unga skandinaviska fritänkarnas känsla av utsatthet: ”Ty kristen-
domen var verkligen en regerande sanning i denna tid, en diktator med vak-
samma tjänare på varje avsats i samhällsbyggnadens trappuppgångar. Från 
hovets och societetens värld ner till bibelkvinnornas och kolportörernas fat-
tigklientel härskade den med självklar överhöghet. Att bryta sig ut ur dess 
gemenskap var något oerhört som medförde isolering och förföljelse.”244 Den 
mest genomarbetade framställningen på det temat är Garborgs Ein Fritenk-
jar, som skildrar en ateists utanförskap i en norsk småstad, där han förtalas 
och bekämpas, och slitningarna i hans äktenskap med en prästdotter. Han 
lämnar till slut hemlandet och återvänder först som äldre, för att begravas av 
sin son – som själv blivit präst – och som under allmän uppskattning för-
dömer faderns irrläror. Det kan noteras att Garborg under 1880-talet inte 
satte likhetstecken mellan fritänkare och ateist. I en artikel om kritiken mot 
Bjørnsons kristendomskritik betonar Garborg snarare ett agnostiskt drag i 
fritänkeriet: en fritänkare kan tro på Gud, men kan inte lova att det finns en 
Gud eller ett liv efter detta – i religiösa frågor kan han bara uppmana 
människor att tänka själva. Garborg medger dock att det även finns 
fritänkare som aktivt vill människor att sluta tro på kristendomen, men även 
det ser han som ett sätt att få människor att allvarligt och personligt tänka 
över ”desse høge ting”.245 

En mer fragmentarisk version på temat finns i August Strindbergs tidiga 
drama Fritänkaren, där en student återvänder till föräldrahemmet. Studenten 
har blivit unitarier – inte ateist – men fördöms av sina konservativa föräldrar, 
sin bror som går i kyrkan för syns skull, en barndomsvän som blivit ”läsare” 
och så småningom även av den flicka han är kär i. Till slut finner studenten 
det bäst att lämna landet.246 Temat varieras också i Johan Lindström Saxons 
                               
241 Gustaf af Geijerstam, Erik Grane, 1885, s. 5 & 16.  
242 Victoria Benedictsson [Ernst Ahlgren], Från Skåne, 1884, s. 202. 
243 Se t.ex. Wahlund, Per Erik, ”Åttitalet och prästen”, i Edda. Nordisk tidsskrift for litteratur-
forskning 1947, Oslo 1947, s. 301. 
244 Gunnar Ahlström, Det moderna genombrottet i Nordens litteratur, Ny förkortad utgåva, 
1973, s. 83. 
245 Arne Garborg, ”Hev ’fritenkjarskapen’ noko å bjoda?”, i Artiklar og essay 1871–1890, 
Skrifter i samling X, Oslo 2001, s. 326f. Ein fritenkjar finns i del VIII i Skrifter i samling. 
246 August Strindberg, Ungdomsdramer I. Fritänkaren, Det sjunkande Hellas, Hermione. 
Texten redigerad och kommenterad av Birger Liljestrand, August Strindbergs Samlade Verk 
1, Nationalupplaga, 1989. Birger Liljestrand definierar på s. 255, helt korrekt i förhållande till 
Strindbergs användning av termen, fritänkare som ”person som utan att vara ateist vill tänka 
’fritt’ i religiösa frågor, dvs. vara obunden av dogmer och konventioner”. Jfr Sven-Gustaf 
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debutverk, berättelsen ”Fritänkaren”, som inleds med att den unge Sven 
grips av tvivel efter sin konfirmation och börjar läsa en stridsskrift mot sta-
ten, kyrkan och Gud. Vad han egentligen anser om religionen förblir oklart i 
texten, men han identifierar sig med beteckningen ”fritänkare” och befinner 
sig i öppen fejd med traktens ”waldenströmare” samt med fadern som tagit 
deras parti. När faderns gård brinner ned drar Sven ut ur honom lågorna och 
får höra av fadern, innan denne dör, att han ångrar sitt tidigare motstånd mot 
fritänkeriet och själv nu räknar sig som fritänkare. I slutet ångrar sig även 
Svens älskade Elin, som dragits med av kritiken mot honom, och säger sig 
vilja gottgöra vad hon brutit. Svens ädelhet förnekar sig inte heller nu, och 
han svarar: ”Ser du Elin, om man ej strider, kan man ju aldrig få känna se-
gerns glädje, och du är mig dubbelt kärare, dubbelt dyrbarare, därför att jag 
haft dessa motgångar att öfvervinna innan du blifvit min.”247 

Propagandan mot fritänkare från kristna debattörer och organisationer 
upphörde dock inte under slutet av 1800-talet. Snarare fick den ny kraft och 
nya spridningsvägar genom väckelserörelserna. I maj 1887 innehöll den 
frikyrkliga Hemlandsvännen en längre amerikansk berättelse om ”En fri-
tänkares strider och frigörelse”, som slutar med att den självmordsbenägne 
fritänkaren omvänds i mötet med en söndagsskoleverksamhet.248 Den ano-
nyma pamfletten från 1781, som refererades i kapitlet En fritänkares död, 
kom ut i nya, mer utförliga upplagor drygt ett sekel senare. Den gamla be-
skrivningen av fritänkares utveckling till att bli fullständiga ”bespottare” var 
kvar. Svårigheterna att upptäcka dessa lömska gestalter pekas ut i början av 
texten, där det sägs att fritänkarna finns såväl bland tiggare, horkarlar, och 
mördare som bland miljonärer eller allmänt nyktra och ärbara personer.249 
Som kontrast till det obevekliga sanningskravet i den moderna genombrotts-
litteraturen erbjuder den lilla skriften ett mer affärsmässigt argument för den 
kristna tron: att vara kristen kan inte skada, om man har rätt så vinner man 
mycket och om man har fel så förlorar man i alla fall inget.250 Även detta 
argument har dock en tradition bakom sig; det går tillbaka på Blaise Pascals 
diskussion om riskerna med att tro eller inte tro på Gud, som slutar just med 
konklusionen att det finns mest att vinna och minst att förlora på att tro.251  

Även andra kortare skrifter mot fritänkeriet gavs ut under slutet av 1800-
talet. Ett exempel är Lawrence Hastings Fjorton hårda nötter för fritänkare, 
med berättelser om hur uppblåsta och dåligt pålästa fritänkare kommer till 
korta i folkliga och vardagliga olika sammanhang, till exempel i mötet med 

                                                                                                                             
Edquist, Samhällets fiende. En studie i Strindbergs anarkism till och med Tjänstekvinnans son 
(Diss. Stockholm), 1960, s. 44ff. 
247 Johan Lindström Saxon. ”Fritänkaren. Svensk originalberättelse.” I Folkskrifter. Läsning 
vid den husliga härden 10, 1882, s. 42. 
248 Hemlandsvännen nr 20–21 1887. 
249 Fritänkaren. af x x x. Rock Island, Ill. & Chicago 1893, s. 6. 
250 Ibid., s. 57. 
251 Julian Baggino, Atheism. A Very Short Introduction, Oxford & New York 2003, s. 34f. 
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en äldre och livserfaren kvinna. Oavsett vilken spridning som Hastings skrift 
fick, tyckte Lennstrand att det behövdes en utförlig kommentar av den i Fri-
tänkaren.252  

Lennstrand gör fritänkaren till ateist 
Att Lennstrand efter hand stannade för att beteckna sig själv som fritänkare 
kan verka självklart. Sanningen var för honom nära förbunden med friheten. 
På individuell nivå handlade det om att genom sanningen bli fri från för-
domar och vidskepelser, som hindrade människan från att se världen som 
den är och försöka att förändra den utifrån detta. Det förutsatte frihet för alla 
människor att tänka själva och att säga och skriva vad de tänkte. Fritänkar-
begreppt gav också Lennstrand en tillhörighet i det moderna genombrottets 
tankevärld och i den internationella fritänkarrörelse som fanns under slutet 
av 1800-talet.  

Men valet av beteckning var ett viktigt retoriskt initiativ i förhållande till 
fritänkarbegreppets historia och samtida användning. Genom att som uttalad 
ateist sätta ”fritänkare” på det egna baneret fångade han upp begreppets mest 
polariserade – och polariserande – betydelser. Han bekräftade de kristna 
debattörernas beskrivning av fritänkare som gudsförnekare, men fyllde be-
greppet med den moraliska kampanda som Brandes börjat inblåsa i det. Så 
till vida kan annekteringen av fritänkarbegreppet beskrivas som en händelse 
av det slag som inträffar när någon eller några personer aktivt tar på sig en 
till stor del negativt stämplande etikett och fyller den med ett positivt inne-
håll för att driva egna intressen. Den kanadensiske filosofen Ian Hacking har 
uppmärksammat denna speciella form av agens, eller ”looping”, i förhållan-
de till identiteter som formats av bland annat sociala och biologiska   be-
stämningar.253 Samtidigt innebar Lennstrands användning av fritänkar-
begreppet en monopolisering av det. Mer sökande och prövande personer 
berövades möjligheterna att identifiera sig som fritänkare och att låta be-
greppet stå för en konfessionslös andlighet eller metafysik.  

Även på ett annat sätt var valet av fritänkarbegreppet viktigt. Precis som 
när han betecknade sig som ateist eller utilist kunde Lennstrand i egenskap 
av fritänkare framträda som en renodlad representant för logos och det ra-
tionellt tänkande. Ett alternativ eller komplement till fritänkarbegreppet hade 
kunnat vara någon av de populära symboler för människans uppror mot gu-
davärlden som befolkade 1800-talets litteratur och kulturdebatt. Prometeus 
och Lucifer har redan nämnts. För svensk del hade Strindberg under början 
av 1880-talet kompletterat skaran med Loke som fortsätter att smäda asarna 

                               
252 H. L. Hastings, Fjorton hårda nötter för fritänkare, Övers. K. J. Bohlin, 1887, s. 18ff & 
Fritänkaren nr 5 1893, s. 33ff. 
253 Alexandersson 2009, s. 29f. 
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trots att han redan fångats in och straffats av dem.254 Det är möjligt att dessa 
gestalter redan blivit så förknippade med andra idéer och personer att Lenn-
strand valde bort dem. Prometeus hade genom Viktor Rydberg fått en stark 
koppling till liberalismen. Lucifer var en favorit bland unga socialister, i 
flygbladet Lucifer i mitten av 1880-talet och i arbetarkalendern Lucifer – 
ljusbringaren, utgiven under några år på 1890-talet. (När Lennstrand an-
svarade för en liknande kalender hette den bara Ljus och frihet.) Vid ett av 
de få tillfällen när Lennstrand låter motivet ta plats i Fritänkaren så är det i 
en artikel om Georg Brandes, där dennes ord om Lucifer som sann upplysare 
och inte satanisk upprorsman citeras.255 Och Loke kunde trots Strindbergs 
fräschare tillämpning föra tankarna till den göticism som odlats i flera gene-
rationer i samhällets ledande skikt. Oavsett detta är det troligt han Lenn-
strand ändå inte ville använda ett symboltyngt språk som hotade att återföra 
honom till det mytos som han så energiskt bekämpade. På det sättet bidrog 
fritänkarbegreppet till att upprätta sammanhang och konsekvens i Lenn-
strands förkunnelse. Han var inte främmande för att skapa berättelser om sig 
själv, till exempel när det gällde barndomen och omvändelsen från kristen-
domen, eller att associeras med rollen som missionär eller apostel. Men inte 
ens när han själv satt fängslad anspelade han på mytiska gestalter som Pro-
meteus, Lucifer eller Loke.256  

Lennstrands övertagande av fritänkarbegreppet lyckades till stor del. Un-
der 1900-talet blev begreppet efter hand svårt att använda för dem som ville 
behålla delar av en religiös tro utan det traditionella gudsbegreppet eller som 
i första hand var intresserade av att verka för utvidgad religions-, yttrande- 
och tryckfrihet. Redan under 1920-talet konstaterade Svenska Akademiens 
Ordbok att ”fritänkare” i vardagligt tal betyder gudsförnekare eller ateist, 
även om ordboken har en mer allmän huvuddefinition (”person som tänker 
fritt o. framför allt i sitt tänkande icke är bunden av det hävdvunna […] i 
fråga om religionen”).257 Mot slutet av seklet fastslog Nationalencyklopedin 
att fritänkare i modernt språkbruk ofta är detsamma som en som förnekar 
Guds existens.258 Det kan finnas flera orsaker till att fritänkarbegreppet allt-
mer kommit att få den innebörd som Lennstrand ville ge det. Den fortsatta 
sekulariseringen kan ha bidragit till att begreppets innebörd förskjutits i rikt-
                               
254 I ”Lokes Smädelser” blandas grova påhopp (”Gudapack”, ”Gudasköka”) med påståenden 
om falsk helighet och triumfatoriska påståenden om gudarnas död. August Strindberg, Dikter 
på vers och prosa, Sömngångarnätter på vakna dagar och strödda tidiga dikter, August 
Strindbergs Samlade Verk 15, Nationalupplaga, 1995, Texten redigerad och kommenterad av 
James Spens, s. 25ff. Jfr Edquist, 1960, s. 82, 208 & 221f. 
255 Fritänkaren nr 33 1891, s. 178. 
256 När det gäller Lucifer är det möjligt att Lennstrands kristna uppväxt skapat ett tabu. Lenn-
strand anspelade aldrig på det sataniska och spekulerade aldrig i frågor om ”det onda” – så 
långt möjligt sökte han sig till de möjligheter som människor hade att minska lidandet i värl-
den och göra gott.  
257 Svenska Akademiens Ordbok 1925, spalt 1505. 
258 Nationalencyklopedin, del 7, 1992, s. 57. Den enda referens som anges är en skrift om 
Lennstrands vän och efterföljare Oscar Ljungdahl och den svenska fritänkarrörelsen. 
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ning mot allt mer uttalat avståndstagande från kyrka och kristendom. Men 
det är rimligt att också räkna med Lennstrands insats för förändringen. 

Ändå utnyttjade Lennstrand inte fritänkarbegreppets potential fullt ut. 
Han använde det i olika betydelser, både i en mer allmän med inriktning på 
religionsfrihet och motstånd mot makten och i en mer speciell med fokus på 
sin egen ateism. Det speglade hans syften, men skapade viss oklarhet. Han 
splittrade också sin propaganda med olika beteckningar. Förutom Fritänka-
ren utgav han från 1892 tidningen Tänk sjelf! med i princip samma innehåll. 
Någon motivering till denna publicistiska dubblering, som knappast bidrog 
till ökad tydlighet, lämnade aldrig Lennstrand. Utöver detta fortsatte han att 
använda ”utilismen” som beteckning på sitt positiva alternativ till kristen-
dom eller allmän uppgivenhet och livsleda, den nya tro som han ville ge 
mänskligheten. Därmed förpassade han själv i viss mån fritänkarbegreppet 
till en sidoarena för den dagsaktuella propagandan. 



 138 

Tänka fritt eller tänka rätt? 

När Lennstrand först tog upp fritänkarbegreppet genom tidningen Fritänka-
ren så var det med en tydlig inriktning på just rätten och den praktiska möj-
ligheten att tänka fritt, enskilt och i grupp. De första numren från sommaren 
1889 inleds med ett upprop till Sveriges fritänkare: 

 
Då nu snart mera ingen plats finnes i vårt land, där det förunnas den fria 
tankens och det ärliga sanningssökandets anhängare att samlas till menings-
utbyte och agitation för folkets upplysning och frigörelse ur medeltida vid-
skepelse; då den reaktionära och konservativa pressen icke blott gillar utan 
öppet föredrar ett våldsamt undertryckande af hvarje rörelse som åsyftar 
förnuftets och tankens frigörelse samt uppammande till medvetenhet af eget 
värde; och då den liberala pressen […] inskränkt sig till att någon enda gång 
afstyrka allt för långt gående själfsvåld från reaktionära myndigheters sida i 
undertryckande af den allmänt mänskliga rättigheten att fritt få forska efter 
sanningen och fritt få söka bibringa andra sin ärliga öfvertygelse; då vi fri-
tänkare, således gent emot myndigheternas öfvergrepp stå så godt som 
rättslösa och snart nog sakna alla utvägar till att häfda våra rättigheter och 
främja våra sträfvanden; synes nu oss endast ett medel återstå; ett eget tid-
ningsorgan, såsom målsman för alla verkliga fritänkare af alla skiftningar; 
ett organ, där vi inför en tänkande allmänhet kunna föra sanningens talan, 
rentvå oss från orättfärdiga beskyllningar och framdraga vår sak inför all-
mänhetens domstol.259    

 
Här utmålas en situation av allmänt förtryck och hukande anpasslighet som 
nog inte alla fria tänkare i landet kände igen, även om publiceringen tids-
mässigt sammanföll med en serie åtal för religionsbrott mot bland annat 
Lennstrand. Arbetarrörelsens tidningar, Social-Demokraten och Arbetet, 
nämns inte och liberala publicister som Rudolf Wall och S. A. Hedin hade 
skäl att känna sig förfördelade genom beskrivningen. Bortsett från detta är 
det uppenbart att den nya tidningens redaktion – som vid detta tillfälle även 
bestod av Alfred Lindkvist – tryckte starkt på en fråga som kunde förena 
sanningssökare och sanningssägare av olika övertygelser och bekännelser: 
rätten att verkligen få tänka fritt. Uppropet inledde en förfrågan om abonne-
mang och det är rimligt att utgå från att redaktionen just i detta fall gärna tog 
fasta på det som kunde förena så många betalande prenumeranter som möj-
ligt. Med tanke på de olika åtalen hade redaktionen också ett visst förtroen-
dekapital när det gällde kampen för tryck- och yttrandefrihet.  

                               
259 Fritänkaren, Profnummer den 1 juni 1889 s. 1 & nr 1 1889, s. 1. 
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Redan efter några sidor i Fritänkarens provnummer stöter man dock på 
den första av ett otal kommande texter i tidningen som snarare handlar om 
tro än tvivel och kritik mot kyrkan eller kristendomen. I en notis med rubri-
ken ”Hvad fritänkaren tror” heter det att även en fritänkare har rätt att tala 
om sin tro, ”ty han äger en sådan, fast han icke äger någon gud att tro på”. 
Här snävas genast fritänkarbegreppet av drastiskt, från att rymma alla som 
vill få kunna tänka fritt till dem som inte tror på någon gud och som dess-
utom kan skriva under på att de har en annan ”tro” och inte till exempel en 
empiriskt och vetenskapligt grundad kunskap, en ideologi eller en etisk över-
tygelse att falla tillbaka på. Den tro som avhandlas i notisen är mycket all-
män och avser det mänskliga förnuftet. Ytterligare några sidor in i provnum-
ret skärps dock trosfrågan genom att olika informationer från det utilistiska 
samfundet dyker upp, och då har den breda fritänkartidningen fått karaktär 
av internt nyhetsbrev för de – bokstavligt talat – närmast troende.260 Från och 
med tidningens tredje ordinarie nummer 1889 ändras dessutom under-
rubriken, ”Organ för Sveriges fritänkare” till ”Organ för Sveriges utilister”. 
Och i det nionde ordinarie numret samma år fastslår redaktören att ”det är ej 
nog att hela sitt lif söka sanningen, man måste ock finna henne och tillegna 
sig henne. Man måste blifva viss i dess ande.”261 

Denna dubbelhet skulle bestå under de följande åren, i tidningen och i de 
tal och andra anföranden som Lennstrand höll. Å ena sidan friheten att söka 
sanningar och att kritiskt pröva den sanning som har officiell auktoritet, å 
andra sidan förkunnelsen av sanningen i bestämd form.  

Förhållandet gick tillbaka på den dubbla rörelsen i Lennstrands förkun-
nelse, att riva ned och att bygga upp, och det finns inget som tyder på att 
Lennstrand uppfattade detta som en motsägelse. För honom var tron nöd-
vändig i sig och dess innebörd borde vara självklar för den som fått och vå-
gat använda sitt eget förnuft. Han tycks aldrig ens ha snuddat vid tanken på 
att fria tänkare skulle kunna komma fram till andra slutsatser än han. Att 
någon i Kierkegaards efterföljd skulle välja att tro på Gud just för att det är 
en tro emot allt förnuft var ingen möjlighet som han var beredd att beakta. 
Inte heller tycks han ha räknat med att människor skulle kunna förena ra-
tionalism och andlighet i nya former, till exempel genom den livstro som 
Ellen Key och andra skulle komma att utveckla.262  

Lennstrands samtida verkar inte heller ha hängt upp sig på dubbelheten. 
Branting, som var en aktiv förkämpe för individens frihet, motsatte sig vis-
serligen att samhället skulle hitta nya sätt för att forma människors själar. 
Men de flesta som intresserade sig för Lennstrand tycks ha varit mer upptag-
na av hur han framförde sina tankar än vad dessa innebar.  

                               
260 Fritänkaren, Profnummer den 1 juni 1889, s. 5 & 7. ”Hvad fritänkaren tror” är signerad 
Kettil Okristen, enligt Sanner 1995, s. 239, en pseudonym för Lennstrand. 
261 Fritänkaren nr 9 1889, s. 6. 
262 Wittrock 1953; Stenkvist 1968. Jfr även Sven Linnér, Pär Lagerkvists livstro, 1961. 
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En av de skrifter mot fritänkare som gavs ut under slutet av 1800-talet inled-
des med ett citat från Thomas Thorild: ”Att tänka fritt är stort, att tänka rätt 
är större”.263 Det kan inte ha varit någon obekant formulering för Lennstrand. 
Oavsett om han läst det verk av Thorild där den ingår så måste ha uppmärk-
sammat den under våren 1887. Då bestämde ledningen för Uppsala univer-
sitet att använda den som devis över aulaingången i det nya universitets-
huset.  

Det finns goda skäl att se valet av devis som ett svar på de radikala ver-
dandisternas ifrågasättande av den officiella idealism som upprätthölls av 
universitetets rektor Carl Yngve Sahlin och dess prokansler, ärkebiskopen 
Anton Niklas Sundberg. Under de veckor i mars 1887 när citatet valdes hade 
Knut Wicksells föredrag om hur han blev fritänkare väckt viss uppmärksam-
het. Den ännu mer uppmärksammade sedlighetsdebatten bröt dock ut först 
efter att Thorilds formulering valts som lösenord över aulaingången.264 I den 
debatten användes Thorildcitatet som tillhygge mot Wicksell av teologi-
professorn Martin Johansson, som året efter vigdes till biskop i Härnösands 
stift: ”Att det fria tänkandet ej är det högsta, finna vi, om vi se på hospitalen; 
der tänkes mycket ’fritt’, men alla äro dock ense om att dårarne äro be-
klagansvärda.”265 

Om Wicksells lansering av sig själv som fritänkare bidrog till att univer-
sitetet valde att betona sanningskravet så kan dess beslut ha blivit ytterligare 
ett motiv för Lennstrand att ta på sig rollen som fritänkare och fylla den med 
ett ännu mer utmanande innehåll. I likhet med Wicksell och de andra ver-
dandisterna måste han ha uppfattat inskriptionen över aulaingången som en 
markering mot tankens frihet och för den rådande samhällsordningen. Upp-
fattningen hade sanktion på högsta ort. Under middagen efter invigningen av 
det nya universitetshuset i maj 1887 framhöll Oscar II den sanna gudsfruktan 
som universitetets grundval gentemot de självsvåldiga personer som ville 
skriva ordet frihet på sin fana utan att låta sig tyglas av sanning, rätt och 
plikt: ”Jag hyser det vissa hopp, att denna högskola aldrig skall avvika från 
den bana, sanningen utstakat, att i dess lärares och lärjungars hjärtan städse 

                               
263 Fritänkaren. af x x x. Rock Island, Ill. Lutheran Augustana Book Concern. Chicago 1893. 
s. 43– 44 . 
264 Thomas von Vegesack, ”Tankens frihet i Uppsala”, i Det roliga börjar hela tiden, 1996,   
s. 299ff & Carl Frängsmyr, Uppsala universitet 1852–1916, i Uppsala universitets historia 
1793–2000, red. Tore Frängsmyr, volym 2:1, 2010, s. 236ff.   
265 Stockholms Dagblad den 5 april 1887. Wicksell tog upp den kastade handsken och svarade 
att målet är att tänka rätt, men att den enda vägen dit är att tänka fritt. – Även Lennstrand 
spann senare på samma tema, men då genom att beskriva ”dårarna” på mentalsjukhuset Kon-
radsberg i Stockholm som lika lyckliga i sina vanföreställningar som de kristna i sina. Se 
Viktor E. Lennstrands disputationer med komminister L. Meijer i Malmö och kyrkoh. P. Ny-
mansson i Skepparslöf. Stenografiskt referat, 1893, s. 47. 
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skola stå djupt ristade de tänkvärda ord, som pryda ingången till univer-
sitetets aula.”266 Under ett Uppsalabesök år 1889 kontrade Georg Brandes 
med att tolka devisen som en parafras på orden vid ingången till Dantes  
Inferno: ”I som här inträden, låten hoppet fara.”267  

Citatet från Thorild väcker fler frågor om Lennstrands förkunnelse än vad 
både han och hans vedersakare insåg. Stellan Arvidson har beskrivit bak-
grunden till Thorilds formulering, som finns i ett oavslutat prosaverk skrivet 
under intryck av händelserna i Frankrike i början av 1790-talet. Den revolu-
tionärt lagde Thorild var ingalunda uppskakad av skräckväldet och hade 
gärna sett att giljotinen brukats ännu flitigare. Men han oroades starkt av att 
borgerligheten tycktes ta kommando över utvecklingen och ville skriva en 
traktat för ett fullständigt revolutionerat samhälle. I det samhället skulle  
kapitalismen ersättas med en centralt dirigerad dygdelära. Varje enskild 
människas plats i samhället skulle enbart bestämmas av hennes duglighet 
eller förmåga. På det sättet skulle hennes inneboende förmågor frigöras till 
fullo och en frihet i djupare mening uppnås, men till priset av att hon inte 
längre har möjlighet att tänka och välja efter eget huvud och därmed ”fel”.268  

Thorilds formulering behöver naturligtvis inte läsas enbart i förhållande 
till vad han själv upplevde och tänkte när den tillkom. Ett akademiskt lärosä-
te kan vilja tolka den som ett uttryck för öppet och systematiskt sanningssö-
kande enligt vetenskapliga krav – en tillämpning som även borde ha tilltalat 
fritänkaren Lennstrand. Men anknytningen till Thorilds revolutionsidéer 
antyder en tolkning som inte är tilltalande för ett modernt universitet, och 
som knappast var det för Lennstrand: att en av statsmakten bestämd, ideolo-
giskt styrd uppfattning om vad som är rätt ska ha företräde framför möjlighe-
terna till fria val och fria tankar, allt för medborgarnas eget bästa. Lennstrand 
underströk att han aldrig velat ”tvinga sanningen” på den som inte låter sig 
övertygas av ”skäl och bevis”. Ändå låg det som en latent möjlighet i hans 
förkunnelse att de rätta tankarna skulle ha företräda framför de fria tankarna, 
till exempel om dessa förenade kristendom och vetenskap.269  

Spänningen mellan frihet och sanning förblev oförlöst i Lennstrands för-
kunnelse fram till hans död. Precis som när det gäller människovärdet i för-
hållande till ett utilistiskt nyttokrav, står vi här inför en oklarhet eller dub-
belhet hos Lennstrand som kan göra hans förkunnelse främmande och poten-
tiellt farlig för den som vill försvara det öppna och demokratiska samhälle, 
som han själv eftersträvade och offrade mer än de flesta för. 
                               
266 Upsala den 21 maj 1887. Hemlandsvännen drev tankegången längre i en artikel om det 
nya universitetshuset och dess auladevis: ”Må den icke blott som tänka fritt utan också rätt 
och icke tänka rätt utan också handla rätt! Ty det är i viljans daning till att med hänförelse 
och uthållighet ställa sig i det godas tjenst, som den rätta bildningen består.” Hemlandsvän-
nen, nr 21 1887. 
267 Vegesack 1996, s. 306. Om Brandes, se Upsala den 9 mars 1889. 
268 Thomas Thorild, Samlade skrifter, utg. Stellan Arvidson, i Svenska författare utg. av Sv. 
Vitterhetssamf. XV, Tionde delen I, utg. Stellan Arvidson, 1994, s. 200ff. 
269 Fritänkaren nr 18 1890, s. 138. 
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Uppdrag och offer 

”Hvad är kännetecknet på en apostel? Att han hänsynslöst utsändes af anden 
mot menniskornas gamla tro och farliga fördomar. Att han förkunnar en ny 
tro, upplysningens, nutidsbehofvets; att han för denna sin nya tro är redo att 
lida all den försmädelse och misshandling som den gamla trons maktinne-
hafvare ha förmåga att bereda honom.” Så skrev Bjørnstjerne Bjørnson i en 
artikel som i maj 1892 publicerades i Dagbladet i Oslo och Politiken i Kö-
penhamn. Artikeln togs också in i Fritänkaren, som hade ett särskilt intresse 
av den. Det var om dess redaktör som Bjørnson skrev. Lennstrand utnämns i 
artikeln till den ende i Norden som motsvarade kraven på en religiös apostel. 
Han beskrivs som en man som i brinnande tro försakar samhällsställning och 
hem: ”mot vänners råd, slägtingarnas gråt och böner drager han ut, icke på 
missionens ångbåtsbiljett till första eller andra klass, men utsatt för att lida 
svält i den omedelbara närheten af sin hemstad. Befald af anden till dem, 
som förfölja honom och kasta honom i fängelse.”  

Det religiöst genomsyrade språkbruket bör tolkas utifrån Bjørnsons situa-
tion som idealist och uttalad kristendomskritiker. Det sista hade han manife-
sterat genom att ge ut en bok med översättningar av Ingersolls texter och i 
skönlitterära verk som dramat Over ævne.1 Lennstrand hyllas för modet att 
utmana kyrkan och de troende medan den norske författaren kommer runt 
frågan om svenskens materialistiska budskap genom att beskriva honom som 
”kallad” till ett högre uppdrag. Detta uppdrag råder Lennstrand inte över 
själv, men han har visat sig värdig det genom den hängivenhet som är ”apos-
telns heliga hänförelse”. Det speciellt svenska i Lennstrands belägenhet po-
ängteras av Bjørnson, som beskriver landets överklass som särskilt tungma-
gad och föraktlig och dess folkliga pietism som ovanligt mörk och fördö-
mande. Främst är det ändå Lennstrands personlighet som lyfts fram: ”Han 
kan hvarken hejdas eller sjelf stanna; han genomskär all religiös föreställ-
ning med stålets uthållighet i ett sågblad. Han måste hvar gång genom stock-

                               
1 Ingersollöversättningarna samlades i en bok med titeln Tænk selv! Möjligen visste Bjørnson 
att Lennstrand gav ut en parallell version av Fritänkaren med namnet Tänk sjelf!, men han 
nämner det inte i artikeln. I förordet till översättningarna, som han inte ska ha gjort själv, går 
Bjørnson en liknande balansgång som i artikeln om Lennstrand. Han hyllar amerikanens 
upplysningsideal, men betonar att han inte delar dennes negativa uppfattning om metafysiken, 
den materialistiska historiesynen och viljan att aktivt motarbeta kristendomen. Se Robert 
Ingersoll, Tæenk selv! Nogle få punkter af det gamle og det ny testamente, kort belyste, utgi-
vet ved Bjørnstjerne Bjørnson, Kristiania 1883, s., 14f. 
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en för att komma till den nästa. Låt honom göra sin gerning! Allvarets stor-
het är till mera gagn än 40 presters jemna söndagsföredrag.”2   

Bjørnson utgick från sina egna uppfattningar i andliga frågor, men använ-
de ett språkbruk som smekte de svenska utilisterna och speglade deras själv-
bild. Till och med den föga salvelsefulle Wicksell fann uttrycket ”apostel” 
passande med tanke på Lennstrands allvar, nit, mod och offervilja. Wicksell 
tillade dock att Lennstrand aldrig ”vare sig inför vänner eller fiender upträdt 
med anspråk på att betraktas såsom något slags utilistiskt helgon”.3 
(Bjørnsons artikel infördes i Fritänkaren under en av Lennstrands sjuk-
domsperioder, när Wicksell var redaktör.) Både tidigare och senare förekom 
andra religiöst laddade beteckningar på den utilistiska verksamheten och på 
andra fritänkares insatser. Lennstrand fastslog att utilisternas tro var lika 
helig för sina utövare som kristendomen för de kristna.4 Han skrev också om 
sina missionsresor och om Brandes som omvändare och missionär för den 
fria tankens sak.5 Det heliga draget i striden för den fria tanken kunde också 
anas av dikter i Fritänkaren som ”Vik ej en tum” av Jakob Bonggren, där 
fienderna utmålas som fariséer.6 Någon belöning i himlen var visserligen inte 
att vänta, men i den lilla skissen ”Om hundra år” öppnar Lennstrand ett an-
nat perspektiv. Han berättar där om det upplysta ”framtidsfolkets” som tack-
samt hyllar de självuppoffrande och förföljda utilistpionjärerna.7  

Liknelserna med apostlar och missionärer hängde samman med en mer 
allmän stridsrelaterad heroism i Fritänkarens spalter. Vid denna tid var detta 
inte någon ovanlig del av det offentliga språkbruket för dem som tidigt   
matats med götiska dikter, skildringar av stormaktstidens hjältekonungar och 
berättelser om den västerländska civilisationens utbredning med svärdet i 
ena handen och korset i den andra. Associationerna till vikingatiden odlades 
genom liknelser mellan Lennstrands föredragsturnéer och ”härnadståg”. En 
teckning i Fritänkaren framställde utilisternas strid mot kyrkans företrädare 
som asaguden Tors strid mot jättarna.8 I dikten ”Stå fast”, signerad Tilda 
Widlund, finns ett eko av ”Gustaf Adolfs fältpsalm”, med raden ”Räds ej du 
lilla hop”, som ska ha sjungits före slaget vid Lützen. Widlund betonar, med 
kortfattade orderliknande imperativ, att de tappra fritänkarna måste hålla ut 
trots hån och hot: 

 
Höj stolt din fana, ljusets riddarvakt! 
Räds ej för hot! Låt dig ej våldet tvinga! 
Du lilla skara! Modet håll vid makt! 
Ty stort kan blifva det som nu är ringa! 

                               
2 Fritänkaren nr 10 1892, s. 73f. 
3 Fritänkaren nr 8 1892, s. 57. 
4 Hessler 1964, s. 123. 
5 Fritänkaren nr 14 1891, s. 111f & nr 22 1891, s. 177.  
6 Fritänkaren nr 2 1893, s. 9. 
7 Fritänkaren, nr 9 1892, s. 66. 
8 Fritänkaren nr 15 1893, s. 113f; nr 17 1893, s. 131f & nr 24 1893, s. 185. 
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Om än din varma ifver hånad är, 
Om du försmås, om vänner dig förneka, 
Kanske till slut dem vådeldsflamman lär, 
Hur farligt dock det är med gnistor leka.9  
 

Även Engelbrekt aktualiserades i en kamplysten dikt, ”Hvad striden gäller”, 
där folkets befrielse från religiös vidskepelse liknas vid svenskarnas kamp 
för frihet från utländskt förtryck. Dikten anspelar uttryckligen på de historis-
ka skildringar som läsaren förväntas ha ryckts med av som barn. Den käns-
lan kan nu återupplivas av var och en, men för en ny ”helig” uppgift: tankens 
frihet och allas gemensamma lycka. Trots denna breda appell hamnar den 
anonyme upphovsmannen på kort sikt i självheroiserande uppgivenhet, med 
siktet inställt på en belöning som först kommer i framtiden: 

 
Hvem är den man som bland oss stiger 
likt Engelbrekt fram med bergfast mod 
och åt sanningens heliga sak sig viger? 
Vi kunna det alla, blott viljan är god. 
Vår lilla trupp, må en här den bli 
af hjeltar som kämpa vår ande fri, 
som kämpa och ej med lögn dagtinga 
och efterverlden skall oss välsigna.10   
 

De historiskt inspirerade stridsliknelserna blev vanligare i den utilistiska 
kampen en bit in på 1890-talet, när ljuset från den hägrande framtiden börjat 
bli mer flackande och avlägset. Under Utilistiska samfundets första tid stan-
nade de inspirerade kampropen och stridssångerna ofta vid att betona driv-
kraften och energin i själva upproret mot övertro och övermakt och i de 
egna, höga idealen. Ernst Hellborg, samfundets dominerande skald under 
slutet av 1880-talet, tog mer fasta på den demokratiska gemenskapen än 
jämförelsen med det kungliga hjältemodet när han skrev dikten ”Kom!” på 
melodin till Tegnérs ”Karl XII”:  

 
Kom, slut dig till vår skara, 
kom, gör en ärlig bikt, 
kom, trotsa hvarje fara, 
försumma ej din pligt; 
kom, strid i våra leder 
du, som är andligt fri… 
Det gör dig mera heder 
än gudlöst hyckleri.11     
 

                               
9 Fritänkaren nr 16 1893, s. 124. 
10 Fritänkaren nr 15 1892, s. 113. 
11 Utilistiska sånger, utg. Ernst Hellborg. 1890, s. 8. Även i Utilistiska sånger finns det en del 
heroiserande dikter om den tappra lilla utilistskaran, t.ex. ”Härda ut”, s. 13f, och dikter på 
offertemat, t.ex. ”Giordano Bruno”, s. 12f. 
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Både liknelserna med kristna missionärer och de historiska anspelningarna 
låg inom ramen för Lennstrands val att betona logos framför mytos. (Asso-
ciationerna till Engelbrekt och Karl XII gick tillbaka på en mer eller mindre 
fiktionaliserad historieskrivning där dessa gjorts till ikoner för en sentida 
nationalism, men det var inte en vanlig uppfattning i det sena 1800-talets 
Sverige.) Teckningen av utilisterna som Tor i kamp med kampen var ett 
tillfälligt avsteg från den linjen. 

Som mycket annat i Lennstrands förkunnelse förebådades även föreställ-
ningen om de självuppoffrande pionjärerna som skulle få eftervärldens tack 
av Jacobsen i Niels Lyhne. Direkt i anslutning till den text om ateismen som 
Lennstrand tryckte upp i ett särskilt flygblad, fäller Niels några repliker som 
utilisterna möjligen sparade för internt bruk: ”I Begyndelsen er det, der vil 
Vilkaarene være haardest, der vil flest bukke under i Kampen, og der, der 
sejrer, kun sejre med forrevne Faner [...]. Men det er det Samme, en Gang vil 
det komme, og de Faa vil blive de Mange.”12 Från en sådan självbild är  ste-
get kort till Lennstrands närhet till martyrskapet, underförstått i Bjørnsons 
text om apostelns försakelse och uppgift att ”arbeta in i döden”. Martyr-
skapet åkallades genom utilisternas intresse för historiska gestalter som  
Giordano Bruno och Michael Servetus. Särskilt Brunos martyrium på kättar-
bålet sågs som en avgörande händelse. I Fritänkaren kan man hitta en insän-
dare daterad ”Sundsvall […] år 289 sedan Bruno brändes”.13 Lennstrand var 
inte heller främmande för att hålla ett långfredagsföredrag om den fria tan-
kens och vetenskapens martyrskap.14 Bland samtida kristendomskritiker 
nämner Fritänkaren Hjalmar Strömer som en martyr.15  

Frågan om martyrskapet togs upp av Lennstrand i en kortare artikel i Fri-
tänkaren, ”Behöfva vi förföljelse?” Han vänder sig mot att en del utilister 
talat om förföljelse som nödvändigt för att hålla uppe intresset för rörelsen 
och försökt göra slagsmål med myndigheterna till en huvuduppgift. Helt fel, 
hävdade han: ”Att tala om förföljelse såsom något godt, vittnar endast om 
andelig fattigdom – brist på inre lifskraft och behof af konstlade onaturliga 
medel att hålla intresset för saken vid lif. Vi tro, att vår uppgift och vårt mål i 
sig innesluter tillräckligt att hänföra och gripa människors sinnen, utan att en 
särskild martyrgloria derför behöfver eftersträfvas.” Men, tillade Lennstrand 
snabbt, om vi blir förföljda så ”är det naturligtvis vår pligt att vända det onda 
till godo och få förföljelsen att gagna vår sak.”16 Senare skulle han likna sig 
själv vid metodismens grundläggare John Wesley när det gällde modet att 
hävda en egen uppriktig tro mot ett massivt motstånd hos den etablerade 

                               
12 Jacobsen 1880, s. 186. Jfr Thure Stenström, Den ensamme. En motivstudie i det moderna 
genombrottets litteratur (Diss. Uppsala), 1961, s. 214f, om Niels Lyhnes desillusion inför 
gemenskapens möjlighet. 
13 Fritänkaren nr 1 1890, s. 8. 
14 Fritänkaren nr 8 1893, s. 57ff & nr 9 1893, s. 66ff. 
15 Fritänkaren nr 24 1891, s. 193f. 
16 Fritänkaren nr 2 1891, s. 10f.  
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kyrkan. Lennstrand, som vuxit upp i en metodistisk miljö, framhöll med ett 
tydligt igenkännande Wesley som en av alla tiders stora hjältar, även om han 
tog avstånd från dennes åsikter: ”ju mer jag tänker på hans ihärdiga och out-
tröttliga kamp mot prester och polis, desto djupare och innerligare blir mitt 
förakt för hans välmående och bekväma ’efterföljare’ i vår tid, dessa dagens 
hycklande och konventionella metodistpredikanter, […] som aldrig tänkt 
några egna tankar.”17  

Direkt efter Lennstrands död kulminerade beskrivningarna av honom som 
martyr. I ett föredrag som Oscar Ljungdahl höll i november 1895 liknade 
han den avlidne vid Jesus, som också lämnat livet ”innan han sett sina 5 och 
30 år”. Om fariséerna hade haft tillgång till en tidning som Svenska Morgon-
bladet – den kristna dagstidning som gavs ut i Stockholm – så skulle de ha 
kommenterat Jesus död på samma sätt som tidningen hade kommenterat 
Lennstrands, hävdade Ljungdahl. Och om Jesus skulle återvända till världen 
och uppträda på samma sätt som han gjorde i Judéen så skulle kyrkan och 
sekterna kalla honom för en otrogen: ”De kristna skulle enligt sin vana 
skymfa honom i tidningarna och åtala honom inför domstolarna och han 
skulle icke undgå att stenas eller korsfästas endast derföre, att vi icke bruka 
behandla hädare på det speciella sättet.”18 

Trots Lennstrands bedyranden om att utilisterna inte skulle söka förföljel-
se är det lätt att hålla med Inga Sanner om att han ändå verkar ha haft en 
dragning till martyrskapet.19 Denna dragning behöver inte uppfattas enbart 
som att han sökte lidandet för dess egen skull eller för att få uppmärksamhet. 
Genom att offra sig för det som han uppfattade som sanningen underordnade 
han sig ett syfte, en högre sak, som avlägsnade honom från dödens intighet. 
Det kunde ge en känsla av att de egna drivkrafterna att söka och säga san-
ningar omvandlades till ett arbete för gemenskap och gemensamma värden, 
en inre mission i självupptagenhetens landskap. Det offensiva arbetet för att 
övertyga andra om att han hade rätt var under alla förhållanden ännu ett av 
särdragen i Lennstrands förkunnelse, vid sidan av den egna upplevelsen av 
Guds död och den radikala förnekelse som han valde framför en mer öppen 
och prövande hållning.    

                               
17 Fritänkaren nr 6 1893, s. 41. 
18 Ljungdahl 1895, s. 28. 
19 Sanner 1995, s. 234. Karl Warburg, själv aktiv i kulturlivet under 1880-talet, konstaterade 
tidigt att Lennstrand ”ville bliva och tyvärr även blev martyr” för ett krasst religionshån. Se 
Viktor Rydberg, hans levnad och diktning, 1913, s. 588. 
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Individ, klass och genus 

Fronter i Lennstrands strider 
Lennstrands förkunnelse och verksamhet präglades till stor del av det svens-
ka 1880-talet. Decenniet utmärktes av tilltagande urbanisering och industria-
lisering, en omfattande emigration till USA och en intensifierad diskussion 
om ”kvinnofrågan”. En annan strukturellt viktig händelse var folkrörelsernas 
ökade roll. För väckelserörelsen fortsatte den tidigare tillväxten av antalet 
medlemmar, och frikyrkorna fick nu också ökad politisk betydelse. Dessut-
om var 1880-talet decenniet när socialdemokratin kom till landet och började 
formas till en reformistisk organisation efter tysk förebild.  

I svensk kultur- och samhällsdebatt framstår 1880-talet som en viktig   
period för det moderna genombrottets kulturradikalism, med en yngre gene-
rations ifrågasättande av ett ordenstyngt, officiellt kulturliv och ett klassam-
hälle där den politiska utvecklingen tycktes ha gått i stå. Livsåskådnings-
frågor var gemensamma, ofta politiskt laddade angelägenheter. Debatter och 
föredrag i religiösa ämnen kunde locka stora publikskaror och fängsla dem i 
timmar, inte bara i den akademiska världen.  

Som epokbeteckning har ”åttiotalet” i efterhand främst knutits till en löst 
avgränsad grupp unga författare, ”det unga Sverige”. Det avgränsar dock 
perspektivet och säger mer om skönlitteraturens ökande anspråk på sär-
behandling och autonomi än om dess betydelse i den bredare kultur- och 
samhällsdebatten. Litterärt brukar ”åttiotalet” ha anses uttömt det mesta av 
sin kraft under Lenntrands år som förkunnare. Icke-skönlitterärare författare 
och debattörer som Wicksell, Öhrvall, Branting och i viss Lennstrand själv 
skulle dock driva de radikala idéerna vidare och nå betydande inflytande 
under de år när skönlitteraturen brukar anses ha intagits av det nya ”nittio-
talet” med Levertin och Heidenstam som portalgestalter.20 Mot den bakgrun-
den har David Gedins beskrivning av ”åttiotalet” som ett nätverk av indivi-
der med skiftande positioner, relationer och förhållningssätt stora fördelar 
jämfört med olika försök att identifiera epoken med en viss grupp skönlitte-

                               
20 Lennstrand skymtar ofta bara i utkanten av studier av det svenska 1880-talet, men Gunnar 
Richardson tar med honom i ett ”representativt urval” på närmare trettio yngre män och kvin-
nor som stod för nya idéer och som i flertalet fall inte var ”’belastade’ med traditionsbunden-
het genom börd eller bildningsgång”. Se Richardson 1963, s. 436f. 
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rärare författare.21 Gunnar Hallingberg har också en viktig poäng när han 
pekar på att väckelserörelserna även efter 1880-talet bidrog till ”det moderna 
genombrott”, som de varit med om att driva fram redan innan decenniet in-
leddes.22 

Strider mellan generationer, klasser och grupper med olika religiösa eller 
ideologiska övertygelser var ett markant inslag i offentligheten. Tonläget var 
ofta högt, vilket motsvarade en situation där stora värden stod på spel, såväl 
materiella som ideologiska och andliga. Det var, för att låna en formulering 
av historikern Gunnar Richardson, en tid av både kulturkamp och klass-
kamp. Maktbalansen i samhället ändrades dock inte på allvar. Samma eta-
blissemang hade grepp om staten och dess olika delar när årtiondet började 
som när det slutade. Ändå var stridslinjerna delvis nya och på flera sätt skar-
pare i början av 1890-talet än i slutet av 1870-talet. En konservativ stats-
makt, med kungen och ärkebiskopen i toppen, utmanades nu av liberaler, 
socialister och ”kulturradikaler” samt väckelsekristna med olika politiska 
uppfattningar. Utmanarna samverkade ibland, men kunde också vara hårda 
fiender.23  

I detta spänningsladdade fält ställde sig Lennstrand med ett radikalt och 
kompromisslöst budskap om religionen, människan och samhället. Han be-
tonade, som vi sett, värdet av en inre kamp för klarhet om de stora livs-
frågorna. Resultatet av den inre kampen hade för hans del blivit en för-
pliktelse att bedriva en yttre strid för att övertyga så många som möjligt om 
vad som var sanning och lögn. Det bäddade för den stridslystnad och uthål-
lighet som odlades av honom själv och andra utilister.  Lennstrands ateism 
hårdnade i mötet med de ofta starkt rustade motståndarna, och den egna 
övertygelsen skruvades upp till en ibland orimlig tvärsäkerhet. Resultatet 
blev en militant och inte alltid tolerant förkunnelse, där de personliga er-
farenheterna och den utilistiska karaktärsdaningen offrades för den provoka-
tiva gudsförnekelsen och de frenetiska attackerna på kristendomen och de 

                               
21 David Gedin, Fältets herrar. Framväxten av en modern författarroll. Artonhundraåttitalet 
(Diss. Stockholm), 2004, s. 42. Se även s. 100ff om författarnas respektive andra debattörers 
insatser för att utmana samhällsordningen under slutet av 1880-talet. 
22 Gunnar Hallingberg, Läsarna. 1800-talets folkväckelse och det moderna genombrottet, 
2010, s. 388ff & 414. 
23 Som få andra decennier har det svenska 1880-talet behandlats i breda översikter över kultur, 
samhällsliv och idédebatt. Det kan ge ett överdrivet intryck av decenniets homogenitet och 
betydelse, men säger något om den särställning som årtiondet efter hand har fått som det 
moderna Sveriges förstuga eller trapphus. Inom litteraturvetenskapen är Gunnar Ahlströms 
Det moderna genombrottet i Nordens litteratur viktig i detta sammanhang. Ahlström behand-
lar även norska och danska förhållanden och går delvis längre tillbaka i tiden, men för svensk 
del ligger tyngdpunkten i hans översikt på 1880-talet. Gunnar Richardsons Kulturkamp och 
klasskamp fokuserar tidens bildningsideal i förhållande till politik, ekonomi och religionsfrå-
gor medan Karl-Erik Lundevalls Från åttital till nittital kompletterar analysen av den svenska 
litteraturen. Viktiga perspektiv på skönlitteraturen ger också Per Arne Tjäder i ”Det unga 
Sverige”. Åttiotalsrörelse och genombrottsepok (Diss. Göteborg), 1982 och Gedin 2004. 
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kristna samfunden.24 Detta må vara begripligt, eller åtminstone förklarligt, ur 
ett historiskt perspektiv. Men det gjorde Lennstrands förkunnelse tidsbunden 
och präglad av motståndarnas agerande, trots försöken att lyfta fram det tid-
lösa och självständiga i den. Det gjorde också att kampen kunde, eller måste, 
få ett högt pris. 

Individuella fri- och rättigheter 
För Lennstrand, liksom för liberaler och socialdemokrater, var individens 
rättigheter den springande punkten i alla politiska och sociala frågor. En del 
aspekter av detta har vi redan mött. Det gäller särskilt religionsfrihet, för-
samlingsfrihet och tryckfrihet i religiösa frågor. John Stuart Mill var en  
given referens i dessa sammanhang, liksom de äldre kristendomskritiker och 
upplysningsföreträdare som Lennstrand gärna åberopade.25 Till religions-
frihetsfrågorna hörde såväl statskyrkans avskaffande som den enskilda med-
borgarens rätt att slippa tillhöra en religiös organisation och slippa gifta sig 
eller bli begravd utan kyrklig ritual.  

Det oscarianska Sverige krävde någon form av religiös tillhörighet av sina 
invånare. Att bekänna sig till något övernaturligt var en medborgerlig plikt, 
även om bekännelsen bara var läpparnas. Den som ville lämna Svenska kyr-
kan kunde endast göra det om han eller hon istället blev medlem i ett annat, 
av staten accepterat kristet samfund eller i någon av det fåtal icke-kristna 
religiösa organisationer som var tillåtna i landet. En formell samvetsfrihet i 
förhållande till kyrkans kulthandlingar hade införts genom 1809 års reger-
ingsform, men den innebar inte att människor fritt kunde lämna kyrkan om 
de hade samvetsbetänkligheter mot dess lära eller verksamhet. Ett försök att 
underlätta utträdet ur kyrkan hade röstats ned av riksdagen under 1850-talet 
efter en debatt om farorna med ”religiöst lösdriveri”. Istället hade ett kom-
plicerat broms- och stoppsystem införts för att möjliggöra utträde i vissa 
särskilda fall. Språkbruket ger en tydlig bild av lagstiftarens attityd: om  
någon ”faller av” från ”den rena evangeliska läran” ska han först undervisas 
och förmanas av sin själasörjare, om han inte låter sig ”rättas” ska han var-
nas av domkapitlet och om han ändå ”framhärdar […] i sin villfarelse” att 
övergå till ”främmande religionssamfund” ska han anmäla det till kyrkoher-
den.26 Att Svenska kyrkan var den officiellt påbjudna normen i religiösa frå-
                               
24 Även detta kunde leda till religiösa jämförelser. I Viktor Rydbergs Vapensmeden från 1891 
figurerar den pietetslöse rabulisten magister Lars, som i reformationstidens Sverige river ned 
allt gammalt i kampen för sin nyvunna protestantism. När romanen gavs ut skrev Oscar  
Levertin till Heidenstam om magister Lars som ”en Lennstrand, grov, maktlysten, simpel och 
okunnig”. Se Werner Söderhjelm, Oscar Levertin. En minnesteckning, del 1, 1914, s, 320. 
25 Mills centrala texter om tanke- och yttrandefrihet och statens roll i förhållande till individen 
var under Lennstrands tid som agitator tillgängliga på svenska i Öhrvalls översättning. Se bl.a. 
Mill 1917, s. 12ff & 87ff. 
26 Hessler, 1964, s. 20. 
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gor även under 1800-talets senare hälft märktes också genom att alla andra 
beskrevs som separatister eller dissenters i juridiska och statistiska samman-
hang.27  

Språklig moteld hade öppnats genom att Svenska kyrkan allt oftare kalla-
des ”statskyrkan” av sina motståndare och belackare. På det sättet framhölls 
kyrkans officiella och kontrollerande funktion på bekostnad av dess religiösa 
budskap och roll. De som ville förnya Svenska kyrkan inifrån valde ofta att 
tala om församlingen istället för kyrkan.28 Det nedsättande statskyrko-
begreppet var under 1800-talets sista decennier i samklang med de många 
antiklerikala stämningarna. Per Erik Wahlund, som inventerat 1880-
talsförfattarnas prästporträtt, finner ett rikhaltigt galleri som ”exponerar idel 
osympatiska egenskaper: dessa andligen futtiga prelater pådyvlas enfald, 
total oförståelse för medmänniskornas bekymmer, avsaknad av intellektuella 
böjelser, högfärd, gnidighet, falskhet, allmän immoralitet”.29 Även i den tidi-
ga arbetarrörelsen var nidbilder av präster vanliga. I den socialdemokratiska 
pressens nyhetsnotiser framställdes kyrkans tjänare som oupplysta, trätlystna 
och lata, gärna med fokus på deras löner och ekonomiska intressen.30 Andra, 
mer omedelbara kristecken för kyrkan var minskande nattvardsgång och ett 
snabbt sjunkande antal studerande vid de teologiska fakulteterna.31 

Som Gunnar Ahlström och Gunnar Richardson påpekat måste kritiken 
mot prästerna och kyrkan ses som en del av en mer generell kritik mot makt-
förhållandena i samhället under denna tid. Prästerna må ha haft sina brister, 
men i 1880-talsförfattarnas ögon var deras främsta fel att de legitimerade och 
företrädde en orättfärdig statsmakt. Istället för att utveckla en sann kristen-
dom i förhållande till nöden och orättvisorna runt omkring dem beskylldes 
prästerna för att slå vakt om de besuttnas privilegier och att upprepa föråld-
rade dogmer.32 Även Berndt Gustafsson beskriver den kyrkliga förkunnelsen 
under 1880-talet i sociala, politiska och ekonomiska frågor som inriktad på 
att överbrygga ofrånkomliga skillnader i ett hierarkiskt samhälle genom för-
kunnelse av gemensamma värden. Klasstänkande, såväl bland fattiga som 
rika, fördömdes i skarpa ordalag.33  

Under 1880-talet ökade kraven på en religionsfrihet värd namnet. Kraven 
förenade de väckelsekristna med religiösa liberaler ur en äldre generation, de 
unga kulturradikalerna i studentorganisationen Verdandi i Uppsala och den 
framväxande socialdemokratin. Dessa olika intressegrupper var represen-

                               
27 Ibid., s. 38. Formuleringarna ”separatister”, ”dissenters” och ”sekterister” används som 
övergripande beteckningar på medlemmar i frikyrkorna i Viktor Rundgren, Statistiska studier 
rörande Svenska kyrkan, 1897. Medlemmar i Sveriges romersk-katolska församlingar kallas 
”papister” av Rundgren. 
28 Sveriges kyrkohistoria, del 7, 2003, s. 118. 
29 Wahlund 1947, s. 301f. Jfr Gedin 2004, s. 317ff. 
30 Gustafsson, 1953, s. 18.   
31 Richardson 1963, s. 310. 
32 Ahlström 1973, s. 90 & Richardson 1963, s. 315ff. 
33 Gustafsson 1953, s. 198ff. 
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terade i styrelsen för Föreningen för religionsfrihet, som bildades i Stock-
holm år 1884 med Anton Nyström som initiativtagare. I styrelsen ingick, 
förutom Nyström, bland annat Viktor Rydberg, Knut Wicksell, Hjalmar 
Branting och två ledande metodister, pastor K. A. Jansson och bokför-
läggaren Jakob Eriksson.34 Svenska kyrkans och statsmaktens grundläggande 
argument mot en full religionsfrihet kvarstod dock: religionen var en sam-
hällsfråga i ett kristet samhälle och kyrkan måste ha rätt att försäkra sig om 
att ingen isolerade sig i det religiösa livet. Om detta upplevdes som ett tvång 
av någon så fick den personen uppoffra sig för staten och kyrkan.  Ärkebis-
kop Anton Niklas Sundberg viftade bort argument om den enskildes sam-
vetsömhet i en riksdagsdebatt år 1885. Han hävdade att ett friare utträde ur 
kyrkan skulle oroa ”en mängd allvarliga och tänkande människor som med 
liv och själ tillhöra vår svenska statskyrka”. Inte förrän år 1909 fattade riks-
dagen beslut som på allvar underlättade möjligheterna att utträda ur kyrkan.35 

Kampen för religionsfrihet fördes i praktiskt taget varje nummer av Fri-
tänkaren och var en livsnerv i alla delar av Lennstrands verksamhet sedan 
han lämnat kristendomen. Indirekt fanns det ett nära samband med arbetet i 
Föreningen för religionsfrihet, vars stadgar han tryckte av i sin tidning. I 
pamfletten Hvad vi tro och hvad vi vilja från år 1888 satte han kravet att få 
följa sin övertygelse och sitt samvete och att därför få lämna Svenska kyrkan 
främst: ”Så länge vi äro tvungna att lefva inom statskyrkan, kunna vi ej vara 
sanna.”36 Kravet utvecklades, exemplifierades och upprepades ständigt i 
Lennstrands tal och texter. 

Vid sidan av viljan att markera utilismen som en egen religiös tro kan va-
let att bilda ett utilistiskt samfund – och inte bara en förening eller ett för-
bund – uppfattas som ett försök att erbjuda ett alternativ på statens villkor för 
fritänkare som ville lämna Svenska kyrkan. Lennstrand försökte själv utträda 
ur Svenska kyrkan i början av år 1890 med hänvisning till att han var med-
lem i Utilistiska samfundet, men fick till svar att detta samfund inte enligt 
lagen utgjorde ett främmande kristet samfund. Som nästa åtgärd skisserade 
han en kampanj, där landets pastorsexpeditioner skulle bombarderas med 
utträdesansökningar tills prästerna själva ville ändra regelverket. Av detta 
blev intet. På något sätt lyckades Lennstrand ändå ange ”ateist” på raden för 
trosbekännelse i 1890 års folkräkning.37 

                               
34 Nerman 1960, s. 16ff. 
35 Hessler 1964, s. 45ff. 
36 Hvad vi tro och hvad vi vilja, 1888, s. 1. Utilistiska samfundet ersatte inte Föreningen för 
religionsfrihet, som Olle Svenning hävdar i Hövdingen – Hjalmar Branting. En biografi, 
2014, s. 115. Föreningens arbete fortsatte under åren omkring 1890, om än under tynande 
intresse. Se Nerman 1960, s. 93f & 117ff. 
37 Fritänkaren nr 4 1890, s. 26 & uppgifter från 1890 års folkräkning, Riksarkivet. – Redan år 
1875 hade Anton Nyström bett om att få utträda ur Svenska kyrkan för att istället enbart vara 
medlem av det Positivistiska samfundet. Nyström kallades till ett samtal på pastorsexpedi-
tionen i Jakobs församling i Stockholm och fick då reda på att positivismens anhängare, ur 
kyrkans perspektiv, var hedningar som måste stå kvar i kyrkan. Nyström publicerade ett 
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Lennstrand gjorde också andra punktinsatser för att sätta fokus på frågan 
om religionsfrihet. Viktigast av dessa var en samlad aktion i anslutning till 
trehundraårsminnet av Uppsala möte 1593, ”de religiösa vidunderligheternas 
jubileum”, som celebrerade grunden för den statskyrka som Lennstrand ville 
avskaffa.38 Aktionen blev den sista större insatsen innan han bands till säng-
en av sjukdom. Den ger en bild av hur Lennstrand koordinerade skriftliga 
och muntliga insatser i syfte att uppbåda en folkopinion bakom yttringar som 
riktades direkt till landets viktigaste makthavare – och hur han delvis för-
störde för sig själv genom att ta i för mycket.  

Aktionen inleddes i maj 1893 med ett längre föredrag i Stockholm om 
Uppsala möte och dess plats i historien, som senare publicerades i Fritänka-
ren.39 Därefter följde ett par agitationsturnéer i expressfart i Dalarna och 
Norrland (se nedan i kapitlet Väcka, upplysa och organisera).40 Samtidigt 
bedrev han en kampanj för att få så många som möjligt att underteckna pro-
testlistor mot jubileet, statskyrkan och kristendomen. Ett syfte med listorna 
var att få en bild av antalet fritänkare i landet, men Lennstrand hade hårdra-
git texten så att den stötte bort många tänkbara undertecknare. Särskilt en 
formulering om att undertecknarna var beredda att ”våga lif och gods” för 
sin uppfattning väckte debatt. Wicksell valdes att vara med bland underteck-
narna av de telegram om protesten som skulle skickas till kungen och ärke-
biskopen, men ville själv inte skriva under listan med hänvisning till hur 
texten formulerats. Kampanjen kulminerade i början av september 1893, 
med ett möte i Lill-Jansskogen i Stockholm där 4 000–5 000 personer sam-
lats enligt Fritänkarens referat. Protestlistorna hade då samlat drygt 7 000 
namn. Lennstrand beskrev undertecknarna som ”rationalismens aktiva för-
trupper”, men han måste ha varit besviken. Under sommaren hade han skis-
serat hur insamlingen skulle kunna få upp till 100 000 namn och framhållit 
att den måste få minst 50 000.41 Telegrammen till kungen och ärkebiskopen 
formulerades som protester mot Uppsala mötes beslut, men utan krav på 
konkreta förändringar.42 
 

* 
 
Till den religiösa friheten kopplade Lennstrand, i likhet med många andra, 
frågor om utbildning och kultur. Inte minst gällde det folkskolans kristen-
domsundervisning, som han ville ersätta med en vetenskapligt grundad kun-
skap om alla religioner. Men han såg i grunden den religiösa friheten som en 

                                                                                                                             
referat av samtalet som underlag för en vädjan till riksdagen att ändra på lagstiftningen. Se 
Hessler 1964, s. 44f 
38 Fritänkaren nr 16 1893, s. 122f. 
39 Fritänkaren nr 10 1893, s. 73ff. Enligt referatet var omkring 600 åhörare på plats. 
40 Fritänkaren nr 15 1893, s. 113ff & nr 17 1893, s. 131f. 
41 Fritänkaren nr 14 1893, s. 105. 
42 Fritänkaren nr 18 1893, s. 137f. 
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del av ett större komplex av individuella fri- och rättigheter, på samma sätt 
som han såg det dåtida religionstvånget som en del av ett ojämlikt och orätt-
vist samhälle som förhindrade individuellt tänkande och verklig gemenskap. 
Av de andra rättigheterna var rösträtten den särklassigt viktigaste i ett sam-
hälle där bara de mest förmögna invånarna fick delta i politiska val. Under 
1880-talet handlade det om cirka 6 procent av befolkningen över 21 år.43 
Kvinnor hade visserligen rätt att delta i en del val, men eftersom de till följd 
av andra lagar och samhällsförhållanden sällan kunde ha någon egen förmö-
genhet så var deras andel av de röstberättigade ytterst liten. Till rösträtts-
frågorna knöt Lennstrand också en del övergripande demokratifrågor, bland 
annat kravet på republik. ”Endast under en republikansk styrelse kan folkets 
behof af upplysning, frihet och rättvisa varda tilfredsstäld”, hävdade han i ett 
föredrag sommaren 1891.44 

Lennstrands engagemang i rösträttsfrågorna var betydande. Inför riks-
dagsvalet år 1890 uppmanade han landets utilister att rösta på det demo-
kratiska valpartiet. Det hade allmän rösträtt som första punkt på sitt program 
och tryggad yttrande-, församlings- och föreningsfrihet som andra punkt. På 
partiets agenda fanns också sociala reformer som begränsad arbetstid och 
bättre arbetarskydd.45 Inför ett fyllnadsval i Stockholm ett par år senare en-
gagerade sig Lennstrand på Hjalmar Brantings sida. Trots att denne då kapat 
banden mellan socialdemokrater och utilister såg Lennstrand en möjlighet att 
främja såväl ”fritänkarpartiets” som den allmänna demokratiseringens sak. 
Lennstrand sammankallade ett möte och höll ett tal om rösträttens betydelse 
som för en gångs skull knappt innehöll ett ord om religion.46 Aktionen miss-
lyckades, men kan ha haft betydelse för att Branting välvilligt lät Lennstrand 
och Wicksell stå med på Stockholmslistorna med kandidater till den så kal-
lade folkriksdagen år 1893. Även här engagerade sig Lennstrand i arbetet 
och hamnade på femte plats, strax efter Wicksell. Båda fick drygt 13 000 
röster och placerade sig långt före flera kända socialdemokrater och libera-
ler. Det manifest för allmän rösträtt – både för män och kvinnor – som folk-
riksdagen antog publicerades senare i Fritänkaren.47 

Överhuvudtaget var Lennstrand angelägen om att framhålla fritänkeri och 
utilism som samhällsbärande element. Han blev han mycket upprörd när 
ateismen och utilismen kopplades samman med mord, kaos och anarkistisk 
terror i utlandet.48 När en urtima riksdag år 1892 beslutade att öka militäran-

                               
43 Richardson 1963, s. 20. 
44 Viktor E. Lennstrand, Republiken, allmänna rösträtten och fritänkeriet. Föredrag af Viktor 
E. Lennstrand vid Lill-Jans i Stockholm söndagen den 19 Juli 1891,1891 , s. 4. 
45 Fritänkaren nr 14 1890, s. 106f. 
46 Fritänkaren nr 17 1893, s. 123; nr 18 1893, s. 144 & nr 19 1893, s. 150f.  
47 Fritänkaren nr 9 1892, s. 67f; nr 2 1893, s. 13ff & nr 7 1893, s. 54. 
48 Se t.ex. Fritänkaren nr 15 1892, s. 116f. Redan innan han framträdde offentligt som ateist 
var han inne på dessa frågor. Han planerade en bok med tankar och aforismer i ämnet 1885 
och skrev ett par artiklar i Hemlandsvännen nr 31 & 36 1887, där han förespråkade ett seku-
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slagen utan att ens diskutera rösträttsfrågan så såg han det som ett sätt att 
upplösa medborgarnas vilja att försvara gemensamma, nationella värden 
istället för att bygga upp ett samhälle som alla människor ville försvara.49 
Även i andra sammanhang underströk Lennstrand att individuella fri- och 
rättigheter och sociala reformer stärker och utvecklar en verklig samhälls-
gemenskap utan tvång och hyckleri. Hans utomparlamentariska aktioner 
syftade på motsvarande sätt till att bredda och fördjupa det parlamentariska 
systemet genom ökad legitimitet hos alla medborgare och ökad sensitivitet 
inför den enskilda medborgaren. Förutom intressegemenskapen med social-
demokrater som Branting var stödet till dessa ett sätt att balansera de intres-
sen som var företrädda i riksdagen, på samma sätt som väckelserörelserna 
under 1880-talet hade ökat sin parlamentariska representation.50  

Vid sidan av individuella fri- och rättigheter arbetade Lennstrand för en 
ökad humanitet i vissa frågor som gällde förhållandet mellan individ och 
samhälle. Som vi sett hade han ett särskilt engagemang i kampen mot döds-
straffet. Han propagerade också mot militarismen som sådan, krävde mellan-
statlig konfliktlösning via internationella domstolar och beskrev Utilistiska 
samfundet som en fredsförening.51 Men han var inte pacifist eller reflexmäs-
sig försvarsmotståndare. När Knut Wicksell försökte avdramatisera Sveriges 
förhållande till Ryssland i ett föredrag hösten 1892 fick Lennstrand med sig 
Utilistiska samfundet i en protest mot sådana idéer. I protesten framhölls 
vikten av ett starkt svenskt försvar i förening med neutralitet och medborger-
liga rättigheter åt alla. Om inte detta skulle räcka, ansåg samfundet att Sveri-
ge borde vända sig mot någon av Europas ”kulturmakter” för att kunna be-
kämpa despotismen i Ryssland.52  

Folkets djupa led 
På en punkt har de flesta som yttrat sig eller skrivet om Lennstrand varit 
överens: hans kritik mot kristendom och kyrka var kanske inte nyskapande i 
sak, men det var något nytt att föra ut den till folkgrupper som inte tog del av 
de religiösa liberalernas och kulturradikalernas böcker och tidningsartiklar. 
Lennstrand tillförde en ny dimension i den svenska religionsdebatten när han 
sökte upp samma fattiga människor som väckelserörelserna och uppmanade 
dem att tänka sig en värld utan det övernaturliga och med ett individuellt 

                                                                                                                             
lärt fredsarbete med mellanstatligt skiljedomsförfarande som inte var avhängigt någon religiös 
övertygelse.  
49 Fritänkaren nr 23 1892, s. 178ff.  
50 Sveriges kyrkohistoria, del 7, 2003, s. 128ff & Ingrid Åberg, Förening och politik. Folk-
rörelsernas politiska aktivitet i Gävle under 1880-talet (Diss. Uppsala), 1975, s. 73ff. 
51 Se t.ex. Fritänkaren nr 13 1892, s. 100. 
52 Social-Demokraten den 18 november 1892. Jfr Gårdlund 1956, s. 165f. 
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ansvar att utvecklas moraliskt för att bidra till den gemensamma nyttan. Det 
var en revolt i människan han strävade efter, och den gällde alla människor.53  

Sedan gammalt fanns det en tradition av att friare religiösa tankar möjli-
gen gick an i en begränsad kulturelit, men att de snabbt kunde bli farliga om 
de spreds i bredare kretsar. Redan under antiken hade religionens discipline-
rande betydelse för folket framhållits. Även under 1700-talets upplysning 
hade skeptiker och förnekare tvekat inför att ge folket tillgång till ateistiska 
idéer eller tankar som kunde leda till ateism. Baron d’Holbach rapporteras ha 
varit noga med att låsa dörrarna till sin salong för tjänstefolket innan diskus-
sionen övergick till religionsfrågorna.54 Det sena 1800-talets ledande anglo-
saxiska sekularister hade i viss mån gjort upp med denna tvekan, men varken 
Ingersoll eller Bradlaugh riktade sig direkt till de många troende och fattiga i 
USA och England.55 I Sverige hade en sådan insats aldrig tidigare varit aktu-
ell. Här började det först en bra bit in på 1800-talet bli möjligt att leva utan 
Gud om man i övrigt hade en aktad social ställning och inte gjorde något 
väsen om sin bristande tro. 

Exakt hur Lennstrands publik var sammansatt går inte att säga, men det 
var en väl etablerad uppfattning i samtiden att han fann den ”inom folkets 
djupa led”.56 Och det var vad han själv ville. Redan tidigt efter sitt uppbrott 
från kristendomen stakade han ut vägen i ett brev till Hjalmar Öhrvall: 

 
Äro det blott en elit skara af bildade, som skola lyckliggöras af dessa san-
ningar? Skola de okunnige presterna alltjemt vara folkets enda andliga ledare 
[…]? Äro nu ej tiden kommen, då äfven vi rationalister böra börja en aktiv 
och allvarlig missionsverksamhet? […] Är det ej vår pligt och skyldighet att 
gå ut och förkunna vår tro?57 

 
Men missionerandet bland folket var inte bara en rättvisefråga. Lennstrand 
bedömde att de fattiga var mest mottagliga för hans nya evangelium. De 
”finare” var alltför bundna för att kunna eller våga tänka fritt, trodde han.58  

Om detta var Lennstrands viktigaste bedrift så var den också den som 
ledde till det mest energiska motståndet bland konservativa, stats- och fri-
kyrkliga företrädare, liberaler och – efter hand – socialdemokrater.  
 

                               
53 Till Anton Nyström skrev han om minnena av 1870-talets väckelse och sin tro på en ny 
”entusiasm för rättvisa och sanning”: ”Och jag är ock öfvertygad derom, att det är af arbetarne 
nästa stora händelse i verldshistorien skall utföras. Men sinnena behöfva förberedas och revo-
lutionen försiggå der först.” Viktor Lennstrand, brev till Anton Nyström den 27 november 
1889. Stockholms stadsarkiv.  
54 Thrower 1999, s. 96. 
55 Gavin Hyman spårar mer av indifferens och andlig apati bakom det bristande kyrkliga 
deltagandet hos den engelska arbetarklassen under mitten och slutet av 1800-talet än av  
ateism eller sekularism. Hyman 2010, s. 14f. 
56 Hofberg 1906, s. 39.   
57 Viktor Lennstrand, brev till Hjalmar Öhrvall den 16 december 1887. UUB. 
58 Hessler 1964, s. 126. 
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* 
 
Vid minnesfesten efter Lennstrands död tog både Wicksell och Branting upp 
frågan om hur kontroversiell Lennstrand varit som folkupplysare. Wicksell 
hävdade att den döde under en tid varit Sveriges populäraste man i de breda 
folklagren och att detta oroat makthavarna som kunnat tolerera ”villome-
ningar” hos personer som bland annat Viktor Rydberg, men inte bland fol-
ket. Branting uttryckte samma uppfattning med en klasspräglad retorik: ”När 
man förkunnar revolutionära idéer bland samhällsklasser, som ha   gemen-
samma inträssen, är allt väl och godt. / Men annat ljud i skällan blir det, när 
man vänder sig till den stora klass, som gent emot de högre klasserna ha 
motsatta inträssen.”59 Brantings partivän A. H. Janhekt hade då redan i ett 
minnesord i Ny Tid berömt Lennstrands vilja att vända sig till folket stället 
för att bli en salongsateist för överklassen.60 Karlstads-Tidningens liberale 
redaktör Mauritz Hellberg konstaterade att Lennstrand kunde ha dött som en 
aktad man om han behållit sin religiösa uppfattning för sig själv eller hållit 
sig på vetenskapens tämligen fredade område.61 

Mycket talar för att Wicksells och Brantings beskrivningar var riktiga när 
det gäller statens förhållande till Lennstrand. Som vi sett var kyrkans för-
kunnelse i sociala frågor inriktad på gemensamma kristna värden som kunde 
förena över hierarkiska gränser och på att motverka klasstänkande. Såväl 
ateism som socialism var uppenbara hot. Särskilt utmanande var kombi-
nationen av dessa båda synsätt i en kampanj riktad till de fattiga människor 
som annars uppmanades att ödmjukt överlämna sina öden till Gud. En glimt 
av detta ger ett par debatter i riksdagens första kammare. Där refererades 
Lennstrand och utilismen som ett sådant, yttersta hot.  

Första gången var en lördagskväll i april 1889. Under en debatt om stats-
bidrag till veterinärinstitut och etnografiska samlingar fann den inflytelserike 
och konservative biskopen Gottfrid Billing det nödvändigt att skrämma upp 
ledamöterna med en hänvisning till det Utilistiska samfundet: 

 
Ur dess program, som jag här håller i min hand, ber jag att få uppläsa endast 
en punkt, den vigtigaste, som angifver detta samfunds sträfvan och syfte. Den 
lyder så: 

”Det upträder afgjordt emot hela den kristna verldsåskådningen, bekämpar 
all tro på något öfvernaturligt.” 

Detta är rena verba, mina herrar! Jag undrar om icke en rysning går eller 
åtminstone bör gå igenom allas våra hjertan, när vi höra, att det bildats ett 
samfund som gjort till sin uppgift att hos vårt folk bekämpa icke blott en viss 
form af teologi, icke blott en viss form af kyrkoordning utan hela den kristna 
verldsåskådningen och tron på något öfvernaturligt.62 

                               
59 Nya Sanningar, nr 18 1895, s. 143. 
60 Ny Tid den 8 november 1895. 
61 Karlstads-Tidningen den 2 november 1895. 
62 Riksdagens protokoll vid lagtima riksmötet år 1889. Första kammaren, nr 29, s. 25f. 



 160 

 
Billing var upprörd över att staten sedan några år stödde Stockholms Arbeta-
reinstitut för föreläsningar av bland annat Anton Nyström, som också före-
stod institutet. Anklagelsen var mer byggd på associationer än belägg. Ny-
ström hade gett ut en kulturhistoria med avsnitt om 1800-talets olika euro-
peiska revolutioner och varit med när Utilistiska samfundet bildades, men 
inte blivit styrelseledamot och antagligen inte ens medlem.63 I inlägget skym-
tar även Branting och Lennstrand förbi. Trots sin upprördhet nöjde biskopen 
sig denna gång med en ”innerlig och varm förhoppning” om att pengarna 
skulle användas på ett sätt som inte tog ifrån någon den kristna tron. Ty ett 
större ont kan man inte göra en människa, varken kung eller arbetare, enligt      
Billing.  

Året efter tog Billing på nytt till orda när anslaget till föreläsningar vid 
Stockholms Arbetareinstitut behandlades. Nu lyckades han få första kam-
maren med sig på att institutet inte skulle få något statligt stöd eftersom det 
fortsatt att vara en härd för okristliga läror, bland annat genom en föreläsning 
av Wicksell om malthusianismen. Eldunderstöd gavs av den konservative 
professorn Oscar Alin från Uppsala. Alin läste upp ett upprop från Förening-
en för religionsfrihet i samband med ett av Lennstrands fängelsestraff för 
hädelse. Även denna gång var avsikten att kompromettera Arbetareinstitutet 
genom guilt by association; personer med nära koppling till Arbetareinsti-
tutet ingick i styrelsen för Föreningen för religionsfrihet. I andra kammaren 
blev diskussionen intensiv. Först efter inlägg från ecklesiastikministern 
Gunnar Wennerberg och flera liberala och väckelsekristna ledamöter beslu-
tade riksdagen att även år 1890 godkänna det statliga stödet till Stockholms 
Arbetareinstitut.64 

Ändå upp i riksdagen diskuterades också om det inte behövdes en särskild 
lag mot samhällsomstörtande krafter som utilism och socialism. År 1892 
skrev första kammarens tillfälliga utskott att det var dags att se över möjlig-
heterna att förbjuda de utilistiska och socialistiska söndagsskolorna, som 
spred ”mot samhället och religionen fiendtliga villoläror jemväl bland ung-
domen”. Den här gången var det ärkebiskop Sundberg själv som agerat. Han 
hade till ecklesiastikministern – och tydligen även till sina kollegor i första 
kammaren – överlämnat ett brev från en bekymrad kyrkoherde i Bromma. 
Kyrkoherden beskrev verksamheten hos den utilistiska lokalavdelningen i 
Sundbyberg som engagerat fabriksarbetarna på orten. Lokalavdelningen 
kombinerade inte bara gudsförnekelse med socialism, den tog även efter de 
frikyrkligas propagandametoder och sparade inte ens barnen. Kyrko- och 
skolrådet hade undersökt möjligheterna att förbjuda åtminstone söndags-
skolan, men kommit fram till att det inte gick. Sista hoppet stod nu till en 

                               
63 Viktor E. Lennstrand, brev till Hjalmar Öhrvall den 1 april 1888. UUB. 
64 Riksdagens protokoll vid lagtima riksmötet år 1890. Andra kammaren, nr 26, s. 38ff & 
Richardson 1963, s. 272f. 
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lagändring: ”Den ställning utilismen skapat i samhället är farlig och kan 
snart blifva outhärdlig.” Första kammarens tillfälliga utskott lämnade inget 
konkret förslag i frågan, men delade kyrkoherdens farhågor.65  

Kyrkoherdens varningar väckte inte bara intresse i Svenska kyrkans led-
ning, de var också i linje med vanliga uppfattningar inom väckelserörelsen. 
Brevet publicerades i Svenska Morgonbladet, som på ledarplats varnade för 
”en fruktansvärd moralisk förvildning” till följd av de ateistiska söndags-
skolorna och diskuterade behovet av skärpt lagstiftning mot dessa. Frågan 
var komplicerad eftersom frikyrkorna annars var för utvidgad religionsfrihet, 
men tidningen försökte klara balansgången genom att skilja mellan den san-
na religiositet som behövde få verka fritt och den irreligiösa förkunnelse som 
var ett hot mot alla troende om den spreds i offentligt.66 Den linjen hade 
lagts fast några år tidigare av Svenska Missionsförbundets ledare pastor Erik 
Jakob Ekman. I ett par artiklar om religionsfrihet hade han å ena sidan pläde-
rat för att statskyrkosystemet omöjliggjorde en verklig religionsfrihet för alla 
som dyrkade Gud och å andra sidan starkt tagit avstånd från att religionslös-
heten fick skydd och spelrum i samhället. Samhället måste bygga en sedlig 
bas med tron på en personlig gud som grundval. De som inte hade någon 
gudstro borde av staten förhindras att sprida sina idéer och lösa upp sam-
hällsgemenskapen:  

 
Ty här har icke varit fråga om menniskor, som vilja hafva religion, och som 
begära att få öfva sin religion efter sin öfvertygelse och sitt samvete, utan här 
gäller det menniskor, som äro utan all religion, och som önska frihet att få 
utdöda all religion hos andra genom att bibringa dem sin verldsåskådning. Att 
staten här träder emellan, dermed sker ingen kränkning af religionsfrihetens 
heliga grundsats.67 

 
Ekman modererade senare sin ståndpunkt i ett brev till Lennstrand, som 
denne publicerade i Fritänkaren hösten 1890. I en artikel i Hemlandsvännen 
formulerade han sig i klartext om att han inte längre ansåg att några världsli-
ga straff skulle utmätas i världsliga mål, inte ens för hädelse.68 Men hans 
tidigare argumentation levde vidare inom frikyrkorna, som såg med oro och 
bestörtning på Lennstrands öppna och offensiva agitation. I motståndet mot 
den kunde de luta åt samma hållning som statsmakten intog, men de hölls 
samtidigt tillbaka av misstron mot statens vilja och förmåga att på allvar 
förändra Svenska kyrkans särställning.  

Att Lennstrand bidrog till att driva de frikyrkliga i armarna på statsmak-
tens konservativa etablissemang väckte misstro och kritik mot honom även 

                               
65 Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år 1892. Första kamma-
rens tillfälliga utskotts utlåtanden nr 11, 1892, s. 25f & 34ff.   
66 Svenska Morgonbladet den 2 december 1891. Jfr även insändaren ”Skola barnen överlem-
nas åt gudsförnekare” av signaturen Lärare den 17 december 1891. 
67 Hemlandsvännen nr 23 1888. 
68 Fritänkaren nr 19 1890, s. 145ff & Hemlandsvännen nr 45 1890. 
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på liberalt håll. Den tidigare verdandisten Mauritz Hellberg beklagade i ett 
brev från till Hjalmar Öhrvall i början av år 1890 hur Lennstrands agitation 
minskade klyftan mellan väckelsekristna och Svenska kyrkan istället för att 
vidga den. Utifrån sina nya insikter som tidningsman i Värmland, ”läsar-
landet par préference”, hade han upptäckt riskerna med Lennstrands verk-
samhet: 

 
Läseriet har som sagt en enda punkt, vid hvilken en frisinnad påverkan kan 
anbringas, och det är som sagt avogheten mot statskyrkan. I denna punkt   
ligger ett brott på auktoriteten, och från denna punkt kunde arbetas vidare. 
Och det tror jag vore en lifssak att arbeta vidare derifrån. […] Ty jag är af 
samma åsigt som de att religionsfriheten är hufvudfrågan: med den följer allt 
det andra. – […] Lennstrands verksamhet har istället för att öka klyftan mel-
lan högkyrkliga och läsare minskat den. Inför hans ”gudlösa” meningar kän-
ner de bara en fårskocks panik. – Tänk om han varit klok och erfaren nog och 
äfven nog osjälfvisk att behålla för sig sina mest anstötväckande tankar och 
börjat med att popularisera V. Rydbergs eskatologi, förklara bibelns natur 
o.s.v., då hade han kunnat få med sig en stor mängd af dem […].69  

 
Hellberg uttrycker alltså i första hand en taktisk bedömning. De frikyrkliga 
behöver vinnas för religionsfrihetens sak, men det är en del av ”allmogen” 
som den liberala redaktören ser på med oförståelse. De beskrivs som en ”får-
skock”, det vill säga som dumma och kollektivistiska. Hellbergs egna erfa-
renheter av att popularisera Rydberg i ett lokalt bönehus tycks ha förskräckt 
både honom och åhörarna: ”Du skulle se hur rädd fårskocken såg ut, och 
ändå talade jag så bibliskt […]. Jag tänkte mig då hur de skulle betett sig, om 
de fått höra Lennstrand.” Själv hade Hellberg tidigare övervägt att engagera 
sig på Lennstrands sida. ”För min del står jag och stampar på denna punkt, 
jag kan inte bli klar: jag ville ju så gerna göra något för den anti-Kristliga 
saken, men jag är anfrätt af tvifvel”, skrev han till Öhrvall sommaren 1888. 
Ännu i september året efter hade han glatt hälsat sin gamle vän med ”Käre 
broder i Antichristo!”.70  

Även för äldre liberaler som länge argumenterat för religionsfrihet var 
Lennstrands ambitioner att förkunna ateism och utilism i folkdjupet en 
vansklig manöver. De kan i likhet med Hellberg ha tvekat inför de taktiska 
riskerna, men var i grunden främmande för en uttalad ateism som medvetet 
avstod från inslag av idealism och religiös liberalism i Geijers och Bremers 
anda. Emil Key, känd religiös liberal och tidigare ledande riksdagspolitiker, 
kallade Lennstrand för lymmel i en upprörd korrespondens med sin dotter 
Ellen. Fadern tillade att han inte ville ta i utilisten ”med en tång” för att istäl-

                               
69 Mauritz Hellberg, brev till Hjalmar Öhrvall påbörjat nyårsafton 1889 och avslutat ”tjugon-
dedagen” [1890]. UUB. Jfr Hessler 1964, s. 125f. 
70 Mauritz Hellberg, brev till Hjalmar Öhrvall den 4 augusti 1888 & den 21 september 1889. 
UUB.  I brevet från början av 1890 uppger Hellberg att han också skrivit till Lennstrand om 
sina erfarenheter i Värmland, vilket kan ha bidragit till att kontakterna mellan dem tycks ha 
upphört. 
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let ”få lefva som fritänkare utan at blifva atheist”.71 Göteborgs Handelst-
idning, under ledning av Rydbergs gamle vän S. A. Hedlund, dömde tidigt ut 
Lennstrands förkunnelse och gjorde vad den kunde för att omintetgöra hans 
agitationsinsatser i Göteborg. För Öhrvall berättade Lennstrand att Hedlund 
under två möten samma dag bara gett negativa besked om stöd till utilismen: 

 
Vi förstöra hans sak, förklarade han! Han har nu i många år sökt lära mennis-
korna förstå det goda i kristendomen och verkat för en sann uppfattning af 
den – och nu komma vi och skämma bort alltsammans! Han […] blir nu olus-
tig för alltsammans. Hvarför kunde jag icke vandra i hans fotspår – då hade 
blifvit annorlunda! – men nu fins det intet hopp för mig! – jo, om jag ville 
moderera mig och inte säga alldeles hvad jag tänkte […]. Imellertid – som 
sakerna nu stå […] ger han mig och mina föredrag tusan och ej blanda sig i 
striden. Så mycket är imellertid nu tid klart, att om Handelstidningen kommer 
att yttra sig, blir det mera mot än för oss.72 

 
Samtidigt erbjöd myndigheternas reaktioner på Lennstrands verksamhet ett 
problem för de äldre liberalerna, som länge verkat för såväl religionsfrihet 
som starkare tryckfrihet. Hedlund balanserade mellan att försvara den en-
skildes rätt att fritt få tro och uttrycka sin tro och att förkasta hån och löje 
som vapen mot de religiösa regleringarna. Som riksdagsledamot var han 
positiv till de lagar som antogs mot hädelse och gäckeri under 1880-talets 
senare hälft. När Ellen Key under en debatt i Verdandi våren 1889 argumen-
terade för en långtgående yttrande- och tryckfrihet även för ateister svarade 
Hedlund med en artikel där han hävdade att dessa frågor inte kunde disku-
teras utan grundläggande krav på hyfs i uttryckssättet: ”Det är på sättet det 
beror, min fröken, och sättet har tvänne källor: bildningen och sinnelaget.”      
Hedlunds artikel publicerades i Aftonbladet, en annan ”gammalliberal”    
bastion som i en egen kommentar distanserade sig från ”Lennstrands m.fl.:s 
frihet att ovärdigt häda och bespotta”.73 
 

* 
 
Den mest direkta konflikten om den utilistiska förkunnelsens spridning bland 
folket skulle ändå stå mellan Lennstrand och socialdemokratins ledande 
företrädare. Frågan var enkel och handfast: Skulle utilismen få bli en folk-
rörelse att räkna med vid sidan av socialdemokratin?  

Det eftertryckliga svaret gavs av Branting som i en ofta refererad dis-
kussion med Lennstrand på Mosebacke i Stockholm i november 1890. Under 
diskussionen, som ska ha samlat 1 100–1 200 deltagare, fastslog han att  

                               
71 Wittrock 1953, s. 20f. 
72 Viktor Lennstrand, brev till Hjalmar Öhrvall den 2 oktober 1888. UUB. Jfr Hessler 1961,   
s. 222. 
73 Ellen Keys inlägg refereras i Föreningen Verdandis arkiv, UUB. Hedlunds artikel publice-
rades i Aftonbladet den 23 mars 1889. 
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socialdemokraterna inte tänkte tolerera att fritänkarrörelsen utvecklades till 
en folkrörelse: ”Det måste vara personliga intressen som skapar folkrörelser. 
Och den enda folkrörelse som är berättigad är den socialdemokratiska.” En-
ligt Fritänkarens referat hade Branting noterat att arbetarna slets mellan 
socialismen och utilismen och att utilisternas agitation skadade arbetarrörel-
sen genom att skrämma bort läsare som annars hade kunnat bli goda social-
demokrater.74 Därför var det nödvändigt att sätta stopp för utilismen som 
blivande folkrörelse. Den borde istället förhålla sig till arbetarrörelsen som 
godtemplarismen, det vill säga begränsa sig till sin speciella fråga och över-
låta mobiliseringen i generella politiska och sociala frågor på socialdemokra-
tin. Lennstrands argument att utilismen mötte behov hos människor som 
annars tillgodosågs av religiösa väckelserörelser som predikade underord-
ning under överheten bet inte på Branting.75 

Lennstrand och hans anhängare var sedan en tid under kraftig beskjutning 
från ledande socialdemokrater.76 August Palm hade meddelat att han ville slå 
ihjäl utilismen, som drog intresse från ”magfrågan”. Under diskussionen på 
Mosebacke gjorde Palm ett inlägg som är representativt för hans synpunkter 
och tonläge när det gällde utilismen: ”Dårar! Idioter! Så länge verlden stått, 
har man spekulerat på gudaläror, men ingenting har uträttats. Man skulle 
nästa tro att utilismen går i såld hos öfverklassen.” I Arbetet hade Axel Da-
nielsson bedrivit en formlig kampanj mot Lennstrand och hans verksamhet, i 
huvudsak med samma argument som Palm. Men Danielssons motstånd mot 
utilismen gick tillbaka på en uppfattning om dess innehåll och inte enbart om 
dess menliga inverkan på socialdemokratins tillväxtmöjligheter. Han beskrev 
Lennstrands lära som en enkel kolportageverksamhet, som låg ett sekel efter 
sin tid eftersom den ville bemöta bibeln med bibeln och inte med en för-
djupad marxistisk analys av människors materiella villkor.77  

Branting hade länge identifierat sig som fritänkare och var mer vacklande. 
I ett av hans viktigaste tidiga föredrag, ”Varför arbetarrörelsen måste bli 
socialistisk” från år 1886, beskrevs det socialistiska samhället som ”det nya, 
tillkommande rike, som för oss fritänkare och materialister trätt som säker, 
bevislig förhoppning i stället för sagan om en himmel på andra sidan gra-
ven”. Med socialismen skulle följa frigörelse från all träldom, inte bara poli-
tisk och ekonomisk utan även ”andlig”.78 Som vi sett var Branting aktiv i 
Föreningen för religionsfrihet och hade deltagit när Utilistiska samfundet 
bildades. Han visade förståelse och respekt för Lennstrand och gick inte 
                               
74 Fritänkaren nr 22 1890, s. 175. Fritänkarens referat överensstämde mycket väl med Social-
Demokratens redogörelse för debatten den 10 & 11 november 1890. Men Lennstrands egen 
tidning tillskrev Branting även formuleringen ”dumma läsare”. Om antalet deltagare, se även 
Nerman 1960, s. 110. 
75 Fritänkaren nr 23 1890, s. 179. 
76 Nerman 1960, s. 96ff & Hessler 1961, s. 223f. 
77 Se t.ex. Arbetet den 1, 3 & 8 november 1888. 
78 Hjalmar Branting, ”Varför arbetarrörelsen måste bli socialistisk” i Tal och skrifter I, 1926, 
s. 107 & 119. 
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heller under diskussionen på Mosebacke in på personangrepp. Under Dani-
elssons och Palms angrepp på utilisterna under hösten 1888 publicerade 
Branting artikeln ”Vän eller fiende?” med budskapet att socialism och    
utilism kan stödja varandra.79 Tidigare hade han uppmanat Lennstrand att 
vända sig till ”kolportörsmötenas olyckliga, förvirrade publik, bland ’läsare’ 
och ’frireligiösa’, för den krasst vidskepliga landtbefolkningen” – men det 
var innan han förstod vilka effekter det kunde få för socialdemokratins till-
växtmöjligheter.80 Till skillnad från Lennstrand var Branting i grunden ändå 
främmande för religionsfrågorna som sådana. Det var därför knappast pro-
blematiskt för honom att tydligare börja driva den linje som han stod för 
under mötet på Mosebacke. En bit in på 1890-talet skulle han sammanfatta 
sin uppfattning om religionen som en helt och hållet social fråga:  

 
Hvad är då religionen? […] Jo, ingenting annat än det, som i en eller annan 
form har sammanhang med något öfvernaturligt. Men detta öfvernaturliga 
minskas, i samma mån som vetandet stiger. I samma mån som vetenskapen 
sprides, kommer religionens fält allt mera att trängas tillbaka, och därför kan 
jag icke tillmäta dessa religionsstrider en så afgörande betydelse, en sådan 
vikt […]. Ty allt, som sker i lifvet, sker icke därför, att vi nu äro troende eller 
icke troende […]. Det sker på grund af den sociala miljö, hvari vi lefva; och i 
hela den värld af tankar, som i detta afseende omgifver oss, kommer den    
sociala synpunkten fram.81  

 
Hösten 1890 kunde Branting också luta sig mot ett starkt principiellt argu-
ment i diskussionen med Lennstrand. Efter mönster från tysk och dansk  
socialdemokrati hade August Palm under flera år krävt att religionen skulle 
vara en privatsak.82 Kravet hade fått genomslag vid det Socialdemokratiska 
arbetarepartiets konstituerande kongress år 1889, som beslutat att anta detta 
som grundläggande principiell hållning i religionsfrågor.83 Därmed kunde 
partiet både avföra trosfrågorna från den politiska debatten och attackera 
banden mellan kyrka och stat som ett hinder för religionen som privatsak. 
Ytterligare bekräftelse på denna inriktning hade Branting fått under de tyska 
socialdemokraternas partidagar år 1890, där ”neutralitetslinjen” försvarats 
mot krav på att socialdemokratin tydligt skulle verka i ateistisk riktning.84  

Lennstrand hade redan några dagar innan diskussionen på Mosebacke ut-
förligt redogjort för sina ståndpunkter i ett föredrag på samma plats. De 
handlade om att religionen var en del av samhällets grundvalar och att det 
behövs både ett förebyggande och ständigt vårdande arbete på det religiösa 
planet för att social och politisk frihet ska bli möjlig: ”Folket måste beredas 

                               
79 Hjalmar Branting, ”Vän eller fiende?” i Tal och skrifter I, 1926, s. 132ff  
80 Social-Demokraten den 8 oktober 1887. 
81 Magnuson 1892, s. 55. 
82 Richardson 1963, s. 289 
83 Se t.ex. Nerman 1960, s. 86. 
84 John Lindgren i översikten Från Per Götrek till Per Albin. Några drag ur den svenska 
socialdemokratiens historia, 1936, s. 69. 
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för de nya förhållandena, annars stå det främmande för dem och anammar 
dem ej.”85 Under diskussionen med Branting upprepade han detta och tillade 
att det fanns plats för både en socialistisk och en utilistisk folkrörelse. Han 
påpekade också att den tyska socialdemokratins ställningstagande inte    
behövde gälla i Sverige, där väckelserörelserna hade en helt annan spridning 
än på kontinenten.86 Enklast sammanfattades Lennstrands ståndpunkt annars 
av en annan deltagare, N. M. Nilson: ”Det blir ett tomrum i hjernan när re-
ligionen tages bort och den materialistiska uppfattningen ej fås in i stället.”87 

Detta hjälpte nu inte långt. Mötet antog med röstetalet 251 mot 125 en re-
solution som utgick från ”det socialdemokratiska programmets anda och 
mening, att staten har ovillkorlig skyldighet att sörja för, att dess medborgare 
erhålla vetenskaplig upplysning, men däremot icke bör ha rätt att vare sig 
gynna eller motarbeta någon viss mening i eller om religionen, utan bör den-
na vara varje människas ensak”. Resolutionen fastslog att en ensidig irreli-
giös propaganda visserligen är förklarlig som motvikt mot den ensidiga 
”kristna sekterismen”. Men den utgick från att ”arbetareklassen skall afvisa 
möjliga försök att skruva upp sådana frågor till program för en politisk folk-
rörelse” som istället främst ska handla om kapitalismens avskaffande och 
införandet av det socialistiska samhället. Lennstrands förlorande förslag till 
resolution hade som slutkläm att en särskild fritänkarrörelse är nödvändig för 
folkets frigörelse från vidskepelse och fanatism och att den måste främja och 
bereda mark för den socialdemokratiska arbetarorganisationen. I Lenn-
strands resolutionsförslag stod även att religionens fördomar måste bekäm-
pas för sig, genom ”en allvarlig, vetenskaplig propaganda och genom en 
rationell skolundervisning”, eftersom de aldrig kan utrotas ur människornas 
sinnen enbart genom sociala revolutioner och yttre samhällsförändringar.88 

Uppgörelsen på Mosebacke blev slutet för Lennstrands möjligheter att 
lansera sin fritänkarrörelse i nära anslutning till arbetarrörelsens framväxt. I 
sak var detta knappast förvånande. Branting hade ett legitimt intresse av att 
slå vakt om sin organisations möjligheter att bli en maktfaktor. Han hade 
givetvis också rätt att göra taktiska bedömningar som var förenliga med  
socialdemokratins värderingar och som stärkte hans eget ledarskap och   
rörelsens inflytande på sikt. Dessutom skulle hans grundläggande argument, 
att religionen ska vara en privatsak, visa sig vara i samklang med utveck-
lingen i Sverige under det följande seklet.   

Partitaktiken utgick från realpolitiska överväganden. I dag är utilismen 
bortglömd medan socialdemokraterna under långa perioder varit Sveriges 
dominerande politiska parti. Under åren omkring 1890 var detta inte något 

                               
85 Fritänkaren nr 22 1890, s. 17. 
86 Skillnaden var förvisso stor. Några år senare gjordes en beräkning som gav vid handen att 
det fanns omkring 1 500 bönehus och frikyrkliga församlingslokaler i Sverige mot praktiskt 
taget inga i t.ex. Preussen och Sachsen. Rundgren 1897, s. 51. 
87 Fritänkaren nr 23 1890, s. 179. 
88 Social-Demokraten den 11 november 1890. 
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givet framtidsperspektiv. Efter ett decenniums socialistisk agitation hade 
partiet samlat drygt 3 000 medlemmar medan Utilistiska samfundet under ett 
par års verksamhet fått omkring 800 medlemmar.89 Det kunde verkligen se ut 
som om utilismen var på väg att bli en folkrörelse.90 Ett särskilt problem för 
socialdemokraterna var glappet mellan antalet partimedlemmar och med-
lemsantalet i de partianslutna fackföreningarna. I Stockholm hade partiet 
knappt en tiondel så många medlemmar som fackföreningarna, och i Malmö 
var medlemsantalet mindre än en tredjedel.91 Skillnaderna kunde ha olika 
orsaker, men religionsfrågorna bidrog antagligen till att hålla tillbaka kristna 
arbetare från att ansluta sig till det socialdemokratiska partiet. De troende 
arbetarna var, skriver sociologen Irving Palm, utsatta för tryck från so-
cialister som vädjade till klasskänsla och solidaritet och från sina ledare som 
motarbetade socialismen.92 Att de troende arbetarna var en relativt stor grupp 
framgår av lokala matriklar från missions- och metodistförsamlingar. De ger 
en bild av att hantverks- och fabriksarbetare dominerade bland församlingar-
nas manliga medlemmar under 1800-talets sista decennier.93  

Striden mellan utilismen och socialdemokratin följde dessutom de huvud-
linjer som redan dragits upp i den europeiska filosofin. Om Lennstrand på 
flera punkter fullföljde Feuerbachs idéer så återgav Brantings argument den 
kritik som Engels riktat mot den äldre landsmannen i ett par artiklar år 1886, 
utgivna i bokform två år senare tillsammans med några teser som Marx skri-
vit mot analysen och slutsatserna i Das Wesen des Christentums. Engels 
underströk den betydelse som Feuerbachs bok hade haft för honom och 
Marx, men hävdade att den äldre filosofen inte gått tillräckligt långt när det 
gällde konsekvenserna av sin religionskritik. Att försöka bygga den ”sanna” 
religionen på den materialistiska naturuppfattningens grunder var lika be-
fängt som att i den moderna kemin se den ”sanna” alkemin, skrev Engels. 
Dessutom underskattade Feuerbach grovt betydelsen av andra historiska 
drivkrafter än religionen, fortsatte han, och instämde i det som Marx skrivit 
om Feuerbach: den religiösa känslan är en samhällelig produkt, det samhäl-
leliga livet är till sitt väsen praktiskt – nu gäller det att åstadkomma föränd-
ring, inte bara fler förklaringar.94 

                               
89 Irving Palm, Frikyrkorna, arbetarfrågan och klasskampen. Frikyrkorörelsens hållning till 
arbetarnas fackliga och politiska kamp åren kring sekelskiftet (Diss. Uppsala), 1982, s. 31. 
Om Utilistiska samfundets medlemsantal, se uppgifter från årsberättelsen i Fritänkaren nr 16 
1891, s. 128. Jfr Hans Lagerberg, Små mord, fri kärlek. En biografi om Hinke Bergegren, 
1992, s. 120. Det var först under senare delen av 1890-talet som det socialdemokratiska parti-
ets expansion tog fart med tiotusentals nya medlemmar på några år. 
90 Intrycket levde vidare in på 1900-talet, se t.ex. Hofberg 1906, s. 39. 
91 Gustafsson 1953, s. 57.  
92 Palm 1982, s. 172f. 
93 Åberg, 1975, s. 114. & Palm 1982, s. 133ff, 146ff, 159ff & 167. Svenning konstaterar att 
attackerna på kyrkan även hade ett högt pris för partiorganisationen; hösten 1889 hade samtli-
ga fyra socialdemokratiska chefredaktörer suttit i fängelse. Se Svenning 2014, s. 121. 
94 Engels 1942, s. 41 & 82. Retoriskt rörde sig socialdemokratin dock ibland nära den religiö-
sa sfären under slutet av 1880-talet. De tyska socialdemokraternas ledare Wilhelm Liebknecht 
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Ur demokratisk synpunkt ligger det ändå knappast något hedrande i att 
den svenska socialdemokratin ville ha monopol på folkrörelsebegreppet och 
aktivt förhindra uppkomsten av andra folkrörelser. Uppgörelsen på Mose-
backe var inte främst en intern partistrid utan en kamp om själva folkrörelse-
begreppet. Till skillnad från anarkisterna, som kastades ut ur socialdemokra-
tin vid ungefär samma tid, och kommunisterna som tvingades bort ett par 
decennier senare, hade Lennstrand och utilisterna inga anspråk på att be-
stämma över hur socialdemokratin själv skulle agera. Lennstrand hade inte 
fronderat på interna partimöten och bedrev ingen underjordisk opinions-
bildning mot Branting. Han menade, liksom tidigare Branting, att socialism 
och utilism kunde förenas, men nöjde sig med att utilisterna fick driva sin 
verksamhet utan direkt motstånd från socialdemokraterna. I Lennstrands 
förlorande resolutionsförslag från mötet på Mosebacke stod att en särskild 
fritänkarrörelse behövdes just för att det ”Socialdemokratiska Förbundet ej 
upptaget bekämpandet av religionen på sitt program” och ”tycks tendera till 
en indifferent ställning till religionsfrågan”.95 Branting hade till och med fått 
inleda diskussionen på Mosebacke med att rätta en felaktig uppgift av Axel 
Danielsson om att det var utilisterna som öppnat kampanj mot utilisterna. 
Han erkände att det var socialdemokraterna som själva tagit strid.96 

Kanske är det insikten om denna grundläggande problematik som fått en 
del av socialdemokratins historieskrivare att odla en särskild, triumfatorisk 
hätskhet i skildringen av hur utilismen nedlades på Mosebacke i november 
1890. Nedsättande och förenklade beskrivningar av Lennstrands utilism 
förenas med en glorifiering av Danielssons förmåga till tidig insikt och Bran-
tings förmåga att slutligen sätta taktiken främst.97 John Lindgren skriver att 
socialdemokratins samröre med den utilistiska rörelsen ledde till åtskilligt 
avbräck. Även om Branting ”hållit på fel häst” så behövdes dock hans ”kraft 
och auktoritet för att kunna stäcka den Lennstrandska fritänkarorganisa-
tionens framfart som filial till partiet”. Vid mötet på Mosebacke ”skötte 
Branting färlan med kraft och eftertryck” vilket ledde till att ”utilismens roll 
av ett störande och förvirrande element inom det socialdemokratiska partiet 
till ända.”98 Ännu hårdare är Zeth Höglund i en biografi över Branting. Han 

                                                                                                                             
jämförde i en skrift som översatts till svenska av Axel Danielsson sina partimedlemmar med 
de första kristna i Rom som förföljdes och dödades av kejsarmakten. Liebknecht fastslog 
t.o.m. att socialism är religion och vetenskap i förening, även om han konstaterade att religi-
onsbegreppet blivit nästan omöjligt att använda utan att väcka missförstånd. Se Wilhelm 
Liebknecht, Angrepp och försvar, översättning A. D-N [Axel Danielson], 1886, s. 7ff. 
95 Social-Demokraten den 11 november 1890. 
96 Social-Demokraten den 10 november 1890. 
97 Olle Hellström noterar i Svenskt biografiskt lexikon att Lennstrand ofta setts som ett irrita-
tionsmoment i socialdemokratisk historieskrivning, se Hellström 1977–1979, s. 567. En ba-
lanserad och insiktsfull översikt av striden mellan socialdemokrater och utilister finns i Her-
bert Tingstens Den svenska socialdemokratins idéutveckling, del 2, 1941, s. 254ff. Tingsten 
beskriver dock, något förvirrande, utilismen som byggd på positivistiska idéer. 
98 Lindgren 1936, s. 69f. Ett eko av detta finns i Nils-Olof Franzén, Hjalmar Branting och 
hans tid. En biografi, 1985, s. 112: ”Så fick en känsloladdat förnuftig aggression vika för en 
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berättar att utilismens antireligiösa propaganda var av ”det enklare slaget, 
sysslande huvudsakligen med de inre motsägelserna och absurditeterna i 
bibeln, och urartade själv till ett slags antireligion, i gudsförnekelsen seende 
lösningen av alla frågor”. Värst var dock att utilismen störde arbetarrörelsens 
möjligheter att nå religiösa arbetare: ”När faran av den utilistiska propagan-
dans allt anspråksfullare framträdande och störande inflytande på arbetar-
rörelsen blev uppenbar, tog även Branting kraftigt itu med densamma.”99   

Med tanke på denna blodtörstiga historieskrivning är det värt att komma 
ihåg att Branting avslutade mötet på Mosebacke med att säga att segern inte 
borde slå över i fiendskap mellan socialister och utilister utan tvärtom för-
bättra förhållandet så länge rörelserna höll isär sina verksamhetsområden. 
Redan några veckor efter mötet på Mosebacke publicerade Social-
Demokraten en längre artikel av Lennstrand, där utilisten framträdde som 
övertygad socialist och använde klasskampstermer för att kritisera Strind-
bergs nietzscheanskt inspirerade I havsbandet.100 Branting och Lennstrand 
fortsatte också att ha kontakt efter mötet och samverkade i flera olika sam-
manhang, både inom ramen för Utilistiska samfundets arbete och vid arbe-
tarrörelsens arrangemang. Sedan båda hade talat vid förstamajfirandet 1893 
fick Lennstrand ett längre, positivt referat i Social-Demokraten.101 

Religiositet och kvinnlighet 
I novellen ”Bröd och skådespel” i Statarna från 1936 berättar Ivar Lo-
Johansson om en föreställning i bygdens Folkets Hus där en kringresande 
ormtjuserska förevisar sina konster för ett hundratal statare och deras kvin-
nor. Hennes trikåklädda uppenbarelse, med förnicklade pinglor vid höften 
och ett par darrande bucklor över brösten, skiljer sig tydligt från lokalen, 
”det oljefärgsfattiga, av det sociala genombrottets idealister byggda Folkets 
hus med Brantingsporträttet över scenen och ett av Lennstrand i köket”.102  

Citatet förutsatte en viss kännedom om Lennstrand, vilket var mycket  
begärt några decennier efter dennes död. Poängen var ändå tydlig: Lenn-
strand hade en hemvist i arbetarrörelsens idealistiskt färgade historia, men 

                                                                                                                             
kyligt förnuftigt taktik” hos Branting som senare än Danielsson och Palm såg ”vad rörelsens 
intressen och ideologiska hälsa krävde i religionsfrågan”. Jfr den lugnare och mer kortfattade 
framställningen hos Svenning 2014, s. 122. 
99 Zeth Höglund, ”Till Hjalmar Brantings karakteristik” i Hjalmar Branting Tal och skrifter 1, 
1926, s. 66. Höglund var som ung aktiv långt ute på vänsterkanten och hade såväl egna som 
partimässiga skäl att hylla Brantings agerande mot separatister. 
100 Social-Demokraten den 15 & 16 december 1890. 
101 Social-Demokraten den 2 maj 1893. Jfr Nerman 1960, s. 116 & 127ff. 
102 Ivar Lo-Johansson, Statarna I, 1936, s. 85. 
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det var en liten roll i bakgrunden, inte på den stora scenen som var vikt för 
den tidigare partiledaren och statsministern.103  

Indirekt delar Ivar Lo-Johansson därmed också upp kampen för bättre ma-
teriella förhållanden och den existentiellt färgade religionsdebatten mellan 
arbetarrörelsens män och kvinnor. Den förra frågan berör alla och får uppta 
stora scenen, den senare frågan är främst något för kvinnorna och kan av-
handlas mellan potatis- och kaffekok. Uppdelningen är inte oskyldig. I de-
batten på Mosebacke i november 1890 hävdade Branting att Lennstrand 
överskattade religionsfrågans betydelse eftersom det till nio tiondelar var 
kvinnor som läsarsalarna och bönehusen. Om något skulle kunna rättfärdiga 
Strindbergs påståenden om kvinnans underlägsenhet så ”vore det hennes 
kvardröjande vid religionen”, sade han. Enligt Social-Demokratens eget 
referat fick Lennstrand inget svar när han frågade sin motståndare om inte 
kvinnor också är människor som kan behöva upplysning.104  

I likhet med Branting och Wicksell var Lennstrand övertygad om att män 
och kvinnor skulle ha samma individuella rättigheter och att båda behövdes 
för att bygga ett nytt och bättre samhälle. Någon gång kunde han dra till med 
att en meningsmotståndare talat inför en ”lättlurad fruntimmerspublik”, men 
han tog också in en artikel i Fritänkaren av den amerikanska författarinnan 
Mathilda Joslyn Gage med appeller för kvinnans fullkomliga likställighet 
med mannen och ett tillintetgörande av tron på hennes naturliga under-
lägsenhet.105 Bland Utilistiska samfundets medlemmar fanns det kvinnor som 
var eller skulle bli tongivande i kampen för kvinnors rättigheter. Den unga 
Hilda Sachs skulle med tiden bli en föregångare för kvinnliga journalister 
och viktig i arbetet för kvinnors rösträtt och mot prostitutionen.106 Själv skrev 
Lennstrand en längre artikel om hur kvinnor i olika delar av världen tvingats 
till religiös och kulturell underordning. Där beskrevs kvinnorollen som i 
huvudsak konstruerad för detta sedan urminnes tid:  

 
För det mesta, dock mera genom uppfostran än af naturen, till sina egenska-
per mannen underlägsen, af samma orsak svagare än han, derföre också af 
honom beroende, utestängd från verldslifvet, ursprungligen hänvisad till sig 
sjelf, till sin hydda, der hon lefde ett slafviskt släplif, under det att hennes 
herre, jägaren, drog omkring bland fjäll och dalar och lefde ett fritt och 
otvunget herrskarlif, eller till sitt harem, der hon var omgifven af täflande   
rivaler, blef hon fåfäng och ytlig, kokett och misstrogen och af alla krafter 

                               
103 Lars Furuland noterar att det roat författaren att beskriva marginaliseringen av ”socialis-
mens fritänkarprofet”.  Lars Furuland, ”Ivar Lo-Johansson och de proletära karolinerna. En 
studie av novellsamlingen Statarna, främst dess komposition”, i Samlaren [87] 1966, s. 137. 
104 Social-Demokraten den 11 november 1890. Jfr Fritänkaren nr 23 1890, s. 179, med sam-
ma innebörd men något annan ordalydelse. 
105 Fritänkaren nr 8 1890, s. 62; nr 15 1890, s. 114f & nr 17 1890, s. 130f.  
106 Ellinor Melander, ”Sachs, Hilda”, i Svenskt biografiskt lexikon, del 31, 2000–2002,           
s. 206ff.   
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ansträngande sig att i sitt väsende och sitt yttre framträdande göra sig behag-
lig och omtyckt.107  

 
Följaktligen efterlyser Lennstrand ett nytt ideal, byggt på inre värden, som 
kan göra kvinnor lika väl som män till allvarligt sinnade arbetare och kam-
rater som gemensamt strävar för sanning och rätt, för godhet och mensklig-
het. Han understryker att detta kräver att även kvinnor får en förnuftig upp-
fostran, men säger inget om att det också förutsätter att makten i familj och 
samhälle delas på ett annat sätt än i det sena 1800-talets Sverige.108 

Ytterst kan avsnittet i Statarna läsas i förhållande till den maskulina 
självbild som odlades i den tidiga svenska arbetarrörelsen, som främst bestod 
av män och som identifierade sig med bilden av den manliga hantverks- och 
fabriksarbetaren.109 Socialdemokratiska kvinnoklubbar fick bildas från år 
1892, men först sedan en partikongress gått emot partiledningens motstånd i 
frågan.110 Det manliga associerades med den centrala materiella kampen för 
”magfrågan”. Religionsfrågor – liksom utbildnings- och kulturfrågor – stod 
lägre i kurs.111 Eftersom religionen förutsattes försvinna av sig själv när de 
materiella omständigheterna förändrats var den knappast en fråga för ”riktiga 
karlar” att ägna sig åt på allvar. En av utilismens främsta fiender inom so-
cialdemokratin, Axel Danielsson, var lika avvisande till ”kvinnofrågan” som 
han hyllade kvinnan som moder och älskarinna, enligt hans beundrande bio-
graf Bengt Lidforss.112 Även den revolutionsromantik som omgav den tidiga 
socialdemokratin utgick från den unge mannens vilja och förmåga till uppror 
i bland annat Lucifers anda. Axel Danielsson hade i mitten av 1880-talet 
översatt en skrift av Wilhelm Liebknecht med den talande formuleringen 
”Revolution! Fruktansvärda skräckbild för gamla käringar”.113 

Det låg en del i Brantings uppfattning om de kristna församlingarnas 
kvinnodominans. Övergripande genusuppdelad statistik finns inte för denna 
period, men analyser av lokala frikyrkoförsamlingars medlemsmatriklar 
stärker antagandet att kvinnorna var i majoritet. På många håll var propor-
tionerna två tredjedelar kvinnor eller mera och en tredjedel män.114 På det 
sättet tycks det sena 1800-talets väckelserörelser ha skilt sig från det tidiga 
1800-talets väckelse och läseri. Där hade fördelningen mellan män och kvin-

                               
107 Viktor Lennstrand, ”Några kulturbilder från kvinnoverlden”, i Ljus och frihet. Kalender för 
Sveriges fritt tänkande medborgare, 1890, s. 62. 
108 Ibid., s. 72. 
109 Om den tidiga arbetarrörelsens könsfördelning, se Sven Lundkvist, Folkrörelserna i det 
svenska samhället 1850–1920, Studia Historica Upsaliensis 85, 1977, s. 91. Jfr Olle Joseph-
son, ”Att ta ordet för hundra år sedan”, i Arbetarna tar ordet, red. Olle Josephson, Arbetar-
rörelsen och språket, 1996, s. 42. 
110 Lagerberg 1992, s. 121. 
111 Richardson 1963, s. 292ff & 305ff. 
112 Lidforss 1908, s. LXXXII. 
113 Liebknecht 1886, s. 25. 
114 Lundkvist 1977, s. 91f. Undantag från kvinnodominansen utgjorde församlingar på orter 
med en få kvinnor i befolkningen och Evangeliska fosterlandsstiftelsens församlingar. 
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nor varit relativt jämn och någon ”feminisering” av de ofta lokala och be-
gränsade rörelserna gick inte att se.115 Men inte heller under slutet av 1800-
talet var det enbart kvinnor som fyllde församlingshusen. I en stad som Gäv-
le hade de fyra frikyrkoförsamlingarna omkring 40 procent män bland sina 
sammanlagt nästan 1500 medlemmar år 1880. Och det var vid denna tid 
enbart män som hade rösträtt och var valbara till förtroendeuppdrag inom 
missions-, baptist- och metodistförsamlingarna.116   
 

* 
 
En särskild aspekt på kvinnorna och religionen som diskuterades var deras 
själsliga sårbarhet. Den uttalade kristendomskritikern Hjalmar Strömer höll 
under hösten 1880 några uppmärksammade föredrag om sambandet mellan 
kolportörväsende och religiös sinnesrubbning. Strömer var astronom och van 
att använda kvantitativa data. Han gick systematiskt igenom statistiken över 
patienter som intagits och vårdats för olika psykiska problem vid landets 
sjukhus under perioden 1861–1878. Han använde sjukvårdens egna klassifi-
ceringar av problemens orsaker, och fann att drygt en tredjedel fler kvinnor 
än män hade vårdats för ”religionsgrubbel och samvetsförebråelser”. Analy-
sen tydde på att sambandet blivit starkare över tid.  

Strömer drog slutsatsen att det var oansvariga kolportörer och präster som 
låg bakom det utbredda religiösa grubblet och dess psykiska effekter och att 
deras verksamhet borde begränsas så att inte minst färre kvinnor blev      
lidande. Men hans resultat passade också samman med en allmän samtida 
föreställning om kvinnor som överkänsliga, nervösa och hysteriska. Redan i 
mitten av 1860-talet hade den officiella sammanställningen över verksamhe-
ten vid Sveriges hospital antytt att ”qvinnan har större disposition för reli-
giöst grubbel än män”.117 I medicinska sammanhang förknippades svagheten 
med överklassens kvinnor.118 Svagheten för religion var däremot ett tema 
som även förband dessa idéer med bilden av de fattigaste kvinnorna. Inte 
minst Frälsningsarméns framryckning i Sverige under 1880-talet uppfattades 
som en bekräftelse på hypotesen om sambandet mellan kvinnlig ”överspänd-
het” och religiositet. I en pamflett mot Lennstrand vänder sig författaren 
även mot det ”fanatiska sällskap, som kallar sig frälsningsarmé, och mest 
består af ’kärleksdrukne’ halft förryckta fruntimmer, som under afsjungande 

                               
115 Hanne Sanders, ”Kvinnor, väckelse och revolution”, i Historisk tidskrift 1997, s. 399ff. 
Riks- och stiftsorganisationerna var under den tidiga väckelsen relativt små och dominerades 
av personer i de högre samhällsskikten. I lokala bibelsällskap och missionsföreningar var 
inslaget av bönder och arbetare större. Se Arne Palmqvist, ”De religiösa folkrörelserna och 
samhället ca 1750–1850”, Särtryck ur Historiallinen Arkisto 62, 1967, s. 71ff.   
116 Helmer Fredlund, Väckelsen i staden. Väckelse och friförsamlingsbildning i Gävle 1830–
1881, 1995, s. 76.    
117 Strömer 1881, s. 4ff. 
118 Se t.ex. Karin Johannisson, Den mörka kontinenten. Kvinnan, medicinen och fin-de-siècle, 
1994, s. 7f & 14ff. 
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af glädjesånger på de mest vulgära och triviala melodier, hålla ett förskräck-
ligt väsen”.119 

I berättelserna om Lennstrands uppväxt möter vi en liknande tendens. 
Hans kristna tro hänförs konsekvent till modern.120 Vägen bort från kristen-
domen blir därför också en väg bort från modern, som kopplat greppet om 
sonen med religiösa band. Den frikyrkligt engagerade fadern, som hade nära 
kontakt med sin äldste son under dennes tid som antikristen agitator och som 
överlevde honom med ett par decennier, nämns aldrig i skildringarna av 
Lennstrands utveckling eller personlighet.  

Det börjar med Lennstrands egna föredrag i Uppsala hösten 1887 om sin 
själsutveckling. Han beskriver förhållandet till modern som mycket nära. 
Som vi sett tar han moderns ”kontrakt” med Kristus om den nyfödde sonens 
dygder och gudsfruktan till utgångspunkt för föredragen. Under uppväxten 
är det modern som gör upp planer för hans framtid som religiös ledare eller 
härförare, han följer ofta och gärna med henne på bönemöten och är så ange-
lägen om kontakten med henne – och Kristus – att han hellre håller sig i 
hemmet än deltar i kamraternas lekar. Därefter är det till modern som han 
skriver om sin frälsningsupplevelse inför konfirmationen och det är på hen-
nes dödsbädd som han lovar att bli missionär i Afrika. När modern är död är 
det till henne han ber för att få hjälp att leva för Kristus, men hennes död blir 
också en första ingång till den upplevelse av alltings meningslöshet och för-
intelse som han försjunker i under studieåren i Uppsala. Slutligen är det på 
hennes grav han lovar att istället missionera mot kristendomen i Sverige.121  

Direkt efter Lennstrands död bekräftas och varieras motivet av Wicksell 
och Ljungdahl. Den förre lägger en biologisk-genetisk dimension till bilden. 
För honom är det nedärvd sinnesrubbning på mödernet som förklarar Lenn-
strands känslighet och nycker.122 I det inkluderas antagligen Lennstrands 
syster, med sin egen personliga koppling till missionsverksamheten och sin 
uppskakande död. Ljungdahl anar måhända att Lennstrands egen beskrivning 
av modern kan uppfattas som alltför ensidig. Han balanserar den genom att 
också nämna moderns ömhet och goda – om än missledda – intentioner. 
Dessutom kommenterar han en tidningsinsändare som efter Lennstrands död 
kritiserat modern för att inte ha gett sonen en tillräckligt god kristen uppfost-
ran. För Ljungdahl vittnar insändaren om att hatet och illviljan mot Lenn-
strand kunde gå över alla gränser. Angreppet ger honom möjlighet att lovpri-
sa moderns kärlek till sonen och framhålla att hon i alla fall gav honom det 

                               
119 Gustaf Sahlin, ”Än lefver Gud” eller Sanningens Religion, med anledning af Viktor E. 
Lennstrands uppträdande och Utilismens uppkomst, från såväl bibelns som naturens, förnuf-
tets och tänkandets synpunkter, framstäld i ett Föredrag hållet första gången å Hörsalen i 
Örebro 1888. Andra fullständiga och tillökta upplagan. 1890, s. 4. 
120 Den lilla boken Evighetstankar för kristlig andakt, som Lennstrands gav ut år 1885, har 
mycket riktigt dedikationen ”Till min moders minne”, se s. 4. 
121 Upsala-Posten den 19, 21 & 26 oktober 1887. 
122 Nya Sanningar nr 18 1895, s. 142. 
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viktigaste arv som ett barn kan få: kärlek till nästan.123 Indirekt förstärker 
Ljungdahl ändå kopplingen mellan religion och kvinnlighet. Någon kritik för 
bristande kristlig uppfostran riktade varken han eller någon annan mot Lenn-
strands far.  

Lennstrands mor hette Eva, var född Larsdotter i Vreta kloster utanför 
Linköping år 1828 och flyttade till Gävle i samband med att hon gifte sig vid 
trettio års ålder. Där kom hon, som vi ska i nästa avsnitt, att höra till den 
lägre borgerligheten och den framväxande frikyrkligheten fram till sin död år 
1880. Eva Lennstrand är en av alla de människor från det svenska 1800-talet 
som inte lämnat många spår i böcker och arkiv. Ett fåtal brev från henne 
finns dock bevarade. Dessa är skrivna till den väckelsekristne häradshöv-
dingen Lars Vilhelm Henschen i Uppsala och daterade från 1859 och framåt. 
Breven stärker beskrivningen av henne som djupt och varmt troende. Mellan 
upprepade lovprisningar av Gud berättar hon om familjens morgon- och 
kvällsandakter tillsammans med tjänstefolket. Breven avhandlar också kon-
kreta frågor om arvstvister och komplicerade släktrelationer, där hon vill ha 
den juridiskt kunnige Henschens hjälp. När häradshövdingen inte svarar på 
ett tag blir hon upprörd och kritiserar honom i tydliga ordalag för dröjsmålet. 
Men hon är inte bara resolut och mån om hemmets ekonomi. I det äldsta 
bevarade brevet glimmar den omtalade kärleksfullheten till. I september 
1859 skriver hon till Henschen om förhållandena på familjegården i Öster-
götland, men inleder med att berätta att hon i mitten av augusti fick en son 
som dog inom en vecka. ”Det var klart ett lån”, skriver hon. Som god kristen 
vet hon att hon inte borde sörja över att sonen gått vidare till en bättre värld. 
Men hon kan inte låta bli, ”ty han blef mig mycket kär under den korta tid 
jag hade honom”.124 

Den modersbild som vi möter hos Lennstrand, och som traderas och vida-
reutvecklas hos Wicksell och Ljungdahl, är en konstruktion byggd på per-
sonliga minnesbilder lika väl som på mer generella och tidstypiska uppfatt-
ningar om genus, personlighet och religiositet. Hur mycket den har att göra 
med den verkliga Eva Lennstrand är omöjligt att säga. Det är inte heller lätt 
att tolka hennes funktion i Lennstrands beskrivningar. Dels står hon för nå-
got falskt som måste bekämpas, dels står hon för något äkta som måste vår-
das och bevaras. Det falska är den kristna tron medan det äkta är hennes 
kärleksfulla omsorg om sonen. Ljungdahl försöker tydliggöra boskillnaden 
mellan dessa båda sidor medan Lennstrand själv knöt ihop dem genom berät-
telsen om moderns ”kontrakt” om honom med Kristus. Historien om kon-
traktet ekar av gamla berättelser om djävulspakter, men modern demoniseras 
ändå inte. Tvärtom; när hon är död så är det som om själva livet dör för  
sonen. Och när denne lovar att missionera mot kristendomen så är det till 

                               
123 Ljungdahl 1895, s. 3ff. 
124 Eva Lennstrand, f. Larsdotter, brev till Lars Vilhelm Henschen den 22 september 1859. Jfr 
brev daterade den 5 februari 1860 och den 15 april, sannolikt 1871. UUB.  
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hennes grav han går för att markera att kontraktet slutligen är löst – men utan 
anklagelser eller aggressivitet mot modern.  
 

* 
 
Bland alla de stridsmetaforer som Lennstrand omgav sig med saknas ridda-
ren i kamp mot draken. Ändå är detta kanske den grundläggande bilden av 
hans strid. Han själv framträder då i sanningens blanka rustning medan dra-
ken står för ett konglomerat av kristendom och statsmakt. Det han vill rädda, 
den sanna dygden och dess möjligheter till förädling, är något jungfruligt – 
ungt, oskuldsfullt och åtminstone i religionsfrågor utpräglat kvinnligt. Med 
sin egen erfarenhet som kristen och sin känslighet i utsatta situationer fram-
stod han som begåvad med en särskild insikt i detta jungfruliga tillstånd. 
Men just därför var det viktigt att understryka det stridslystna, offervilliga 
och manligt heroiskt i kampen för att bli tagen på allvar. I föredraget Hvar-
för uppträder jag mot kristendomen? framhåller han det manliga fasthållan-
det vid vad man en gång funnit sant som ”det orubbliga försvaret och upp-
trädandet för rättvisa och sanning”.125 Religionsfrågornas förment kvinnliga 
karaktär kunde sporra den ridderliga kampen, men hotade att kompromettera 
riddaren och få honom att framstå som svärmisk och skör. Lennstrand var 
medveten om risken. ”Man skall kalla mig svärmisk och dåraktig. Man skall 
betrakta mina sträfvanden med åtlöje, men jag måste arbeta fram, hvad som 
rörer sig inom mig”, skrev han till Hjalmar Öhrvall när han ännu övervägde 
hur han skulle gå vidare med sin antikristna agitation.126 

För en trogen anhängare som Ljungdahl var Lennstrands ”svärmeri och 
excentricitet” hans främsta kvaliteter. Med hänvisningar till bland annat 
Jeanne d’Arc hävdade han att ”det är hänförelsen och entusiasmen som bär 
upp de stora idéerna och gör dem fruktbara”.127 Lennstrand formulerade sig 
aldrig på det sättet, åtminstone inte offentligt. I likhet med flera andra utilis-
ter försökte han bekämpa eller åtminstone balansera bilden av svärmaren 
med rationalism och beskrivningar av manligt mod. I Utilistiska samfundets 
första häfte med sånger var det ”ärlige män” som svarade för kampen mot 
det hyckleri som förnedrar både män och kvinnor. I en text skriven av Alfred 
Lindkvist är det kombinationen av sanningslidelse och manlighet som hyllas: 
”Dock, få eller många, vår styrka är den/att vi äro ärlige män.”128 Efter Lenn-
strands död blandades Ljungdahls betoning av dennes emotionella sidor med 
hyllningar av den fallne ”kämpen”, en gestalt med tydligt manlig profil.129  

                               
125 Viktor E. Lennstrand, Hvarför uppträder jag mot kristendomen?, 2 uppl 1890, s. 3 (min 
kursivering). 
126 Viktor Lennstrand, brev till Hjalmar Öhrvall den 16 december 1887. UUB. 
127 Ljungdahl 1895, s. 19. 
128 Utilistiska sånger, 1889, s. 4. 
129 Victor Arendorff fick med kämpen, drömmaren och martyren i samma strof i Nya San-
ningar, 17 1895, s. 136: ”Nu kämpen sin korta lefnad/har ändat i höstlig graf./Att drömmarnas 
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Till Lennstrands riddarrustning hörde även en egen jungfrulighet, som 
förband dygd i en äldre etisk bemärkelse med dygd i den modernare betydel-
sen ”kysk” och ”sexuellt oskuldsfull”. I sak var Lennstrand kompromisslös 
och kunde framstå som en personifiering av den idealitet han förkunnade. 
Som person verkade han dessutom vara fullständigt hängiven sin sak och i 
princip helt utan privatliv. Sedan han lämnat kristendomen syftade han alltid 
på mänskligheten när han talade eller skrev om kärlek, aldrig på någon en-
skild identifierbar person. En enda kvinna, förutom modern, skymtar förbi i 
hans biografi: en möjlig ungdomskärlek som hette Gertrud, men som kom att 
höra till allt det som Lennstrand lämnade bakom sig när han bröt upp från 
sin kristna tro.130 En offergärning värdig den apostel som Bjørnson beskrev, 
vare sig Gertrud funnits eller inte. 

                                                                                                                             
ljusa väfnad/så hastigt blott klipptes af!/Fall sorgset på kyrkogården/du vissnade löf helt 
yr,/och fall, om du kan, på vården/en tår öfver död martyr.” Andra dikter om den döde käm-
pen finns i nr 18, s. 143 & nr 19, s. 149. På den krans som Stockholms utilister sände till 
Lennstrands begravning fanns en hälsning skriven av Ernst Hellborg i samma stil. Den börja-
de med orden ”För andens frihet djärft du stred, för den du drog i ständig härnad”. Se Nya 
Sanningar 18 1895, s. 144. 
130 Upsala-Posten den 21 & 26 oktober 1887. 
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Brännpunkt Gefle 

Katastrof och expansion 
Lennstrand föddes och dog i Gävle, och på sätt och vis lämnade han aldrig 
staden. Dess drömmar, möjligheter och motsättningar ramade in hans agita-
tion och gav den näring. Gävle speglade universum; universum speglade 
Gävle. Utan att vara någon extrem miljö, erbjöd staden ett koncentrat av de 
krafter som började omforma Sverige under 1800-talets senare hälft. Re-
ligionen spelade en stor roll i staden, som vid denna tid upplevde en snabb 
ekonomisk och befolkningsmässig expansion och ett kraftfullt genombrott 
för folkrörelserna, med frikyrkligheten i spetsen. Men förödelse i stor skala 
och nya, skarpa klassmotsättningar hörde också till bilden. Mycket stod på 
sin spets, socialt och existentiellt, i staden. 

Viktor Emanuel växte upp som äldste son till kopparslagaremästaren 
Claes Johan Lennstrand, född i Kjula i Uppland år 1833 och, som vi sett, gift 
med Eva Larsdotter från Vreta kloster år 1858. Hans yngre syster hette Eva, 
precis som modern, och hans yngre bror hette Axel, precis som föräldrarnas 
först födde och tidigt avlidne son. Uppväxtmiljön var borgerlig, men famil-
jen rörde sig knappast i närheten av stadens etablerade patricierfamiljer. Vid 
dopet hade Viktor Emanuel en snickare och en bleckslagare till faddrar.131 
Familjen bodde i ett tvåvåningshus som fadern uppförde år 1864 i hörnet 
mellan Staketgatan och Norra Kungsgatan, mitt emot stadens teater. Fram 
tills att byggnaden revs under 1960-talet kallades den allmänt Lennstrandska 
huset.132 Huset låg i de norra delarna av Gävle, men nära stadens ekonomiska 
och administrativa centrum. Området dominerades av hus som ägdes av 
handelsmän och grosshandlare, men där fanns också hantverkare- och     
arbetarbostäder.133   

                               
131 Födelse- och dopbok för Gefle församling 1861. Fadern gifte om sig två gånger, år 1882 
med Maria Lovisa Wikman som avled två år senare och år 1887 med Emma Charlotta Sund-
berg. Ingen av dessa nämns någonsin i samband med Viktor Lennstrands liv och gärning. 
Brodern gifte sig i London år 1891 och bosatte sig därefter i Gävle med en engelskfödd hust-
ru. De fick två barn under Viktor Lennstrands liv. Inte heller svägerskan nämns någon gång i 
samband med Viktor Lennstrand. Se kyrkböckerna för Gävle församling, Riksarkivet. 
132 Arbetarbladet den 10 januari 1967. 
133 Se karta över olika befolkningsgruppers fördelning i Gävle år 1862 i Erik Andrén, ”Gävle 
stads topografi och bebyggelsehistoria”, i Ur Gävle stads historia, red. Philibert Humbla, 
1946, s. 62. Jfr Ture Karlström, Gävle stadsbild. Bebyggelsehistoria och samhällsutveckling 
till 1900-talets början (Diss. Uppsala), 1974, s. 372ff 
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Lennstrands barndomshem var något av ett mikrokosmos för stadens liv i 
det moderna genombrottets Sverige. Den lokala baptistförsamlingen, där 
fadern var verksam under många år, höll möten i huset i slutet av 1860-talet. 
Och där bildades Gävles första metodistförsamling i september 1870, sedan 
fadern under ett besök i Stockholm kommit i kontakt med denna frikyrkliga 
rörelse och lockats till att byta samfundstillhörighet. Under en period organi-
serades några av de första frikyrkliga söndagsskolorna i gården, antagligen 
med den lille Viktor Emanuel som en av deltagarna.134 Delar av huset hyrdes 
ut till mer eller mindre prominenta invånare i staden, som läroverkslektorn 
Nils Petrus (Pelle) Ödman, känd kåsör och författare.135 I den lummiga träd-
gården fanns ett par konstfärdigt smidda grindar, som ägaren kan ha köpt 
som järnskrot efter en renovering av Svenska kyrkans enda helgedom i   
staden. De hade i mer än ett sekel ingått i ett staket kring kyrkans altarkor, 
och skulle så småningom återbördas dit.136 Genom dessa grindar passerade 
den vuxna Viktor Emanuel när han vistades i barndomshemmet under sina 
sjukdomsperioder. Inte ens i faderns berså var religionen och kyrkan långt 
borta.  

Stadens ekonomiska expansion speglades i att Claes Johan Lennstrand  
efter hand titulerades fabrikör istället för kopparslagaremästare. Hans yngste 
son Axel skulle driva moderniseringen vidare genom att byta fabrikör till 
grosshandlare. Axel exploaterade också området runt faderns hus genom att 
uppföra en avsevärt högre byggnad alldeles intill på samma tomt, där Arbe-
tarbladet skulle ha sitt kontor under en period i början av 1900-talet. Sam-
tidigt stod Lennstrandska huset för en viss kontinuitet. Det klarade sig undan 
den stora brand som drabbade Gävle en lördagseftermiddag i juli 1869 och 
som på några timmar ödelade nästan hela centrala staden norr om Gavleån. 
Mer än 500 hus brann ned, tre äldre kvinnor omkom och 8 000 människor – 
mer än sex av tio invånare – blev bostadslösa. Materiella värden för omkring 
5,5 halv miljon kronor gick upp i rök, en ofantlig summa omräknad till   
dagens penningvärde.137 I kvarteren runt Lennstrandska huset stod bara en 
skog av sotsvedda skorstensstockar kvar. Även den relativt nybyggda teatern 
brann ned till grunden. Människor flydde till stadsträdgården intill ån och till 

                               
134 N. S. Norling. ”De stora folkrörelserna”, i Ur Gävle stads historia, red. Philibert Humbla, 
1946, s. 576f & Fredlund 1995, s. 49ff & 97. 
135 Gerda Ödman, På den tiden. Minnen från 90-talets Gefle, 1942, s. 9ff. Pelle Ödman hörde 
till medarbetarna i tidskriften Sveriges Ungdom, som Lennstrand gav ut och medverkade i 
under mitten av 1880-talet. 
136 Ibid., s. 15ff & Arbetarbladet den 10 januari 1967. 
137 Beloppet motsvarar 330 miljoner kr i 2013 års penningvärde mätt som konsumentprisindex 
och betalning för lika lång arbetstid som 6,7 miljarder kr år 2013 mätt som löneidex för en 
manlig industriarbetare. Se ”Prisomräknare från medeltiden till 2100” på Portalen för 
historisk statistik, www.historia.se (resultat av databassökning den 21 juni 2014).  
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potatisland i stadens utkanter. Ett tältläger upprättades på en ås norr om  
centrum.138 

Stadsbranden var en av de sista stora eldsvådor som drabbade svenska 
landsortsstäder, även om stora delar av Umeå och Sundsvall skulle brinna 
ned ett par decennier senare. Gävle hade visserligen eldhärjats både åren 
1569 och 1776, men 1869 års brand drabbade en mycket större stad än de 
tidigare eldsvådorna – och den inträffade i början av en expansiv period. När 
den första chocken lagt sig kom brandens följder att bidra till fortsatt tillväxt. 
Nya järnvägslinjer främjade handeln; järnvägen mellan Gävle och Falun 
hade fullbordats redan år 1859, och fler förbindelser skulle komma under 
1870-talet. De andelar av järn- och virkesexporten som gick över Gävle öka-
de kraftigt under perioden 1855–1880 och Gävle hamn kunde i dessa sam-
manhang mäta sig med både Stockholms och Göteborgs.139 Efter 1880-talets 
början inträffade dock en nedgång, som bland annat märktes genom att den 
andel av landets handelsflotta som hade sina ägare i staden minskade.140 
Andra delar av näringslivet blomstrade också åren före och efter branden. 
Särskilt under 1870-talets första hälft grundades ett stort antal industrier och 
andra företag. Även här kom dock perioden efter år 1880 att innebära en 
avmattning.141 Inflyttningen var stor, särskilt 1870-talet, och stadens befolk-
ning ökade från omkring 11 000 personer år 1860 till knappt 14 000 år 1870 
och drygt 17 000 år 1875. Utvecklingen fortsatte och år 1890 hade Gävle 
drygt 23 000 invånare. Då hade staden klättrat från att vara landets sjätte 
största stad före branden till att vara den femte största.142 

Det hade inte hunnit gå mer än fem dagar efter branden innan några av 
Gävles ledande män började förbereda för stadens uppbyggnad. Den kände 
järnvägsbyggaren Nils Ericson inbjöds av köpmannen Per Murén, som kon-
taktat landshövdingen och borgmästaren, att planera stadens nya centrum. I 
ett telegram skrev den praktiskt inriktade Murén: ”Stadens större del afb-
ränd. Befolkningen vid förträffligt mod önskar få bygga medan farvattnet 
öppet.” Nils Ericson satte snabbt igång med arbetet och hade inom mindre än 
en vecka ett första förslag till ny reglering av stadens nu till stor del ned-
brunna norra delar. Fler förslag följde, liksom diskussioner om olika del-
frågor, innan stadsfullmäktige genom ett antal beslut från hösten 1869 till 
sommaren 1870 fastställde en ny stadsplan med olika detaljplaner.143   

                               
138 Karlström 1974, s. 171. En utförlig beskrivning av branden och dess omedelbara kon-
sekvenser ger Helmer Viklund & Ture Karlström i Vinden tände staden. Stadsbyggnad i 
Gävle under 100 år, 1968. 
139 Tom Söderberg, ”Handel och samfärdsel”, i Ur Gävle stads historia, red. Philibert Humb-
la, 1946, s. 204ff &  
140 Åberg 1975, s. 6ff. 
141 Gösta Arbell, ”Manufakturer och industrier”, i Ur Gävle stads historia, red. Philibert 
Humbla, 1946, s. 277ff. 
142 Karlström 1974, s. 376; Åberg 1975, s. 4ff & Fredlund 1995, s. 17ff.  
143 Karlström 1974, s. 174ff. 
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Precis som efter stadens tidigare bränder ledde den omfattande förödelsen 
till en omstart efter nya idéer om stadsplanering och arkitektur. Området runt 
Lennstrandska huset påverkades på flera sätt av återuppbyggnaden. Till 
skydd för nya stadsbränder anlades en bred esplanad från ån upp till den 
tidigare teatertomten, där ett nytt, påkostat teaterhus invigdes i slutet av 
1870-talet. Staketgatan, som gick längs en av husets gavlar blev en boule-
vard med träd på båda sidor om körbanan och på andra sidan gatan. En ny 
läroverksbyggnad uppfördes alldeles intill Lennstrandska huset. Över-
huvudtaget kom en till stora delar ny och enhetlig stadsbebyggelse med jäm-
na kvarter och raka gator att inrama kopparslagaremästarens gård. Av eko-
nomiska skäl blev det visserligen mest spåntade och putsade trähus i två 
våningar, men enligt tidens mode smyckades de med mängder av lister och 
pilastrar.144 I förlängningen av stadsträdgården fanns ett skogsområde som 
förvandlades till park med det stolta namnet Bois de Boulogne eller,       
måhända mer lättuttalat, Boulognerskogen.145 En annan person som växte 
upp i Gävle under 1870-talet, Erik Söderström, skulle senare minnas hur 
stadsbilden i centrum kom att domineras av breda gator, låga hus och räta 
vinklar så långt ögat såg.146 

Enligt annonsen för ett föredrag i Gävle hösten 1887 om den egna själs-
utvecklingen skulle Lennstrand inleda med en referens till den brand som 
drabbat staden aderton år tidigare.147 Tyvärr refererade inte lokalpressen vad 
han sade. I övrigt verkar han aldrig ha nämnt branden i tal eller skrift, trots 
att den var det närmaste han kom den typ av större olyckor och katastrofer 
som han annars gärna listade sida upp och sida ned som bevis på Guds död. 
Det är möjligt att han inte var i staden just den julilördag när elden härjade, 
men spåren måste på något sätt ha gjort intryck på en åttaårig pojke – och de 
fanns kvar under lång tid. Så mycket är säkert som att Lennstrand tidigt, och 
i sin omedelbara närhet, såg en storskalig och fysiskt påtaglig motsvarighet 
till den dubbelriktade strategi som han tillämpade i sin antikristna agitation: 
att rasera och blottställa för att bygga upp något nytt. Strategin kan, som vi 
sett, påminna om andra försök att omforma människors tänkande och känslo-
liv. Men den behöver inte bara knytas till religiösa, ideologiska och utopiska 
idévärldar. Den hade också beröringspunkter med den samhällsprocess som 
tusentals människor i en av Sveriges största städer var indragna i, även om 
ingen där medvetet hade satt igång skedet. Till följd av stadsbranden var det 
inte mycket som behövde rivas i Gävle för att luft och ljus skulle släppas in, 
som i Strindbergs dikt ”Stora esplanadsystemet”.  

Inte heller i övrigt återgav Lennstrand många yttre detaljer från barn-
domens Gävle. Den bild han förmedlade av uppväxten när han höll före-

                               
144 Andrén 1946, s. 112. 
145 Karlström 1974, s. 141. 
146 Erik Söderström, Mina Gefleminnen. Ett stycke kulturhistoria från 1870-talet, 1940, s. 34f.  
147 Se annons i Norrlands-Posten den 4 november 1887. 
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dragen i Uppsala hösten 1887 om sin själsutveckling handlar mera om ett 
inåtvänt hemmasittande med närhet till modern och drömmar om storslagna 
missionsinsatser. Mauritz Hellberg, som fick ta del av underlaget till före-
dragen redan året innan, mindes att Lennstrand beskrivit hur han blev retad 
av kamraterna i elementarskolan för att han var ”läsare”.148 Enligt ett referat 
av föredragen ska Lennstrand under åren på läroverket mest ha hållit sig för 
själv och ansetts som en ”tungus”, kunnig i religiösa frågor men svag i andra 
ämnen och utan intresse för det som kamraterna sysslade med. Efter hand 
bildades dock en krets av likasinnade, troende läroverkselever där han kunde 
få vänner. Erik Söderström, som utförligt beskrivit hur det var att vara läro-
verkselev i Gävle omkring år 1880, tycks inte ha tillhört denna krets. Söder-
ström gick i samma klass som Lennstrand, men nämner inte honom bland 
alla jämnåriga kamrater och mer eller mindre kufiska lärare.149 Trots att de 
måste ha tillbringat många timmar tillsammans i klassrummen så verkar 
Söderström och Lennstrand ha levat i varsitt Gävle. Den frikyrkliga miljön 
faller i allt väsentligt utanför Söderströms panorama av stadens liv, medan 
den var den självklara basen och tryggheten för Lennstrand. 

Återuppbyggnaden av Gävle centrum blottlade de sociala problem som 
gav Lennstrands agitation särskild energi. På det sättet blev arbetet en hand-
griplig demonstration för den unge Viktor Emanuel av hur viktiga de under-
liggande värderingarna är i samhällsbygget. Den nya staden var ett skylt-
fönster för Gävles borgerlighet, med uppåtstigande personer som Claes   
Johan Lennstrand. Men den var också en segregerad miljö där klassklyftorna 
knappast var mindre än i de gamla nedbrunna kvarteren och där många av 
stadens nya invånare saknade ekonomiska resurser att hävda sig på bostads-
marknaden. Affärshus och dyrare, ståndsmässigt representativa hyreshus 
dominerade i de centrala kvarteren medan arbetarkaserner och hyreshus med 
smålägenheter för människor med lägre inkomster huvudsakligen byggdes i 
stadens utkanter.150 De baracker som inhyste många fattiga och hemlösa blev 
kvar i många år. Där levde människor i en slum som kunde jämföras med de 
mest upprörande skildringarna av storstadens avigsidor i 1880-talets Stock-
holmsromaner. Trots alarmerande tidningsartiklar vägrade stadsfullmäktige 
länge att ingripa. När barackerna slutligen revs efter nästan ett kvarts sekel 
fick flera av de fattiga barnfamiljerna flytta till skjul och kojor i en skogs-
dunge invid järnvägen till Uppsala.151 Då hade stadens sociala problem också 
inspirerat den nyblivne kyrkoherden Nils Lövgren att påbörja utvecklingen 

                               
148 Karlstads-Tidningen den 2 november 1895. 
149 Söderström 1940, s. 144. Det är möjligt att kontakten mellan Söderström och Lennstrand 
var dålig av skäl som i dag inte går att fånga. Söderström nämner inte heller sin tidigare 
klasskamrat i minnesboken Det fanns ett Uppsala om studieåren där, trots att de hörde till 
samma studentnation och valdes in i Verdandi samtidigt i februari 1886. Se Studentföreningen 
Verdandi 1882–1907, 1907, s. 35f. 
150 Karlström 1974, s. 245. 
151 Ulf Ivar Nilsson, Gävle på 1800-talet, 2006, s. 183ff.  
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av den lokala diakonin till ett mönster för Svenska kyrkans övriga stadsför-
samlingar.152  

Inget tyder på att Viktor Emanuels far skulle ha varit mindre intresserad 
än andra hus- och markägare i staden att slå mynt av bostadsbehovet, sam-
tidigt som den materiella nöden också kan ha stärkt hans sedan tidigare star-
ka sociala och frireligiösa engagemang. Baptisterna, där kopparslagaremäs-
taren varit aktiv, blev utan församlingshus efter branden och fick hålla guds-
tjänst i Lennstrandska huset. Sedan Gävles första metodistförsamling bildats 
i huset fortsatte den att hålla möten där under några år in på 1870-talet.153 

Väckelse och sekularisering 
Gävle har en historia av religiös dramatik. Under 1500-talet var stadens  
latinskola en härd för den lutherska ortodoxi, ”norrlandsortodoxin”, som den 
blivande ärkebiskopen Abraham Angermannus tog del av.154 Det följande 
seklet såg häxprocesserna ta fart med Gävle som en av de viktigaste knut-
punkterna. Där angavs till och med kyrkoherdens fru för häxeri, och där 
började den så kallade Gävlepojken Johan Grijs sin bana som angivare av 
häxor. Några år innan häxprocesserna kulminerade avrättades den nitton-
årige gymnasisten Johannes Rahm för att ha påstått att Jesus var en horunge, 
Maria en hora och Josef en horkarl. Myndigheterna bevekades inte av att 
Rahm kan ha varit full när han fällde sitt yttrande. Straffet skärptes av riks-
rådet som fann att Rahms ”blasphemier äro horrible” och bestämde att han 
skulle både halshuggas och brännas på bål.155 I början av 1700-talet hade 
staden en kyrkoherde vid namn Johan Schaefer som ständigt tycks ha varit 
inblandad i världsliga och andliga konflikter.156 Inte minst hade kyrkoherden 
ett laddat förhållande till sin bror Petter Schaefer, som satt fängslad för pie-
tistiska ”svärmerier” på Gävle slott. Petter Schaefer beskrev sig själv som en 
oskyldig samvetsfånge och utövade en viss dragningskraft på andligt oroliga 
och sökande människor under stormaktstidens slutskede. Brodern och kyr-

                               
152 Sveriges kyrkohistoria, del 7, 2003, s. 219ff. 
153 Norling 1946, s. 576f & Fredlund 1995, s. 49ff. Claes Johan Lennstrand hade, som enda 
icke medlem i missionsförsamlingen, redan år 1859 deltagit i ett möte i församlingen för att 
inrätta ett barnhem för de fattiga barn som staden dittills valt att placera på fattighuset. Se 
Fredlund 1995, s. 101.  
154 Sten Lindroth, Svensk lärdomshistoria, del 1, 1975, s. 251f. 
155 Karl Fahlgren, Hädare och kättare i Norrland under vår stormaktstid, 1969, s. 27ff & 
Ronny Ambjörnsson, ”Den sista striden. Om en svensk pacifist från 1600-talet”, i Lychnos 
1979–1980, 1981, s. 20. Om Gävles roll vid häxprocesserna, se Bengt Ankarloo, Satans rase-
ri. En sannfärdig berättelse om det stora häxoväsendet i Sverige och omgivande länder, 2007, 
s. 241ff.  
156 Upsala Ärkestifts Herdaminmne, del 1, 1842, s. 451ff.  
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koherden Johan Schaefer medgav att ”liusens ängel […] synnes ibland lysa 
af hans discurser”, men tolkade det som Satan i förklädnad.157  

Efter dessa duster lugnade stadens andliga liv ned sig. Den lutherska en-
hetskyrkan upprätthöll sin totala dominans långt in på 1800-talet, stundom 
med en relativt långtgående tolerans för pietistiska underströmmar. Vid sek-
lets mitt började dock situationen förändras. Då framträdde mer organiserade 
former av kristen väckelse. Det mest extrema uttrycket var erikjanismen, 
uppkallad efter den karismatiske Erik Jansson som förmådde drygt ett tusen-
tal svenskar att lämna Sverige för att förverkliga utopin om den totala egen-
domslösheten i Bishop Hill på den nordamerikanska prärien. Erik Jansson 
satt fängslad en tid i Gävle, men tycks inte ha lockat många efterföljare i 
staden jämfört med i övriga Gästrikland och södra Hälsingland.158 Mer djup-
gående betydelse fick de första formerna av ”läseri” som spreds under 1830- 
och 1840-talen. Under de följande decennierna bildades flera frikyrkliga 
församlingar. Först och störst var missionsförsamlingen, som var ansluten 
till Evangeliska fosterlandstiftelsen, därefter följde baptist- och metodist-
församlingarna. Efter hand tillkom även en avdelning av Frälsningsarmén. 
Missionsförsamlingen skulle komma att splittras och majoriteten av dess 
medlemmar gå in i Svenska Missionsförbundet.159  

Huvuddelen av Gävleborna kvarstod i Svenska kyrkan, men väckelsen 
var stark i staden. År 1880 var omkring knappt en tiondel av stadens invåna-
re ansluten till frikyrkorörelsen och tio år senare hade andelen ökat ytter-
ligare något. Av frikyrkornas medlemmar var omkring 60 procent kvinnor. 
Åtminstone i missions- och metodistförsamlingarna dominerade arbetare 
bland de män som var medlemmar.160 Även i ett nationellt perspektiv var 
anslutningen till väckelserörelserna betydande i Gävle. Staden hade i mitten 
av 1890-talet landets näst största missionsförsamling, den största enskilda 
metodistförsamlingen och en av de större baptistförsamlingarna. I staden 
fanns dessutom en av landets fyra romersk-katolska församlingar. Gävle-
borgs län kom på femte plats bland länen i en beräkning av andelen frikyrk-
liga i befolkningen vid tiden för Lennstrands död.161  

Helmer Fredlund har diskuterat väckelsens målgrupper i Gävle och dess 
förhållande till Svenska kyrkan. Han uppmärksammar särskilt sambandet 
med den stora inflyttningen till staden och konstaterar att Svenska kyrkan 
helt enkelt inte kunde möta alla nya invånare inom den enda befintliga kyr-
kobyggnadens murar och med den fåtaliga personalen där. I kyrkan levde 
                               
157 Einar Hedin, ”Pietisten Petter Schaefer. En fånge på Gävle slott”, i Personhistorisk tid-
skrift, 29e årgången, 1928, s. 234ff & Kristina Nilsson, Sju gestalter ur Gävles kyrkohistoria, 
1996, s. 41ff. 
158 Olov Isaksson & Sören Hallgren, Bishop Hill. Svensk koloni på prärien, 1969, s. 47ff & 
Fredlund 1995, s. 21f. 
159 Norling 1946, s. 571ff & Fredlund 1995, s. 20ff & 41ff. 
160 Lundkvist 1977, s. 90; Fredholm 1995, s. 76 & Palm 1982, s. 134f.    
161 Rundgren 1897, s. 50ff. Såväl missions- som metodistförsamlingarna i Stockholm var 
delade, vilket påverkade placeringen för Gävles församling. 
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dessutom gamla rutiner kvar som gjorde att vissa bänkar var förbokade mot 
avgift av borgarfamiljer i staden. I förhållande till stadens ökande folkmängd 
sjönk andelen kommunikanter som deltog i kyrkans nattvardsgång snabbt 
efter år 1860, även om nedgången inte var lika dramatisk som på många 
andra håll i landet. Av praktiska skäl hänvisades inflyttade som ville få del 
av en kristen församlingsgemenskap ofta till frikyrkorna. Fredlund fram-
håller att väckelsen gjorde en viktig insats för att möta andliga behov i en 
föränderlig tid där många var rotlösa och kanske främmande för stadsmiljön 
som ersatte det tidigare livet på landet med dess inrutade religiösa vanor. 
Men hans analyser visar indirekt att tusentals inflyttade personer inte regel-
bundet verkar ha tagit del av någon religiös gemenskap överhuvudtaget.162 
Väckelsen hade avsevärd framgång i det sena 1800-talets Gävle, men på 
längre sikt var det den begynnande sekulariseringen som var den verkliga 
vinnaren när alltfler människor upptäckte att organiserad religiositet inte 
måste vara en del av deras dagliga liv. 

Till väckelsens särskilda betydelse i Gävle hörde att Paul Peter Walden-
ström år 1874 flyttat till staden för att bli lektor vid det nybyggda läroverket. 
Waldenström var en av landets mest kända och profilerade personligheter 
under slutet av 1800-talet och kanske den viktigaste enskilda religiösa leda-
ren i sin tid. Han var en framstående predikant som förmådde tala till olika 
folkgrupper med ett vardagligt språk, personligt tonfall och starkt fokus på 
bibelorden. Hans lära, som betonade försoningen genom personlig fräls-
ningserfarenhet, gav människor ett alternativ till Svenska kyrkans budskap 
som fortfarande betonade skuld och synd.163 Någon karismatisk ledare var 
han kanske inte, och ingen radikal samhällsomdanare. På många sätt stod 
Waldenström för en varmare och modernare variant av den roll som Svenska 
kyrkan traditionellt spelat som patriarkal bärare av gemensamma värden; för 
många fyllde han det tomrum som uppstått när de främsta kyrkomännen 
tycktes representera ett officiöst och förlegat samhällssystem som mest hade 
tvång och underordning att erbjuda. För allmänheten var han också känd 
som författare till en av det sena 1800-talets mest lästa böcker, den alle-
goriska berättelsen Brukspatron Adamsson.164 

Waldenströms lokala betydelse i Gävle var stor. Som läroverkslektor var 
han en aktad representant för lärdom och samhällsetablissemang, som fri-
kyrkoledare såg han den stora församlingen i staden uppföra ett magnifikt 
församlingshus och i det ekonomiska livet var han indirekt en viktig person 

                               
162 Fredlund 1995, s. 17ff, 32ff & 111ff. Inom ramen för det minskande antalet kommunikan-
ter var andelen arbetare dock stabil ännu under 1880-talet, se Gustafsson 1953, s. 123ff. 
163 Svensk kyrkohistoria, del 7, 2003, s. 108ff & 299ff. Jfr Hallingberg 2010, s. 174ff. Som 
Hallingberg påpekar finns det ingen aktuell biografi över hela Waldenströms liv och gärning, 
trots dennes betydelse för viktiga delar av det moderna Sverige. 
164 Boken har utförligt behandlats av Harry Lindström i I livsfrågornas spänningsfält. Om P 
Waldenströms Brukspatron Adamsson – populär folkbok och allegorisk roman (Diss. Uppsa-
la), 1997. 
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eftersom många driftiga företagare var med i missionsförsamlingen. År 1884 
chockades stadens konservativa maktelit när Waldenström valdes till riks-
dagsledamot efter en mobilisering av de väckelsekristnas röster.165 Som riks-
dagsman under mer än två decennier skulle han stå utanför partibildningarna, 
vara konservativ i frågor om moral, utbildning, försvar och rösträtt men libe-
ral när det gällde religionsfriheten. Insatserna i rikspolitiken gjorde Walden-
ström än mer känd i den oscarianska tidens offentlighet. 

Relationen mellan Waldenström och den vuxne Lennstrand har tolkats i 
(kvasi)psykologiska termer. William Öhrman ser Lennstrand som en ”anti-
Waldenström”, som formade hela sin agitation till en direkt motbild till mis-
sionsledarens verksamhet. Olle Hellström hävdar i Öhrmans efterföljd att 
Lennstrand var protestfixerad vid Waldenström.  

Missionsledaren är förvisso en återkommande måltavla i Fritänkarens 
spalter. Lennstrand angriper honom upprepade gånger, ofta mycket hårt. Det 
gäller bland annat Waldenströms bibelsyn, det inre sammanhanget i hans 
lära och hans olika ekonomiska intressen. Lennstrand tillåter sig också att 
ironisera över att missionsledaren i sin ungdom varit anklagad för att ha bru-
tit mot kyrkans påbjudna sanningar.166 Så dominerande i Lennstrands agita-
tion är dock inte Waldenström som Öhrmans beskrivning antyder, särskilt 
inte om man betänker att missionsledaren på många sätt måste ha varit den 
mest självklara personen att attackera för en person som i det sena 1800-
talets Sverige vände sig mot kristendomen.167 En tidigare personlig relation 
mellan de båda kontrahenterna laddade ändå Lennstrands angrepp med extra 
energi. Som ung och troende gymnasist hade han haft Waldenström som 
lärare. De hade bett tillsammans och den entusiastiske ynglingen hade för-
mått lektorn att hålla bönesammankomster på söndagskvällarna. Däremot 
hade den äldre kyrkomannen försökt få sin elev att vänta med att predika, 
enligt vad han senare berättade: 

 
Lennstrand var […] alltid mycket livlig och ivrig. Men så började han att 
predika. Jag sade till honom: ”Tag studentexamen först. Sedan blir det nog 
tillfälle för dig att predika. Det är icke hälsosamt för dig att predika nu,     
medan du går i skola. Sköt det ena först och det andra sedan.” Men det var 
omöjligt att få honom att sentera detta. Han var också såsom talare mycket 
begåvad, så att han alltid hade många åhörare, när han predikade. I Betle-
hemkapellet [Svenska Missionsförbundets församlingsbyggnad] fick han  
aldrig predika. Men i metodistkyrkan, och jag tror även uti baptistkapellet, 
predikade han ofta. Tilloppet av åhörare och det beröm, som han fick, tjuste 
honom, och så småningom domnade hans andliga liv bort. Hans historia vart 
sedan högst sorglig.168  

                               
165 Åberg 1975, s. 1ff & 73ff. 
166 Se t.ex. Fritänkaren nr 11 1891, s. 89; nr 1 1892, s. 1 & nr 17 1892, s. 136. 
167 Även för andra radikaler var Waldenström en viktig måltavla. I Arbetet, utgiven på långt 
håll från Gävle, beskrevs han som en av ”riksdagens äckligaste typer” och ”grosshandlare i 
religion”. Se Arbetet den 30 april 1891.  
168 Waldenström 1928, s. 313f.  
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Waldenström minns i efterhand också att den unge Lennstrands moral var på 
glid eftersom han gått på en fest som studenterna arrangerat, men som lek-
torn inte inbjudits till på grund av dess ”syndfullhet”. Men det var alltså 
främst Lennstrands ovilja att lyda sin äldre lärare och framför allt hans själv-
betagenhet som bringade honom i fördärvet, enligt Waldenström.  

Även Lennstrand skulle komma ihåg bönestunderna, men lyfte fram san-
ningssträvandet som den fråga som skilt honom från Waldenström. För den 
tidigare eleven och missionärsaspiranten stod den äldre predikanten för en 
ofullgången vilja att söka sanningen och reformera det religiösa livet. I ett 
brev till Hjalmar Öhrvall utvecklade han tanken i februari 1889: 

 
Med mig är det nu en gång så att jag ej såsom t.ex. Waldenström kan draga 
upp en gräns och säga till mig: inom dessa gränser får du tvivla och reforme-
ra hur mycket som helst, men utom den får du ej röra dig fritt. Så har Wal-
denström gjort. Han har en gång för alla bestämt sig för att ej röra vid  bibeln, 
Jesu gudom m.m., ty annars kunde han ej kalla sig kristen. Och kristen vill 
han aldrig upphöra att vara. Han har dragit sig för konsekvenserna – han har 
gått fram en bit, stannar där och där bliver han – och detta är gott – hans tak-
tik är ypperlig – men jag kan ännu ej upptaga den.169 

 
Att enbart uppfatta den vuxne Lennstrands förhållande till Waldenström som 
ett utslag av protest är alltför snävt. Det finns sådana inslag, men det går 
också att se ett igenkännande i en del av Lennstrands texter om Walden-
ström. Den yngre antagonisten använder den äldre missionsledaren för att 
pressa sig själv allt längre i kompromisslöshet. Det är inte så mycket en för-
tryckande fadersgestalt som Lennstrands kritik riktas mot som en äldre före-
gångares förmåga att sitta bekvämt på många stolar samtidigt utan att längre 
till fullo ta strid för någon enskild, djupt känd sanning. Att Waldenström i 
sin ungdom upplevde en religiös omvändelse som förändrade hans livspro-
jekt, från en mer traditionell akademisk bana till prästens och predikantens, 
var välkänt i dåtiden. Inte heller var det någon hemlighet att han i sin ung-
dom haft flera motsättningar och konflikter med såväl Svenska kyrkan som 
Evangeliska fosterlandstiftelsen, som den nya missionsrörelsen brutit sig 
ur.170 Sune Fahlgren har konstaterat att det var Waldenströms person som 
höll ihop mycket av det som var motsägelsefullt i hans liv och verk.171 Det-
samma skulle kunna sägas om Lennstrand, vilket kan ha gjort honom mer 
uppmärksam på sprickorna i frikyrkoledarens fasad.  

På en punkt var Lennstrand särskilt oförsonlig i sin kritik av Walden-
ström. Det gällde synen på arbetarnas rättigheter och behovet av en ny eko-
nomisk ordning. Missionsledaren hade ungefär samma syn på klasskillna-

                               
169 Citerat efter Öhrman 1974, s. 116. Jfr Fritänkaren nr 6 1890, s. 46. 
170 Sveriges kyrkohistoria, del 7, 2003, s. 108ff & 299ff. Jfr Fahlgren 2006, s. 127ff & Lind-
ström 1997, s. 15. 
171 Fahlgren 2006, s. 153. 
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derna i samhället som Svenska kyrkan: det var nödvändigt att skilja överhe-
ten från de lägre skikten, alla samhällsgrupper skulle visa varandra respekt 
och inte odla klassintressen gentemot de andra. I Gävle, liksom i övriga  
Sverige, bäddade detta för spänningar mellan frikyrkorna och arbetarrörelsen 
och för att kristna arbetare hamnade i besvärliga valsituationer. Arbetarrörel-
sen hade visserligen ett mycket begränsat antal medlemmar i staden under 
1880- och 1890-talen, särskilt i förhållande till den stadigt ökande andelen 
industriarbetare i befolkningen, men den började sätta avtryck. Gävle ar-
betarklubb bildades efter ett besök av August Palm år 1885, och där höll 
Branting året efter ett av sina viktigaste tidiga tal, det så kallade Gävletalet 
om varför arbetarrörelsen måste bli socialistisk. Klubben omorganiserades 
efter några år till Gävle arbetarförbund och senare till Gävle socialdemokra-
tiska arbetarklubb. Den första fackliga arbetarorganisationen i staden, avdel-
ning 2 av Metallarbetareförbundet, bildades också 1885 och följdes av orga-
nisationer för typografer och sågverksarbetare.  

År 1891 utbröt en strejk bland brädgårdsarbetare i Gävle som protesterade 
mot att skogsbolagen ville sänka lönerna till följd av sviktande konjunkturer 
för trävaror. Waldenström och en annan predikant i staden gjorde ett med-
lingsförsök i syfte att få arbetare och bolagsdirektörer att hitta de gemen-
samma värden som tidens kyrkoföreträdare ansåg borde ena medborgarna 
över klassgränserna. Troligen fanns det också kristna arbetare bland de som 
strejkade. Medlingsförsöket misslyckades dock. Istället blev det Branting 
som bidrog till att konflikten löstes. En socialdemokratiskt ansluten fack-
förening för brädgårdsarbetare hade bildats året innan i staden och dess be-
tydelse accentuerades av att det var arbetarrörelsens ledande man som ingrep 
till arbetarnas fördel. Waldenström såg sitt misslyckande som ett tecken på 
att klyftan vidgats mellan kapital och arbete och förutspådde stora omvälv-
ningar i samhället.172 Fritänkaren var beredd att ge honom rätt. I en serie 
notiser med olika angrepp på Waldenström nämndes hans numera  bristande 
”auktoritet vid lösande af de sociala spörsmålen” med särskild hänvisning 
till Gävlestrejken: ”Frihetens och upplysningens väg leder blott till ett enda 
mål: fri tanke och fritt samhällsskick. – Hr Waldenströms och hans an-
hängares naturel tyckes ej lämpa sig för någotdera.”173 

Under 1890-talet började andelen Gävlebor som var medlemmar i någon 
frikyrkoförsamling minska medan andelen personer som var engagerade i 
fackföreningsrörelsen ökade, om än från en mycket låg nivå. Trenden fort-
satte in på det nya seklet, men inte förrän under 1910-talet översteg fackfö-
reningarnas andel frikyrkornas.174 Då skulle Waldenström både ha lämnat 
riksdagen, där hans motstånd mot fri rösträtt stoppade återval år 1905, och 

                               
172 Palm 1982, s. 108. 
173 Fritänkaren nr 24 1893, s. 188. Numret gavs ut under Lennstrands sjukdomstid, men 
notisen kan ha skrivits eller dikterats av Lennstrand. Formuleringen är helt i linje med hans 
åsikter och språkbruk. 
174 Lundkvist 1977, s. 90. 
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Gävle, sedan han pensionerats från läroverket.175 Medan sekulariseringen 
gick vidare upphörde religion och politik att betinga varandra för flertalet 
Gävlebor. 

”Vår bästa lokalafdelning” 
I Fritänkaren var rapporter från Gävle något av ett stående inslag. De publi-
cerades ofta som anonyma brev eller insändare. Ett typiskt exempel, med 
rubriken ”Bref från Gefle”, finns redan i tidningens första ordinarie nummer 
från sommaren 1889: 

 
Gefle är en gudfruktig stad, en kristlig stad med många bönehus och kapell, 
många missionsföreningar och sekter – Gefle är en andeligen död stad, en 
stad der de flesta Stridsropen säljes i hela riket och der den största metodist-
församlingen finnes – en stad, der Waldenström residerar, der läseri, vid-
skepelse, religiös fanatism och andeligt bigåtteri råder mer än någonstädes 
annars i hela Sverige. Det är ej underligt, att det är från denna stad utilismens 
förkämpar utgått – den som lefver här förstår det. 

Och de sakna här ej heller meningsfränder. Vi äro visserligen ej så många, 
vi äro ej rika, vi äro ej lärda, men vi äro några redbara ärliga män, som slutit 
oss tillsammans och beslutat att icke gifva oss, förrän det blir ett tempel till 
här i Gefle, men det templet skall bli ett sanningens tempel, der kunskapens 
ord skall förkunnas till menighetens upplysning. 

Än så länge få vi nöja oss med att om söndagarne samlas i en sal i en af 
stadens utkanter och der samtala om de sanningar, som väckt oss och i hvilka 
vi vilja lefva och dö. Dessa sammankomster ha ända sedan jul försiggått re-
gelbundet och, ehuru blott sällan annonserade i stadens tidningar, varit besök-
ta af 20 à 30 personer, af hvilka de flesta varit medlemmar i samfundet.176 

 
Brevet är undertecknat ”Pius” och kan givetvis vara skrivet av en engagerad 
lokal utilist. Så många av Lennstrands egna teman – den tappra lilla skaran 
aktivister, vilja att leva och dö i sanning, ambitionen att nå ut till folket – har 
dock komprimerats i texten att en kritisk läsare börjar misstänka att redak-
tören själv ligger bakom eller hjälpt till med formuleringarna. Det första 
styckets rastlösa puls, med utsagor som kedjas samman genom stackato-
artade upprepningar och korta andhämtningspauser, påminner stilistiskt om 
flera av Lennstrands egna texter.177 Oavsett upphovsman ger stycket en god 
summering av Lennstrands egen uppfattning om sin barndomsstad efter om-
kring år 1887. En hukande, auktoritetsbunden kristen tro lyfts fram och asso-
cieras mera med frikyrklighet än Svenska kyrkan. Lögn och vidskepelse 
vilar tungt över gator och torg, som ekar av död snarare än av trafik och 

                               
175 Palm 1982, s. 140. 
176 Fritänkaren nr 1 1889, s. 7f. 
177 Se t.ex. Hvad vi tro och hvad vi vilja, s. 3 & det ovan citerade avsnittet ur artikeln ”Är 
lifvet värdt att lefva?” i Fritänkaren nr 7 1891, s. 54. 
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kommers. På det sättet beskrev han själv staden i underlaget till en presenta-
tion av honom i The Freethinker. Där framhålls föräldrarnas extrema pietism 
och metodistiska fanatism framhålls, vilket underförstått gör hans egen fri-
görelse till en desto större bedrift.178 

Bilden av barndomshemmet var dock knappast mer rättvisande än den 
bild som Lennstrand gav av sin mor. Hans varmt troende far och, som det 
verkar, sekulariserade yngre bror välkomnande honom alltid tillbaka, oavsett 
hur hårda utfall han gjort mot kristendomen och uppväxtmiljön. Vi vet inte 
vad som hände mellan hemmets väggar, men för ateistagitatorn var barn-
domshemmet uppenbarligen en trygghetsfaktor och för den övriga familjen 
var han inte någon förlorad son. Kanske finns det ett djupare psykologiskt 
drama i detta, men det är möjligt att fadern, sonen och den yngre brodern på 
var sitt håll hyllade en individuell strävan som gjorde att de kunde respektera 
varandra som självständiga individer inom ramen för gemensamma band och 
minnen efter modern och – efter hand – dottern/systern. I varje fall är det en 
sådan bild som Lennstrand ger Hjalmar Öhrvall i ett brev från Gävle i no-
vember 1887, när han börjat framträda som antikristen agitator även i barn-
domsstaden: 

 
Här hemma är det stundom rätt egendomligt. I förra veckan hade pappa gjort 
en bjudning för åtskilliga kristna. Ett par prester och ett par predikanter voro 
här. Waldenström var ock bjuden, men han hade ”förfall”. Och här sjöngs 
och bad[s] och en predikant höll en bibelförklaring öfver ”klippan”, som i 
alla stormar står, och mot hvilken den ena vågen efter den andra brusar men 
af den krossas, under att ’klippan’ står der säker genom tiderna och ler etc. 
etc.! Annars är här frid. Mellan min fader och mig råder det bästa för-
hållande. När jag går och håller föredrag, går han på bönemöte och bedjer för 
mig.  I dag har jag, på hans begäran, för honom läst upp en del af mitt första 
föredrag om kristendomen, om Henschs bok och om Buddha och han tyckte, 
att det ju alls icke var farligt. Naturligtvis smärtar det honom, att jag går min 
egen väg, men jag söker genom kärlek och tillgifvenhet borttaga onda känslor 
mot mig.179 

 
Om barndomshemmet erbjöd en återkommande fristad för Lennstrand så 
berodde det i varje fall inte på att han lät Gävle komma lindrigt undan i sin 
agitatoriska verksamhet. Tvärtom försökte han ofta hålla föredrag i staden, 
trots svårigheter att hitta lokaler och upprörda anklagelser mot lokalpressen 
som inte ville annonsera om arrangemangen.180 I Gävle fanns också den bästa 
lokalavdelningen av utilistiska samfundet, enligt honom själv. En notis i 
Fritänkaren från september 1890 ger en bild av stämningen, som pendlade 
mellan religiös gripenhet och ett närmast pubertalt trots: 

                               
178 The Freethinker January 13, 1889, s. 9. Tidskriften måste ha missförstått underlaget till 
artikeln eftersom den hävdar att Waldenström grundat en fanatisk metodistsekt i Gävle. 
179 Viktor Lennstrand, brev till Hjalmar Öhrvall den 17 november 1887. UUB. 
180 Se t.ex. Fritänkaren nr 15 1890, s. 115f; nr 10 1891, s. 81; nr 6 1892, 45 & nr 12 1892,     
s. 89ff. 



 190 

 
I Gefle, der jag på eftermiddagen höll föredrag, hafva vi vår bästa lokalaf-
delning. Den räknar omkring 80 medlemmar, hvilket måste anses som något 
utomordentligt, när man betänker de stora svårigheter, med hvilka denna af-
delning haft att kämpa. Så fort en mera central lokal kan anskaffas för sam-
mankomsterna, kan man med säkerhet påräkna stor tillslutning. På aftonen 
var jag inbjuden till en fest, der vi alla blefvo gripna af vår saks stora allvar 
och lofvade hvarandra ömsesidigt att hädanefter med förnyade krafter fortsät-
ta vår ädla strid, tills vi vunnit. 

Måndagen den 8 sept. hölls offentligt diskussionsmöte öfver tio af mig 
uppstälda teser. Lektor Waldenström, prester och predikanter hade inbjudits, 
men ingen kom. Mötet fortgick i tre timmar och gjorde nog god verkan. En 
resolution fattades, i hvilken mötet förklarade, att det ej kunde finnas något 
giltigt skäl för presterna att uteblifva. Jag har nu i Norrlandsposten låtit införa 
en direkt utmaning till lektor Waldenström och stadens prester och predikan-
ter, hvilka namngifvas, att i en offentlig diskussion försvara de påståenden de 
utgifva för folket som den allena saliggörande tron. Inkomsten af ett sådant 
möte har jag odeladt anslagit till Gefle jultomtar. Få nu se, om någon af dem 
vågar sig fram.181   

 
Även i närheten av Gävle fanns det engagerade mindre grupper av utilister. 
Att engagemanget kunde vara kontroversiellt och få ett högt pris för den 
enskilde framgår av ett upprop för den avskedade arbetaren och utilisten Per 
Rådby vid sågverket i Harnäs som infördes i Fritänkaren i juni 1891.182  

Några veckor senare kan tidningen berätta att Gävle varit mötespunkten 
för de utilistiska och socialistiska rörelser som skilts åt med sådan häftighet 
på Mosebacke ett halvår tidigare. Nu hade Utilistiska samfundets avdel-
ningar i Gävle och Skutskär arrangerat en utfärd i Gävle skärgård. Med på 
resan var Lennstrand, Wicksell, Branting och två musikkårer. De tre talarna 
tog upp var sitt specialområde: Lennstrand avhandlade kristendomen och 
sanningen, Wicksell utilismens sociala uppgift och Branting arbetarorganisa-
tionens mål och medel. Den avskedade Per Rådby önskade att de radikala 
partierna skulle arbeta tillsammans i framtiden, och Branting återkom till det 
ämnet under en tillställning inne i Gävle på kvällen. Fritänkaren gladdes åt 
den avspända återföreningen: ”Vi skulle ingenting hellre önska och helsa 
med glädje, de tecken till försonligt sinnelag hvilka börja sig. Flera af del-
tagarne i denna dagens möte förklarade hänryckte att det varit den skönaste 
dagen i deras lif.”183  
 

                               
181 Fritänkaren nr 18 1890, s. 144. “Gefle jultomtar” var en lokal välgörenhetsorganisation. 
Notisen avslutas med upplysningar om att Lennstrand de närmaste veckorna kommer att hålla 
ytterligare två föredrag i staden. 
182 Fritänkaren nr 11 1891, s. 92. 
183 Fritänkaren nr 13 1891, s. 104. 
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Väcka, upplysa och organisera 

Den gränsöverskridande agitatorn 
Lennstrand valde inte, eller hittade inte, någon tydligt avgränsad roll som 
opinionsbildare. För honom smälte mission, agitation och propaganda sam-
man i en verksamhet som han själv definierade och utformade med anspråk 
på att samtidigt förändra politiken, samhället och människors förhållande till 
religionen. För detta krävdes insatser såväl i den motspänstiga och ofta fient-
liga etablerade offentligheten som i de nya alternativa offentligheter som 
började etableras genom folkrörelserna, där Utilistiska samfundet var tänkt 
som ett substantiellt tillskott.  

Eftervärlden har bara kunnat referera till de religiöst färgade beskriv-
ningarna av Lennstrand som apostel eller missionär med viss distans. Den 
vanligaste beteckningen har istället blivit ”agitator”. Själv tog han gärna på 
sig också den beteckningen. I det upprop som inledde Fritänkarens första 
nummer beklagar redaktionen att den fria tankens möjligheter ”att samlas till 
meningsutbyte och agitation” är för små och erbjuder den nya tidningen som 
ett forum för detta.184 Även i samband med den sista större insats som Lenn-
strand mäktade med, protesterna i samband med minnet av Uppsala möte, 
gjorde han bruk av agitationsbegreppet. Uppropet till möte vid Lill-Jans i 
Stockholm i början av september 1893 avslutades med uppmaningen ”Agi-
teren för stor anslutning till detta demonstrationsmöte”. De fåtaliga penning-
summor som inflöt vid detta tillfälle redovisades i Fritänkaren som ”bidrag 
till agitationen för protesten vid Upsala-jubiléet”.185 

”Agitation” är ändå bara en av flera termer som Lennstrand använde för 
sin och utilisternas opinionsbildning. I de första numren av Fritänkaren från 
år 1889 annonserades det om skrifter som kunde beställas från ”Utilistiska 
propagandans expedition”, belägen på Jakobsgatan i Stockholm. Det handla-
de om broschyrer och andra småskrifter med tal och texter av Lennstrand, 
men även om översatta texter av Robert Ingersoll och G. W. Foote. I det 
första numret skrev Lennstrand också om Axel Danielssons attacker på ”den 
utilistiska propagandan”.186 ”Propaganda” hade dock spelat ut sin roll som 
övergripande beteckning på den utilistiska offensiven en bit in på år 1890. 

                               
184 Fritänkaren nr 1 1889, s. 1. 
185 Fritänkaren nr 16 1893, s. 121 & nr 18 1893, s. 143. 
186 Fritänkaren nr 1 1889, s. 5. Beteckningen användes redan året innan på några av dem 
skrifter som Utilistiska propagandan gav ut. 
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Nu handlade annonserna istället om ”Nya Utilistiska agitationsskrifter”. 
Efter hand försvinner även denna rubrik och annonserna handlar helt enkelt 
om de olika skrifter som kan beställas genom samfundets eller tidningens 
expedition. 

Termerna ”agitation” och ”agitator” förknippas numera främst med poli-
tisk opinionsbildning.187 I synnerhet har de blivit en del av arbetarrörelsens 
självbild, där det förra sekelskiftets kringresande talare med August Palm i 
spetsen har heroiserats. Palm satte själv agendan och gav sina memoarer 
titeln Ur en agitators lif.188 Kurt Johannesson påpekar att orden ”agitator”, 
”agitera” och ”agitation” förekom för första gången i en svensk ordbok år 
1871. De associerades då med att sätta något i rörelse, skaka, oroa och upp-
vigla – beskrivningar som ständigt återkommit in till vår tid. Kopplingen till 
socialism var ännu inte entydig, men skulle bli mer markerad under 1880- 
och 1890-talen. Johannesson beskriver hur borgerliga tidningar, arbetarrörel-
sens företrädare och ordningsmaktens representanter tillsammans åstadkom 
detta. Han citerar också en skrift av Georg Brandes om den franske so-
cialisten Ferdinand Lasalle, där denne fick förkroppsliga bilden av agitatorn 
som på samma gång gerillahövding och fältherre med ordet i sin makt och 
förmåga att ge liv åt de döda massorna.189 

Associationerna till arbetarrörelse och socialism kan ha tilltalat Lenn-
strand. Samtidigt kan Palms annektering av termen ha fjärmat honom från 
den och gjort det svårare för utilisterna att förena den med en religiös tanke-
sfär. Palm var ju en av utilismens mest uttalade fiender i arbetarrörelsen. 
Men det fanns andra möjliga associationer till agitator under 1870- och 
1880-talen som också omfattade religiös opinionsbildning. Brandes hade i en 
annan skrift beskrivit Søren Kierkegaard som en unik och kraftfull agitator, 
uppfylld av såväl pietistisk förtrytelse som lasallesk självkänsla och med en 
förmåga att tala till ”menige mans uppfattning” med ”ett koger så fyldt af 
skarpa och hvässade pilar”.190 

Som agitator var Lennstrand en gränsöverskridare som försökte förena 
värderingar och offentligheter som sedan hans tid skilts åt och allt tydligare 
blivit maktbaser för olika grupper. Som opinionsbildare stod han på flera sätt 
närmare den väckelse som han växt upp med än med den kulturradikala de-
                               
187 Nationalencyklopedin, del 1, 1989, s. 111.  
188 Olle Josephson, ”Mäster Palm talar”, i Agitatorerna, red. Kurt Johannesson, Arbetarrörel-
sen och språket 1, 1996, s. 171ff & Eric Johannesson, ”Agitatorsminnen. En litterär genre och 
dess framväxt”, i Agitatorerna, red. Kurt Johannesson. Arbetarrörelsen och språket 1, 1996,  
s. 316ff. 
189 Kurt Johannesson, ”Agitatorn som hot och ideal”, i Agitatorerna, red. Kurt Johannesson. 
Arbetarrörelsen och språket 1, 1996, s. 10ff. 
190 Brandes 1877, s. 186. Även när det gäller propaganda finns det religiösa kopplingar i 
bakgrunden. Det första egentliga propagandakansliet inrättades av romersk-katolska kyrkan i 
början av 1600-talet som inrättade Congregatio de propaganda, ungefär ”Kongregationen för 
trons utbredande”. Som fenomen har propagandan annars rötter i den antika retoriken, och 
den fick sitt första storskaliga uttryck under reformationen när Martin Luthers skrifter spreds i 
hundratusentals exemplar. Se Nationalencyklopedin, del 15, 1994, s. 299f. 
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batten eller den socialistiska agitationen. Han använde inte själv termen om 
sin egen religion, kanske för att den i så hög grad kommit att förknippas med 
de frikyrkliga kolportörer och predikanter som han bekämpade. Ändå finns 
det inslag även av denna form av opinionsbildning, utövad av en enskild 
ljusbärare som riktade sig till grupper av individer och syftade till att var och 
en av dessa skulle känna sig träffad och väckt ur sin andliga slummer eller 
sin förtappelses natt. Den Lennstrandska agitationen förutsatte väckelse i 
denna mening för att det skulle finnas någon inre kraft hos människor att 
sätta i rörelse genom agitation och något budskap om utbreda genom propa-
ganda. Därmed band den samman ideologisk och politisk opinionsbildning 
med grundläggande existentiella frågor.191  

Kombinationen av agitation och väckelse drevs längre av Lennstrand än 
av någon annan i samtidens Sverige, men den var inte alldeles ovanlig i hans 
omgivning. Den tidiga arbetarrörelsen var inte främmande för att tala om 
”väckelse”. Agitatorernas arbete syftade till att först väcka människor till 
medvetande om samhällets orättvisor. Därefter skulle de upplysas om orsa-
kerna till dem innan de organiserades i kampen för ett socialistiskt samhälle. 
Axel Danielsson argumenterade för att de ”sovande” arbetarna måste bli 
vakna för att kunna kasta av sig sitt ok.192 Att väcka, upplysa och organisera 
– det var syftet även med Lennstrands föredragsturnéer, medverkan i offent-
liga diskussioner och publicistiska verksamhet. Men han rörde sig mer kon-
sekvent än arbetarrörelsens företrädare i en religiös språk- och tankevärld 
och tog vara på flera av de särdrag som utvecklats i den svenska väckelse-
rörelsen, inte minst i Waldenströms predikokonst. Det gällde särskilt beto-
ningen på det individuella tilltalet, fokuseringen på bibeltexten och predikan-
tens roll för att konstituera ett möte mellan talare och publik som kunde leda 
till personliga möten och ny gemenskap.193  

Till en början var det också frikyrkornas erfarenheter av att väcka och or-
ganisera som Lennstrand inspirerades av. I ett brev till Hjalmar Öhrvall hän-
visade han till att den första metodistpredikanten kallats till Gävle av hans 
föräldrar och först bara haft hans familj, deras tjänstefolk och några vänner 
som publik. Nu finns Skandinaviens största metodistförsamling i Gävle, 
skrev han, och frågade varför inte utilisterna skulle kunna nå ut på samma 
sätt.194 Vid ett annat tillfälle planerade han ”en utilistisk Fosterlandsstiftelse” 
i aktiebolagsform för utgivandet av Fritänkaren och annan utilistisk littera-
tur.195  

                               
191 Om väckelserörelsens offentlighet, se Hallingberg 2010, s. 238ff. 
192 Kurt Johannesson 1996, s. 10 & 15. 
193 Sune Fahlgren, Predikantskap och församling. Sex fallstudier av en ecklesial baspraktik 
inom svensk frikyrklighet fram till 1960-talet (Diss. Uppsala), 2006, s. 56ff.  
194 Viktor Lennstrand, brev till Hjalmar Öhrvall den 16 december 1887. UUB. 
195 Viktor Lennstrand, brev till Hjalmar Öhrvall den 6 mars 1890. UUB. 
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Sanningssägandets retorik 
Även på andra sätt var Lennstrand en person som överskred de gränser som 
börjat etableras mellan olika sorters offentlighet och opinionsbildning för att 
förena dem i sin egen person och förkunnelse. Under 1800-talet hade den 
klassiska retorikens status som dominerande övertalningsteknik och matris 
för konstdiktningen ersatts med nya former för att övertyga.196 Fokus låg nu 
på opinionen i vidare mening, inte på de äldre representativa och retoriska 
konstformerna. De nya framställningsformerna åberopade sanningen i be-
stämd form och valde uttryck som gjorde dem trovärdiga som sannings-
förmedlare. Mer eller mindre demonstrativt avgränsades de från en äldre 
retorik där språk och sanning ständigt var under bearbetning. De nya fram-
ställningsformerna tillkom i så sinsemellan olika språkliga sfärer som den 
kristna väckelsen, den socialistiska agitationen, den vetenskapliga avhand-
lingen eller artikeln och den avslöjande journalistiken. Även om de var mer 
eller mindre antiretoriska i sina anspråk på att framkalla och hävda den defi-
nitiva sanningen så utvecklade de sina egna tekniker och regler för att vinna 
nya anhängare, vederlägga motståndare och upprätthålla övertygelsen inom 
den egna gruppen. 

Att den Lennstrandska agitationen kombinerade och nyttiggjorde dessa 
nya sätt är inte konstigt. Sanningen var ett överordnat begrepp, både som 
medel för att bryta ned lögner och falska föreställningar och som redskap för 
att bygga upp en ny etik för individ och samhälle, utan elitistisk dygd och 
auktoritetsbundna sedelagar. Symboler och mytologiska jämförelser med 
Prometeus, Lucifer och Loke ratades till förmån för ett energiskt staplande 
av ”fakta” om kristendomens historia, motsägelser i Bibeln och olyckor och 
katastrofer i omvärlden. Lennstrand försökte hålla sig nära det vetenskapliga 
sanningsidealet, även om han inte gav sig på att visa kvantifierbara samband 
och kausalförhållanden. Den dubbla rörelsen av att bryta ned och att bygga 
upp hade en koppling till väckelsens strävan efter subjektiv frälsnings-
upplevelse och försoning. Samtidigt hade de nyttobaserade attackerna mot 
förbud och tvång som hindrade den fria tanken och det fria sanningssägandet 
en del gemensamt med arbetarrörelsens kritik mot överhetens påbud och 
förtryck. Journalist i modern mening var inte Lennstrand, men som skribent 
eller redaktör kunde han arrangera och dramatisera texter i syfte att avslöja 
meningsmotståndare som hycklare. Det gällde inte minst Waldenström i 
såväl religiösa som pekuniära frågor.  

Oavsett om han talade eller skrev så stämde Lennstrand sitt språk i sam-
klang med sanningssägandet. Det var inte bara mytologiska gestalter som 
lämnades utanför agitationen. Också i övrigt är det ont om suggestiva eller 
uttrycksfulla symboler och bilder hos den beryktade hädaren. Wicksell hitta-
de visserligen ”starka, påfallande uttryck” i Lennstrands retorik, och   Mau-

                               
196 Kurt Johannesson, Svensk retorik från medeltiden till våra dagar, 2005, s. 279ff. 
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ritz Hellberg hävdade att den använde ”de starkaste, mäst sårande orden”.197 
Dock handlade det mindre om konstfärdigt utformade angrepp än om dras-
tiska och otvetydiga påståenden om att Gud inte fanns och att     kristendo-
men var en villfarelse som måste överges. Effekten förstärktes snarast av att 
språket i regel var enkelt, klart och relativt sakligt.  

Retoriskt hade Lennstrand en hel del gemensamt med både Waldenström 
och Branting. Alla tre hade en akademisk bakgrund och intellektuella ambi-
tioner bakom den osmyckade formen. En viss distans – genom en strävan 
efter generalisering snarare än personliga reflektioner och vittnesmål – i 
förening med en förmåga att entusiasmera publiken hörde också till de ge-
mensamma nämnarna.198 Både Branting och Lennstrand skilde sig från den 
subjektivt färgade, hårt slående och stundom invektivsprängda stilen hos 
Palm och andra kringresande socialistiska agitatorer.199 Och både Lennstrand 
och Waldenström var så upptagna av de kristna grundtexterna att deras fram-
trädanden ofta hade karaktär av bibelundervisning, även om de skilde sig åt 
när det gällde inriktning och slutsatser.200 

På några punkter skilde sig Lennstrands stil från Waldenströms och Bran-
tings. Den hade ett högtidligt drag som kom till uttryck i de kortare eller 
längre credon som var instoppade i föredrag eller artiklar. Vi har sett exem-
pel på det i tidigare avsnitt, till exempel i det citat ur föredraget Fins det ett 
lif efter detta? där Lennstrand utvecklade sin syn på nyttans centrala roll (se 
avsnittet Karaktären, lyckan och religionen). Greppet kan han ha lånat från 
barndomens väckelsemiljöer och från några av Robert Ingersolls översatta 
texter med insprängda sekularistiska bekännelser.201 Men det finns också ett 
motsatt drag, där nuet fokuseras genom en anhopning av likartade satser som 
binds samman med tankstreck istället för punkter. Resultatet blir ”ett inspire-
rat tal”, med en stegring som påminner om väckelsepredikanternas förmåga 
att skapa intensitet och suggestion.202 Lennstrand kan ha mött greppet tidigt i 

                               
197 Nya Sanningar nr 18 1895, s. 142 & Karlstads-Tidningen den 2 november 1895. 
198 Josephson 1996b, s. 177 & Johannesson 2006, s. 310ff. 
199 Fahlgren 2006, s. 129ff. Jfr Edvard Leufvén, P. Waldenström som predikant (Diss. Uppsa-
la), 1920, s. 9ff. Leufvén använder en föråldrad psykologisk metodik, men återger flera intres-
santa citat från Waldenströms predikningar. Om Branting och Palm: Josephson 1996b,  s. 
174ff & 201. Jfr Svenning 2014, s. 107ff, om Branting som pedagog snarare än agitator. 
200 Fahlgren 2006, s. 143.  
201 Se t.ex. Ingersoll 1885, s. 40ff med ett längre ”bekännelseavsnitt” i jagform & s. 166: ”Jag 
har klart för mig, att om det finnes en gud, skall han vara barmhärtig mot de barmhärtige. / På 
den grunden står jag. – / Att han icke skall låta den förlåtande lida. – / På den grunden står jag. 
/ Att hvarje människa skall vara sann emot sig själf, och att det ej finnes någon värld, någon 
himmel i hvilken ärlighet är ett brott. / På den grunden står jag” etc. Texten har översatts av 
diktaren Edvard Fredin, i dag mest känd för sin översättning av Tennysons ”Nyårsklockorna”, 
som hade känsla för Ingersolls lyriskt-deklamatoriska anslag. 
202 Yngrve Brillioth, Predikans historia, Andra upplagan, 1962, s. 246 & Barbro Wallgren 
Hemlin, Att övertyga från predikstolen. En retorisk studie av 45 predikningar hållna den 17:e 
söndagen efter trefaldighet 1990 (Diss. Göteborg), 1997, s. 37f. Olle Hellström noterar i 
Svenskt biografiskt lexikon att Lennstrand spelade på väckelsens hela register, inklusive jub-
lande optimism och eskatologier. Se Hellström 1977–1979, s. 567. 
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de anglosaxiska väckelserörelsernas jublande frälsningsglädje och trans-
formerat det till ett uttryck för befrielse från frälsningen, till en mänsklig 
gemenskap i stunden. Tydliga exempel finns i ett avsnitt i den kortfattade 
broschyren Hvad vi tro hvad vi vilja från år 1888: 

 
Vi tro på det goda i menniskonaturen – vi tro, att det är våra kämpande 

och lidande bröders och systrars möda, arbete och trohet, som gjort oss till, 
hvad vi äro – vi tro, att det kan blifva mycket bättre här på jorden, men vi tro, 
att det beror på oss, om detta skall ske eller ej – vi tro, att nöden och lidandet 
kan minskas och att glädjen och tillfredsställelsen kan komma ännu några 
människor till del, men vi tro ej, att någon gud skall göra detta, utan vi tro, att 
vi sjelfva böra göra hvad vi kunna för detta härliga mål – vi tro, att vi ha rätt 
att begagna vårt förnuft och våra tankar och att det ej är synd att tvifla och är-
ligt söka sanning – den korta tid vi lefva, vilja vi vara till nytta för vår omgif-
ning och för våra efterkommande – vi tro, att ingen mensklig varelse, hur 
ringa och svag hon än är, är öfverflödig här, utan att vi alla kunna göra något 
för att borttaga hindren för menniskornas lycka och tillintetgöra vidskepelse 
och fördomar – vi tro, att sanningen och en öppen blick för lifvets verklig-
heter kan göra oss lyckligare än de kristna föreställningarne – vi vilja verka 
för att omvända våra i kristendomens mörker famlande medmenniskor – des-
sa, som frukta för helvetet och arbeta för himlen – och göra dem till nyttiga 
menniskor i detta lifvet, det enda om hvilket vi ega någon visshet. […] Vi 
tro, att ingen menniska är förlorad, utan att alla hafva sina goda sidor och de 
största brottslingar vilja vi betrakta som olyckliga bröder och systrar, som vi 
böra hjelpa till rätta istället för att hata och vara hårda mot. Vi känna och vi 
inse, att det ej är vår förtjenst, att vi äro bättre lottade – vi känna, att detta be-
ror derpå, att vi kommit i lyckligare förhållanden – vi veta ej, hvar vi denna 
dag skulle vara, om vår uppfostran blifvit lika mycket försummad som deras 
– om vi blifvit lika föraktade, utstötta och orättvist behandlade som de – om 
vi haft lika hårda strider att utkämpa som de – om vi blifvit utsatta för samma 
frestelser och samma sorger – sannerligen: vi äro ej delade i två stora klasser: 
frälste och fördömde, utan vi äro en enda klass – vi äro alla menniskor och 
böra nu snart lära inse detta.203 

 
Andra exempel på hur detta stildrag användes för att skapa dramatik och 
intensitet finns i Det åtalade Föredraget om ”GUD”. Där iscensätter Lenn-
strand en berättelse om ödmjukhet och gripenhet inför naturen, när den reli-
giösa känslans föddes i mänsklighetens barndom:  

 
Hvad som först väckte de äldsta menniskornas uppmärksamhet var natur-

tingen: träden, bergen, floderna. För dem voro träden, bergen och floderna 
lefvande varelser. De kände ej deras ursprung, de voro gåtor för dem – de 
väckte deras undran. De sågo trädet spira upp, växa till, skjuta grenar, blad 
och blommor, afkläda sig löfverket om hösten, ikläda sig denna skrud åter 
om sommaren; detta träd lefde – dess rötter voro dolda i jorden – de kände ej 
dess ursprung – och det kunde dödas. Liksom man med en yxa kunde fälla en 
man af en främmande stam till marken, så att han låg der död, utan lif och  

                               
203 Viktor E. Lennstrand, Hvad vi tro hvad vi vilja, 1888, s. 2f.  
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rörelse, så kunde man ock göra med trädet. Det dog för timmermannens yxa 
och bjelken var trädets lik. 

Och dessa höga berg, som reste sig mot stjernorna och begränsade hori-
sonten – dessa väldiga jättar, som buro himlahvalfvet på sina axlar och från 
hvilka gryningen, solen, månen och stjernorna gingo ut på sin stolta vandring 
– äfven bergen, kraftens symboler, styrkans manifestationer, betraktade man 
med undran, med vördnad och andakt – ja, med en religiös ödmjukhet. 

Och så vattenfallen och floderna – dessa hemlighetsfulla resenärer, som 
for öfver landet, som passerade förbi boningarne, som befruktade åkrarne, 
som vattnade hjordarne och som t. o. m. värnade dem ifrån     fienders anlopp 
– eller som stundom vredgade, af någon orsak rasande, kommo i vild fart och 
ödelade fälten, förstörde boningarne och dödade menniskorna – hvad voro 
dessa strömmar och floder för något? – hvarifrån kommo de? – hvart foro de 
hän? De voro främlingar från fjerran nejder [–] de begåfvo sig bort till okän-
da trakter. 

Eller hvad var elden för något? I det ena ögonblicket var elden här – i det 
andra var han borta. Hvarifrån kom han? Han föddes genom tvenne trästyck-
ens gnidning mot hvarandra, men genast åt han upp sin fader och moder. Se, 
hur han far fram i skogen! Så glupskt han kastar sig öfver träden och äter upp 
dem! Man kunde icke fånga honom. Han rasade som en ursinnig [–] hvad var 
meningen? Hvad tänker han taga vägen? och så kallades han brännaren,      
lysaren den hastiga. Men också vännen – det var ju han, som bereder vår 
föda, som kokar vår mat, som steker vårt kött – det är omkring honom famil-
jens medlemmar samla sig – till honom trygga de sig, när det är kallt och rus-
kigt derute – och var det icke han, som bar offren upp till gudarne? – var han 
således icke gudarnes sändebud? – medlaren mellan gud och menniskorna? 

[…] 
Lika personlig som åskan var naturligtvis också stormvindarne, cykloner-

nas, orkanerna. Se, hur de fara fram som galningar, rörande upp dam och 
stoft i hvirflar, brytande sönder träden, trampande ned säden, rifvande upp 
taken, förstörande husen, dödande menniskor och djur, tjutande som vilddjur 
[–] hvad var det där för ena? De äro starka och mäktiga – de kunna förkrossa 
och tillintetgöra oss – vi kunna ej tillintetgöra dem – vi måste göra dem vän-
ligt stämda – hafva vi förtörnat dem, måste vi försona dem – vi måste böja 
oss inför dem och akta oss att väcka deras raseri – – – –. Här är den religiösa 
känslans födelse och härifrån kunnen I härleda alla dess yttringar.204 

 
Stildraget förekom även i mer prosaiska sammanhang. Ett exempel på det 
ger en upprymd beskrivning av utilismens och socialdemokratins gemen-
samma möjligheter att kämpa för ökad rättvisa: ”Upp då till befrielsekrig! 
800-kronorsstreck [för rösträtt], kristendom, statskyrka, krigsmakt, kapital-
godtycke och öfverklasspriviligier – där äro sanningens och rättvisans fien-
der – ut med dem ur landet! / Fast organisation och så – fram mot rättvisa, 
jämlikhet och broderskap – – – kraftig agitation – täta leder – jämn takt – så 
skall det nog lyckas till sist!”205 

                               
204 Viktor Lennstrand, Det åtalade Föredraget om ”GUD”, 1889, s. 2ff. Delar av föredraget 
återges i Gyllene äpplen. Svensk idéhistorisk läsebok, huvudred. Gunnar Broberg, del 2 1991, 
s. 1139ff. 
205 Social-Demokraten den 1 juni 1889. 
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Citatet ur Hvad vi tro hvad vi vilja visar på ett annat av Lennstrands van-
ligaste stilmedel: parallelliseringar av satser som utgår från ett ömsom för-
kunnande, ömsom bekännande ”vi”. Som framgår av citatet var detta ”vi” i 
grunden allomfattande. Citatet börjar och slutar med utsagor som även Lenn-
strands hårdaste motståndare kunde instämma i. Inom ramen för denna all-
mängiltighet var Lennstrands ”vi” ändå hårt tesdrivande och exkluderande, 
till exempel i formuleringen ”vi vilja verka för att omvända våra i kristen-
domens mörker famlande medmenniskor”. Med denna underliggande retorik 
kunde Lennstrand i sina tal och artiklar göra anspråk på att företräda all hu-
manism och humanitet för att i dess namn gendriva sina motståndare.  Ut-
över detta kan den starka förkärleken till pronomenet ”vi” också uppfattas 
som en bekännelse i sig: en tilltro till den gemenskap som kunde konstitue-
ras i språket och i bästa fall uppstå i kontakten mellan talare/skribent och 
publik/läsare.  

Till skillnad från Waldenström och Branting odlade Lennstrand också en 
retorisk ”brutalism”, en förmåga att hårt och direkt slå fast provocerande 
påståenden i början av ett föredrag eller en artikel. Enligt den klassiska reto-
riken ska inledningen av ett tal, dess exordium, antyda ämnets art och väcka 
åhörarnas intresse, välvilja och förtroende. Lennstrand sänkte aldrig ambi-
tionen att väcka intresse, men drog sig inte för att tydligt välja bort varje 
vädjan till någon mer allmän välvilja eller sympati, det som i retoriken kallas 
captátio benevoléntiae.206 Istället kunde han snabbt och definitivt dra upp 
gränsen mellan sin förkunnelse och kristendomen, Svenska kyrkan eller 
statsmakten i stort. Tydliga exempel på denna radikala iscensättning av san-
ningssägandet erbjuder dessa offensiva inledningar: 
 

Det finns ingen personlig gud, det finns ingen djefvul, det finns intet helvete, 
det finns inga andar och den fattige judiske arbetarsonen, som korsfästes i  
Palestina, var icke någon ställföreträdare för oss, utan vi måste sjelfva vara 
som han, om vi skola blifva frälsta – med ett ord: hela kristendomen är en 
osanning. [Ur artikeln ”En helsning”, publicerad i Social-Demokraten den 3 
mars 1888] 

 
Jag uppträder afgjordt och bestämdt mot kristendomen derför att den är en 
föråldrad religion – den är antikvarisk och strider mot vetenskapen, sunda 
förnuftet och vår personliga lifserfarenhet. [Ur föredraget Hvarför uppträder 
jag mot kristendomen, först hållet år 1888] 

 
Det är mot den kristna verldsåskådningen jag uppträder – det är mot hela den 
kristna dogmatiken och mot den kristna etiken i de punkter, der den samman-
faller med dogmatiken. [Ur föredraget Hvad jag sagt och icke sagt, först hål-
let år 1888] 

 
Som retoriskt grepp kan detta tolkas som ett medvetet nedrivande av de-
corum, det som anses passande och allmänt accepterat, i syfte att redan från 
                               
206 Johannesson 2005, s. 337f. 
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början markera det kompromisslösa kravet på en ny religion och en ny sam-
hällsgemenskap. Priset var att den som inte delade Lennstrands uppfattning – 
eller accepterade hans svartvita sätt att presentera den – inte bara kände sig 
utesluten ur gemenskapen utan ofta även trampad på. Vad detta betydde för 
uppfattningen om Lennstrand som blasfemiker diskuterar jag i kapitlen För-
bud, åtal och domar samt Lennstrand som blasfemiker. 
 

* 
 
Ytterst var sanningssägandet beroende av Lennstrands personlighet, eller 
rättare sagt hans offentliga persona: den personlighet som hans publik mötte 
under föredrag och debatter och i Fritänkarens spalter. Både i tal och skrift 
lyfte han fram sitt ethos, det samlade intrycket av hans karaktär. Att döma av 
bevarade texter utmärktes detta ethos av en strävan efter renhet och klarhet 
som gjorde själva framställningssättet till en garanti för att det verkligen var 
sanningen som förkunnades. Publiken hade kanske inte alltid lätt att oriente-
ra sig i de många referenserna till historiska och religiösa förhållanden, men 
de gav ett intryck av lärdom och vetenskaplig förankring. De personliga 
tonfallen var inte många – bortsett från i föredragen om den egna själs-
utvecklingen – men ägnade att förstärka förkunnelsens trovärdighet med en 
egen erfarenhet. Det gällde till exempel när Lennstrand berättade om sina 
obesvarade böner och deras betydelse för vägen bort från kristendomen. Med 
något enstaka undantag – som i redogörelsen för sammanbrottet i cellen på 
Långholmen – var erfarenheten inte mer exklusiv och privat än att den i 
princip kunde delas av alla lyssnare eller läsare. 

En egen inre drivkraft var också den faktor som Lennstrand tillmätte 
störst vikt hos andra utilistagitatorer. Att tala för utilismens sak skulle inte 
vara något som man gjorde för brödfödan eller karriären. Det skulle vara 
resultatet av ett begär efter sanning och gemenskap – ett sekulärt kall. Till 
David Bergström skrev han om sina krav på det nya samfundets företrädare: 

 
Jag tviflar ej, att vi skola få pengar att underhålla denna verksamhet och pro-
paganda med blott vi får dugliga män, som äro värmda för saken. Här får 
ingen värfning komma i fråga. Den inre personliga driften, som tvingar en 
fram är den bästa garantin för framgång. Den som ej på detta sätt är kallad, 
må ej göra sig besvär.207 

 
Till detta kom ett drag som Lennstrand oupphörligen framhöll som viktigt: 
ett stort allvar. Vid gemensamma aktiviteter i Utilistiska samfundet säger 
han ”allvarsord” eller uppskattar den ”stämning av allvar” som ofta tycks 
uppkomma. Skämt, ironier eller insprängda anekdoter är ovanliga inslag i 
Lennstrands tal och artiklar, trots vittnesmål om att han kunde roa sin publik 
med slagfärdiga formuleringar. Om de förekommer så präglas de av det all-

                               
207 Viktor Lennstrand, brev till David Bergström den 22 mars 1888. UUB. 
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varliga uppsåtet och ger mera intryck av motvilja eller avsky än godmodigt 
gyckel. Det ömsom hårt konfrontativa, ömsom innerliga och vädjande all-
varet är ett av de mest typiska särdragen i Lennstrands tal och texter.  

Allvaret var ett viktigt vapen mot anklagelser mot hån, gäckeri och ”be-
spottelse” av det som andra tog på största allvar. Men det verkar också ha 
varit ett personlighetsdrag.208 I föredragen i Uppsala hösten 1887 om sin 
själsutveckling framhöll han känslan av främlingskap bland ytliga kamrater 
under sin tid som kristen läroverkselev och senare i Uppsala, när han träffade 
teologistudenter som inte var tillräckligt allvarliga i sitt uppsåt. Känslan 
återkom när han flyttade vidare till Stockholm hösten. I ett brev till Hjalmar 
Öhrvall klagar han, efter sina första framträdanden som ateist och kristen-
domskritiker, i bibliskt inspirerade ordalag över sin självvalda isolering i den 
nya hemstadens ytliga vimmel: ”Jag är alldeles ensam och träffar aldrig nå-
gon, med hvilken jag kan sympatisera. De äro alla så ytliga och fåvitska.”209 
Några månader senare tycks han dock ha hittat en like i allvarstyngd: själva 
samtiden. Med den kan han ingå den pakt som han verkar ha så svårt att 
bilda med sina medmänniskor. ”Tiden är allvarlig och den fordrar sanning af 
oss”, skriver han till Öhrvall dagarna innan Utilistiska samfundet bildas.210 

Det egna allvaret var den prövosten som Lennstrand återvände till i mörka 
stunder. Under en kris sommaren 1890, när han just hade frigivits från 
Långholmen, rättfärdigade han – nyttans förespråkare – sina insatser under 
de närmast föregående åren med en hänvisning till intentionerna och sinne-
laget: ”Jag har aldrig velat göra någon något förnär och mitt uppsåt har städ-
se varit rent och allvarligt.”211 Men allvaret kunde också vara något att brilje-
ra med i offentligheten. När Lennstrand i mars 1893 ledde delegationen som 
uppvaktade Oscar II med anledning av Alftamördarens dödsdom ska han, 
enligt Fritänkarens referat, särskilt framhållit allvaret i sitt och delegations 
uppsåt: 

 
Som deputationens ordförande anförde hr Lennstrand följande: 

– Vi ha blifvit utsedda att till E. M:t öfverlemna några nådeansöknings-
listor, å hvilka omkring 5.700 svenska medborgare tecknat sina namn, med 
en innerlig och allvarlig hemställan. 

Kungen afbryter häftigt: Hvad menar ni med allvarlig? 
Lennstrand: Vi ha dermed velat uttrycka den förhoppningen, att vår väd-

jan måtte få åsyftadt resultat. En allvarlig hemställan att förskona deltagaren i 
Alftamorden – – 

Kungen afbrytande: Den skurken? 

                               
208 Bengt Lidforss fann Lennstrand en smula tråkig när han besökte Lund, även om den yngre 
forskaren och socialisten tyckte att det var spännande att träffa någon som hade så dåligt rykte 
att besöket fick ske i hemlighet. Nils Beyer, Bengt Lidforss. En levnadsteckning, 1968, s. 83.  
209 Viktor Lennstrand, brev till Hjalmar Öhrvall den 16 december 1887. UUB. 
210 Viktor Lennstrand, brev till Hjalmar Öhrvall den 1 april 1888. UUB. 
211 Viktor Lennstrand, brev till Hjalmar Öhrvall den 13 juni 1890 UUB. 
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Lennstrand: Ja det kan ju hända, men dock förskona honom från döds-
straffet och tillåt honom försona sina brott med straffarbete för lifstid […].212 

 
Referatet kan vara tillspetsat för att Lennstrand ska framstå som en orubblig 
klippa i jämförelse med den indignerade monarken. Oavsett hur orden föll är 
det utmärkande för deputationens ledare att meningsutbytet i texten handlar 
om ordet ”allvarlig”. På det sättet kunde han särskilt motivera renheten i sitt 
och deputationens uppsåt och låta kungen begrunda sina egna syften.213 Möj-
ligen hade Lennstrand också sporrats till att bräcka Oscar II i allvarstyngd 
genom dagspressens referat av audiensen. Där var det kungen som framstått 
som den verklige allvarsmannen. Enligt tidningarna hade kungen sagt sig 
allvarligt ha övervägt skälen för och emot dödsstraff, ”allvarligare trodde    
h. m:t, än det stora flertalet af petitionärer förmått göra”.214  

För att tala om ett ethos i Lennstrands opinionsbildning eller retorik be-
hövs det en blick på hans agerande som talare. Hur väl stämde hans fram-
trädande i enskilda texter med hans gester, tonfall och övriga framförande, 
hans actio?   

Att hans tidiga föredrag i Uppsala, med dess ”vittnande” om den egna 
själsutvecklingen, byggde på en retorisk strategi som förenade personlig 
inlevelse med igenkännande hos publiken är knappast förvånande.215 In-
tressantare är att han verkar ha upprätthållit den strategin även när han gick 
över till mer teoretiska eller politiska ämnen. Den tidigare utilisten A. W. 
Mentzer hörde till dem som ”väcktes” av Lennstrand, vars talekonst han 
beskrev så här i efterhand: ”Det var ej den vanliga prädikotonen eller den 
torra, docerande katekestonen, utan det låg något i hela hans framträdande, 
som gick till hjärtat och oemotståndligt drog åhörarne till sig. Han vädjade ej 
till döda eller lefvande auktoriteter utan till vetenskapens och förnuftets röst 
[…].”216 Även Lennstrands hårdaste motståndare kunde ibland erkänna att 
han hade en betydande förmåga att väcka intresse och gehör som talare. Den 
kristne läroverkslektorn Per Gustaf Lyth i Örebro, som ägnade försommaren 
1888 åt att bekämpa Lennstrands agitation i staden, konstaterade att utilis-
tens framförande stundom höjde sig till ”verklig värme och kraft” och att 
auditoriet – med många arbetare och ”ungherrar” – åhörde honom under 
nästan ljudlös tystnad.”217 För Anton Nyström, den strikt rationella veten-
skapsmannen och positivisten, var Lennstrand född apostel: ”hela hans na-

                               
212 Fritänkaren nr 6 1893, s. 45. 
213 Gracerna fördelas jämnare i Fritänkarens fortsatta referat. Kungen får tillfälle att påpeka 
att han inte har laglig rätt att göra allt det som deputationen bett om och uttalar betänkligheter 
mot dödsstraffet som sådant, även om han inte antyder någon vilja att ingripa denna gång. 
Han får också säga att han tror sig ha övervägt dödsstraffet allvarligare än de flesta som skri-
vit under uppropet. Här som så ofta annars lät Lennstrand även motståndaren komma till tals. 
214 Se t.ex. Dagens Nyheter den 8 mars 1893. 
215 Upsala-Posten den 19 oktober 1887. 
216 Nya Sanningar nr 10 1896, s. 78. 
217 Örebro Tidning den 12 maj 1888. 



 202 

turell låg åt det hållet; han besatt en vältalighet som passade för den upplys-
tare delen af massan af folket, besjälades af den ärligaste öfvertygelse och 
tröttades aldrig i fullföljandet af sin uppgift”.218 Även i debatter tycks Lenn-
strands ha lagt sig vinn om att framstå som solitt seriös. Konsthistorikern 
Carl G. Laurin mindes i efterhand Lennstrands lugn, ärlighet och lidelsefria 
framställning trots ”rätt omotiverade skrattsalvor” från de många teologerna 
och teologistudenterna i publiken under en lång och stundom upphetsad reli-
gionsdebatt på Norrlands nation i Uppsala i november 1891.219 

Den kanske utförligaste beskrivningen av Lennstrand i talarstolen gavs 
några år efter hans död av vännen, utilisten och diktaren Ernst Hellborg. Det 
är givetvis en partsinlaga till försvar för den avlidnes rykte och idéer, men 
den bild som Hellborg valt att ge är intressant. Här möter vi återigen den 
ärliga, modiga och koncentrerade sanningssägaren som hade personlig täck-
ning för vad han sade. Därmed smälter talarens ethos samman med hans 
idéer och pathos: 

 
Den smärta figuren, den breda, vackert välvda pannan under det blonda, vå-
giga håret, den skarpa blicken bakom pincenezen, den lättslutna munnen med 
det fasta, nästan hårda draget, allt gaf honom ett karaktäristiskt utseende, som 
man länge minns… 

Och när han så talade…det verkade med det genomlefdas kraft, när han 
gick till storms mot den sig själfförhärligande, allena saliggörande kyrkan 
och alla dess afläggare, när han blottade dess osanna, lifsfördärfliga läror och 
bokstafstro samt alla fördomar, all fanatism och hyckleri, som frodades i dess 
hägn. Då ryckte han en med sig, entusiasmerade unga och gamla. Man kände, 
att han gjort den kampen till sin lifsuppgift […].220 

 
En så stark betoning på den egna personligheten eller karaktären var riska-
bel. Minsta tvivel om att Lennstrands ethos var äkta kunde bli förödande 
även för sakens trovärdighet. Och en så stor personlig satsning medförde att 
talaren kunde få betala ett högt personligt pris för de idéer han gjort till ett 
med sig själv. Främst löpte Lennstrand ändå risken att understryka skillna-
den mellan sig själv – den ensamme, hängivne sanningssägaren – och den 
publik som rycktes med i stunden utan att egentligen släppas in i talarens 
värld och bli delaktig i den.  

Mycket talar för att Lennstrand med sina föredrag eftersträvade samma 
performativa funktion som han mött i barndomens och den tidiga ung-
domens väckelserörelse. Det handlade, som Sune Fahlgren framhåller, om 
predikan som ett medel för att konstituera ett möte där deltagarnas personli-

                               
218 Nyström 1908, s. 466. 
219 Carl G. Laurin, Minnen, del 2 1888–1898, 1930, s. 190. Laurin sympatiserade i sak delvis 
med Lennstrand, men tycks inte ha känt honom eller i något annat sammanhang ha kommit i 
kontakt med honom.  
220 Sanningar om Lennstrand, hans ställning till kristendomen och socialdemokratien, 1908, 
s. 8f. 
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ga möjlighet att uppleva nåden var central.221 För Lennstrand var det inte 
nåden utan en materialistisk sanning om människan och livet som skulle 
uppenbaras för var och en som en befrielse från falska farhågor och för-
hoppningar. Med denna i grunden individuella upplevelse i botten skulle 
”församlingen” fyllas av en ny och mer äkta gemenskap och förhoppningsvis 
ansluta sig till en framåtsyftande rörelse av liknande församlingar som för-
lösts av samma talare. Och på det sättet skulle ordet återfå sin skapande kraft 
som nyckeln till en ny begynnelse för alla närvarande. Lennstrand återkom 
ofta till sådana upplevelser av gemenskap, inte sällan formulerade som 
andaktsliknande stunder av allvar och gripenhet. Vi såg ett par exempel på 
det i Fritänkarens referat av Utilistiska samfundets arrangemang i Gävle. Ett  
tidigt exempel, kanske i samband med att han först upplevde ett sådant 
ögonblick i sin antikristna agitation, finns i ett brev från vårvintern 1888 till 
David Bergström. Lennstrand berättar att intresset för hans föredrag är stort i 
Stockholm, särskilt på Södermalm:  

 
Jag kommer just nu från ett föredrag der. Åhörarna voro flera än någonsin 
förut – stämningen den bästa – flera gånger blef jag avbruten af bravorop och 
applåder. Jag säger icke detta för egen berömmelse, utan för att visa, att skör-
den är mogen. Men slutet af detta föredrag var allvarligare än någonsin förut: 
vi var djupt rörde – både jag och åhörarne. Jag känner att jag blifvit ett med 
folket och jag tro, att också de känna detta. ”Det här är riktiga tretumsspikar i 
statskyrkans likkista”, sade en arbetare till mig i kväll. Ack – vi behöfvas ute 
i lifvet.222  

 
Samtidigt kunde den performativa funktionen lätt undermineras av det    
demonstrativa i Lennstrands framträdanden. Då blev talet en uppvisning av 
något förväntat utan given fortsättning hos just de människor som samlats 
för att lyssna på talaren, hur imponerade och fascinerade de än kan ha varit 
av honom – eller lockade av spänningen i att lyssna på hans ”farliga” och 
delvis förbjudna förkunnelse. Och då blev Lennstrands agitation en fälla för 
honom själv, en spegelsal runt den ensamme talaren.   

Föredragen – agitationens kärna 
I likhet med väckelse- och arbetarrörelsernas ledande företrädare förenade 
Lennstrand muntlig och skriftlig opinionsbildning inom ramen för en egen 
offentlighet med föredragsturnéer, skriftutgivning, tidskrifter och en med-
lemsorganisation som plattform. Precis som Waldenström och Branting var 
han verksam i alla dessa sammanhang, men till skillnad från dem hade han 
en smalare bas som han dessutom byggt nästan helt själv. Idag är hans för-

                               
221 Fahlgren 2006, s. 56ff & 341ff.  
222 Viktor Lennstrand, brev till David Bergström den 4 mars 1888. UUB. 
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kunnelse och övriga insatser endast tillgängliga genom bevarade texter, trots 
att han såg den muntliga agitationen som kärnan i sin verksamhet.  

Att tala direkt till människor var en nödvändig del av arbetet med att 
”väcka” de sovande massorna och ge dem upplysning i en tid där det sak-
nades tekniska lösningar för muntlig opinionsbildning i stor skala. Det var 
också en uppgift som Lennstrand var väl rustad för att utföra, genom kombi-
nationen av intensitet, självsäker presentation och civilkurage i mötet med 
makthavare och motståndare. Med sin bakgrund i väckelserörelsen lade han 
särskild vikt vid just det talade ordet. De former han oftast valde för sina 
muntliga framträdanden, mötet och föredraget, hade anknytning till väckel-
serörelserna, där de ofta valdes framför mer pretentiösa former som den aka-
demiska föreläsningen.223 När Lennstrand planerade för Utilistiska samfun-
dets verksamhet var det muntliga agitatorer som han efterlyste. ”Hvad som 
behöfves i den närmaste framtiden är talare”, skrev han till David Berg-
ström.224 Men han befarade att det skulle bli svårt: ”Vi behöfva talare och 
praktiske män, duglige att leda denna rörelse. Men de sofva väl ännu […]. 
Ja, de veta ej huru djupt de sofva.”225 Även när det gällde anförandenas form 
såg han väckelserörelsen som förebildlig. Det gällde bland annat den ame-
rikanske predikanten Moodys alster: ”Korta, extempererade, kärnfriska före-
drag rakt på sak med berättelser, exempel och bilder ur vårt enkla hvardags-
lif – det är det rätta.”226  

Lennstrands antikristna verksamhet inleddes med föredrag på Gillet i 
Uppsala i september 1887 och gick vidare genom en mängd framträdanden 
runt om i landet. Redan efter drygt ett års verksamhet uppgav han att han 
hållit 70–80 föredrag.227 Under en av sina resor sände han dessa talande rader 
från järnvägsstationen i Valskog till David Bergström: ”befinner mig på resa, 
talade i går och förrgår i Eskilstuna där det nästa vecka bildas en filial […] – 
Torsdag är jag åter i Sthlm, fredag i Södertelje, lördag och söndag i Eskilstu-
na o.s.v.”228 Med undantag för den tid som han satt i fängelse eller var sjuk 
verkar han oavbrutet ha befunnit sig på föredragsturné från hösten 1887 till 
hösten 1893. En del av tiden i fängelse tillbringades för övrigt också under 
en turné – i Malmö, i slutet av år 1888 och början av år 1889 – och en av 
hans sjukdomsperioder inleddes med att han var på resa till Gävle. Det är 
omöjligt att överblicka alla de föredrag och andra tal som han höll. En del av 
dem är listade i Fritänkaren, men det gäller långt ifrån alla och definitivt inte 
dem som han höll innan tidningen börjades ges ut sommaren 1889.  
                               
223 Hallingberg 2010, s. 242 & 244. 
224 Viktor Lennstrand, brev till David Bergström den 22 mars 1888. UUB. 
225 Viktor Lennstrand, brev till David Bergström den 14 maj 1888. UUB. 
226 Viktor Lennstrand, brev till Hjalmar Öhrvall den 7 januari 1888. UUB. Den sortens före-
drag verkar han dock aldrig ha hållit. Bland bevarade manus och referat dominerar långa, 
faktarika föredrag som mera beskriver historiska sammanhang än den samtida vardagen. 
227 Nedre Justitierevisionen/Högsta domstolen, utslagshandlingar i besvärsmål, nr 1123 1889, 
utslag den 11 oktober 1889. Riksarkivet. 
228 Viktor Lennstrand, brev till David Bergström den 7 maj 1888. UUB. 
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En detaljerad bild av Lennstrands agitation från hösten 1887 till somma-
ren 1890 ges i kapitlet Förbud, åtal och domar. Ett exempel på Lennstrands 
senare resor kan hämtas från perioden 30 augusti–5 oktober 1890. Då höll 
han först tre föredrag på två dagar i Östhammarstrakten, därefter ett föredrag 
i Södertälje, två föredrag under samma dag i Skutskär och Gävle samt ett 
diskussionsmöte i Gävle dagen därpå. Därefter planerade han ytterligare ett 
föredrag i Gävle samt under de följande knappt tre veckorna föredrag i 
Granhed, Eskilstuna, Östersund, Örebro, Högbo och – ännu en gång – Gäv-
le.229  

En mer riktad attack utgjorde den frenetiska turné som Lennstrand 
genomförde i Medelpad, Ådalen och Hälsingland sommaren 1891. På en 
halv månad lyckades han bilda fem lokalavdelningar av Utilistiska samfun-
det. Programmet var späckat och kantat av bråk: 

 
 Den 21 juni håller han föredrag i Sundsvall, enligt egen uppgift i en 

fullsatt lokal och med en större folksamling utomhus som lyssnar 
genom de öppna fönstren. 

 Den 24 juni tvingar de lokalt ansvariga honom att ställa in ett tänkt 
föredrag på öppen plats i Sånga och han talar istället för en liten pu-
blik direkt på landsvägen. 

 Den 25 juni håller han föredrag i Sollefteå och inbjuder därefter till 
en diskussion som avbryts av polisen, enligt Lennstrand sedan när-
varande kristna börjat sjunga psalmer i protest mot diskussionen. 

 Den 26 juni tvingas han avstå från att hålla föredrag i Härnösand ef-
tersom han inte fått hyra någon lokal. I Fritänkaren kritiserar han 
häftigt de lokala tidningarna som påstått att det inte fanns någon till-
räckligt stor lokal när den verkliga orsaken enligt honom var att tysta 
den misshaglige besökaren.  

 Den 27 juni håller han föredrag i Fagervik. Det blir bråk om den lo-
kale godtemplarordföranden som upplåtit föreningens lokal för före-
draget, men ordföranden står fast vid beslutet. 

 Den 28 juni hinner han med tre föredrag, i Skönvik, Strand och 
Sundsvall.  

 Den 30 juni kommer han tillbaka till Sollefteå för att fortsätta den 
avbrutna diskussionen. Han anländer först vid kl. 23.00, men håller 
ett föredrag mitt i natten efter att ett bönemöte avslutats i den på för-
hand hyrda lokalen. 

 Den 5 juli håller han två föredrag i det fria i Långör i södra Hälsing-
land, dit människor kommit vandrande flera mil, enligt hans egen 
uppgift. När några intresserade samlas för att bilda en lokalavdel-
ning av Utilistiska samfundet dyker två polismän upp. Utilisterna 
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avlägsnar sig i protest och Lennstrand hotar med att anmäla poliser-
na till JO. 

 Den 6 juli håller han föredrag i Byvalla.230 
 
Lennstrands turnerande kulminerar inför protesten mot trehundraårsminnet 
av Uppsala möte. Under sitt ”härnadståg” mot kristendomen sommaren 1893 
avverkar han två snabba föredragsserier. Den första äger rum i södra Sverige 
och består av besök på ett tjugotal platser med mycket varierande förhållan-
den för föredragshållaren 
 

 Den 8 juli talar han i Mogata utanför Söderköping. 
 Den 9 juli håller han föredrag i Norrköping. Eftersom föredraget an-

nonserats till fel tid hinner han inte framträda som planerat i Lin-
köping på kvällen. 

 Den 10 juli håller han föredrag i Tranås och får sällskap av deltagar-
na från ett i hast avbrutet parallellt missionsmöte. 

 Den 11 juli håller han föredrag vid Sommen. 
 Den 12 juli håller han föredrag på en liten öppen gårdsplats i Box-

holm. 
 Den 13 juli talar han i det fria i Kalmar. 
 Den 14 juli inviger han ett nytt samlingshus för arbetare i Karlskro-

na. 
 Den 15 juli förbjuder borgmästaren i Sölvesborg honom att tala i den 

hyrda lokalen, men några intresserade deltagare ordnar en plats utan-
för staden där han kan tala (varefter borgmästaren stämmer honom 
för att han inte anmält föredraget). 

 Den 16 juli håller han föredrag i en skogsdunge i Mjällby tills han 
avbryts av några pojkar som, enligt hans uppgift, uppmanats att stäl-
la till oväsen av en kristen nämndeman i bygden. 

 Den 17 juli bor han hos vänner i Ronneby och håller föredrag mitt 
emot järnvägsstationen, denna gång trotsande de lokala fridstörarna. 

 Den 21 juli träffar han en vän och meningsfrände i Lund innan han 
talar hos Arbetareföreningen på kvällen. 

 Den 22 juli tvingas han ställa in ett planerat föredrag i Rydsgård ef-
tersom ingen plats upplåtits åt honom. 

 Den 23 juli håller han föredrag i Marsvinsholm på förmiddagen och 
i Ystad på kvällen. 

 Den 24 juli häpnar han över det stora antalet kyrkor och de feta pas-
toraten sydväst om Ystad och underhålls av några lokala menings-
fränder med berättelser om missionspredikanternas trick och lögner. 

 Den 25 juli håller han föredrag i Halmstad. 
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 Den 26 juli badar han i Varberg innan han skyndar vidare till Göte-
borg för att hålla ett föredrag och träffa socialdemokraten Fredrik 
Sterky. 

 Den 27 juli kommer han till Tidaholm, möts av beskedet att det inte 
gått att hitta någon plats för föredraget, hinner köpa en biljett till 
Skövde med samma tåg som han nyss stigit av men lyckas inte hel-
ler där få hålla något föredrag. 

 Den 28 juli tvingas han hålla föredrag vid en källa utanför Katrine-
holm sedan alla försök att boka en lokal inne i orten misslyckats. 

 Den 29 juli håller han föredrag i Finspång och hamnar i en livlig 
diskussion med länsman som enligt lokalpressen hävdar att Lenn-
strand hädat genom att läsa upp den augsburgska trosbekännelsen.  

 Den 30 juli tar han igen skadan för det tidigare inställda föredraget i 
Linköping innan han träffar släktingar som bor i trakten. Han får 
dock bara tala för en mindre grupp som valt att inte följa med Ar-
betarföreningen på en tågutflykt till Norrköping.231 

 
Lennstrand hinner också besöka sexton platser i Dalarna och Norrland mel-
lan den 12 och 28 augusti 1893. I Sundsvall trotsar han ett anonymt dödshot 
genom att hålla tre föredrag under samma dag. (En ”Rättrogen” hade lovat 
att jaga en kula genom Lennstrands huvud så att han skulle få se hur han 
kunde försvara sig mot ”den allsmäktige Guden”.) Därefter avverkar han 
ytterligare nio föredrag i Sundsvallstrakten på en vecka.232 

Lennstrands föredragsturnéer har likheter både med de kringresande 
väckelsepredikanternas resor och med de socialistiska agitationsturnéer som 
genomlöpte Sverige från början av 1880-talet. Dessutom är de egna berättel-
serna om det mödosamma resandet, bråken med myndigheterna och pole-
miken mot meningsmotståndarna en sorts tidiga föregångare till de agita-
torsminnen som senare skulle utvecklas till en egen genre, med August 
Palms självbiografiska skildringar som startpunkt i Sverige.233 Men den per-
sonliga insatsen var mycket större för Lennstrands del. Till skillnad från 
arbetarrörelsens agitatorer behövde han sällan riskera att möta lokal opposi-
tion inom sin egen ”folkrörelse” när han åkte ut på de centralt planerade 
resorna. Å andra sidan hade han en mycket liten organisation att förlita sig 
på och fick, som framgår av referaten ovan, ofta improvisera och inte sällan 
finna sig i att tala utanför tätorterna, ibland direkt i naturen. Genom att den 
egna organisationen var så liten och bräcklig uppkom knappast någon dyna-
mik genom kommunikationen mellan central och lokal nivå vid mötet med 
Lennstrand.234 Trots dennes performativa ambitioner, med grundande av 
                               
231 Fritänkaren nr 15 1893, s. 113ff. 
232 Fritänkaren nr 17 1893, s. 131ff. 
233 Eric Johannesson 1996, s. 316ff. 
234 Jfr Brigitte Mral, ”En vanlig agitationskampanj i Bergslagen 1895–96”, i Agitatorerna, 
red. Kurt Johannesson. Arbetarrörelsen och språket 1, 1996, s. 87ff. 
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lokalavdelningar inom Utilistiska samfundet som ett huvudmål, är det snara-
re det demonstrativa draget som åhörarna hinner uppfatta – och som uppges 
locka dem från när och fjärran till föredragen.  

Som referaten antyder var Lennstrand aldrig främmande för att komplet-
tera föredragen med diskussioner. Det var givetvis ett sätt att skapa ytter-
ligare konfrontation med myndighetsföreträdare, präster och predikanter – 
och därmed uppmärksamhet för utilismen. Men diskussionen hade också en 
särskild roll av den Lennstrandska förkunnelsen: fritt tänkande förutsatte fri 
debatt, och endast den sanning som tålde en fri debatt var värd att ta på all-
var. Olle Josephson har understrukit folkrörelsernas betydelse för utveck-
lingen mot ett mer demokratiskt språkbruk och uppkomsten av ”en disku-
terande svensk” som nytt medborgarideal. Han nämner såväl läseriet och 
väckelserörelserna som arbetarrörelsens diskussionsklubbar som viktiga i 
denna utveckling, men uppmärksammar även utilisternas intresse för diskus-
sioner med varandra och med präster och predikanter.235 

En hel del gjordes av Lennstrand och lokala utilister för att främja diskus-
sioner med olika företrädare för kristendomen. I Fritänkaren återgav han 
sina meningsmotståndares argument, och det fanns en vilja att ge plats för 
både de kristna och de ateistiska positionerna i den muntliga agitationen.236 
Som vi såg i det föregående kapitlet deltog Lennstrand år 1891 i två utdragna 
disputationer med skånska präster, komministern Ludvig Meijer i Malmö 
och kyrkoherden Per Nymansson i Skepparslöf. Med den förre blev det 
knappast någon dialog; i ett senare sammanhang noterar Lennstrand glatt att 
ett par norrländska utilister uppkallat sin hund efter komministern.237       
Nymansson och Lennstrand hade däremot ett respektfullt och utförligt tan-
keutbyte. Evenemanget ägde rum i en skogsbacke i Kristianstadstrakten efter 
avslutad gudstjänst en söndag i mitten av augusti. Svenska telegrambyråns 
utsände rapporterade att disputationen pågick i två till tre timmar inför 500 
åhörare, utan förlöpningar från någondera sidan, men också egentligt resultat 
– ”dertill voro de disputerandes ståndpunkter alltför skiljaktiga”. Själva dia-
logen får dock sägas vara resultat nog. Inte ens Svenska Morgonbladet, som 
ägnade disputationen flera utförliga och starkt partiska referat, kunde berätta 
om någon direkt konflikt mellan Nymansson och Lennstrand.238 Dialogen 
fortsatte i andra frågor i Fritänkarens spalter, där Nymansson förärades en 
särskild porträttartikel. Tidningen uppmärksammade också att Nymansson, 
som sedan länge var känd för radikala åsikter i religiösa frågor, vid ett senare 
tillfälle kallades till domkapitlet i Lund för att förklara sig. I marknads-
föringen citerades ibland ett uttalande av Nymansson om att alla svenska 

                               
235 Olle Josephson, ”Att ta ordet för hundra år sedan”, i Arbetarna tar ordet, red. Olle Joseph-
son, Arbetarrörelsen och språket, 1996, s. 19ff. 
236 Hellström 1977–1979, s. 566. 
237 Fritänkaren nr 14 1891, s. 112. 
238 Svenska Morgonbladet den 19, 18, 21, 22, 24 & 25 augusti 1891. Svenska telegrambyråns 
referat återges i bl.a. Öresunds-Posten den 18 augusti 1891.   
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präster borde följa Fritänkaren för att få en bild av vilka utmaningar kristen-
domen stod inför i samtiden.239    

Någon mer livaktig kontakt lyckades Lennstrand dock inte etablera med 
kyrkans företrädare. I brist på gensvar bestämde han därför i början av år 
1891 att Utilistiska samfundet skulle byta taktik och besöka gudstjänsterna i 
syfte att ställa frågor till prästen och inbjuda till diskussion efter guds-
tjänsten. Taktiken tycks ha tillämpats i en del fall, men det är knappast troligt 
att verklig dialog uppstod. Varken de predikande prästerna eller de på för-
hand övertygade utilisterna hade något intresse av att ompröva sina stånd-
punkter eller att ta del av vad den andra parten sade. För många av kyrkans 
företrädare var det överhuvudtaget främmande att historisera Bibeln och 
religionshistorien på det sätt som Lennstrand insisterade på.240 Taktiken möt-
te också invändningar från en av Lennstrands trognaste medhjälpare, Otto 
Thomson, som i ett föredrag i Stockholm uppgavs ha sagt att det visade föga 
fördragsamhet att inte lämna de kristna i fred under gudstjänsten.241 

Broschyrerna – agitationens komplement 
Föredragsturnéerna samordnades på olika sätt med skriftlig agitation. Att 
kombinera direkt, muntlig väckelse med billiga trycksaker var tidigt en del 
av strategin att efterlikna frikyrkornas opinionsbildning. ”Vi måste ha pre-
dikanter bland folket, vi måste låta trycka små traktater för folket så billiga 
som möjligt”, skrev Lennstrand i december 1887 till Hjalmar Öhrvall. Ett 
par månader senare hade han utvecklat planen. Nu är det David Bergström 
som får ta del av den:  

 
Jag har tänkt skrifva små, små traktater à 2 sidor, hvilka kunna blifva mycket 
billiga (100 för 50 l. 25 öre) att utdelas på gator och gränder, jernvägskupéer 
och bodar. Vi måste ta läsarna till mönster och få en antikristlig fosterlands-
stiftelse – förr vinna vi ingenting. Ju mer man kommer in i verksamheten, ju 
tydligare finner man detta.242  

 
Tre veckor senare meddelar Lennstrand att den första traktaten kommit från 
trycket och att ytterligare två är på väg.243 Det skulle dock visa sig att sprid-
ningen av trycksakerna inte alltid kunde bli så öppen som han först trott. 
Ibland fick de delas ut i förseglade kuvert på olika ställen i Stockholm.244 

                               
239 Fritänkaren nr 23 1891; nr 17 1892 & nr 9 1893. Om Per Nymansson, se Hofberg, 1906, 
del 2, s. 223. Hans uttalande om Fritänkaren återges i nr 20 1890, s. 157.  
240 Fritänkaren nr 7 1891, s. 50f; nr 20 1891, s. 161f & nr 23 1891, s. 161f. Jfr Hofberg 1906, 
del 2, s. 39. 
241 Dalpilen den 18 mars 1892 
242 Viktor Lennstrand, brev till David Bergström den 4 mars 1888. UUB. 
243 Viktor Lennstrand, brev till David Bergström den 23 mars 1888. UUB. 
244 Viktor Lennstrand, brev till Hjalmar Öhrvall, 1888?. UUB. 
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Några föredrag publicerades i broschyrer som spreds för att ge fler möj-
lighet att ta del av dem. Men även andra texter, bland annat utdrag ur Fri-
tänkaren, gavs ut som broschyrer och kunde spridas både för att väcka in-
tresse inför ett föredrag och i samband med att han höll det. Under perioden 
1888–1894 publicerades drygt ett tjugotal broschyrer som spreds via den 
”Utilistiska propagandan”, ”Utilistiska agitationen” eller utan samlande be-
teckning. Av dessa var 16 texter signerade Lennstrand (numreringen här är 
min): 

 
1. Hvad vi tro och hvad vi vilja (1888) 
2. Den på order från justitieminister P. A. Bergström den 18 juni 

1888 konfiskerade och af polisen beslagtagna men af juryn den 31 
juli samma år frikända broschyren Hvad jag sagt och hvad jag 
icke sagt. Föredrag hållet å hörsalen i Örebro den 30 maj 1888 
jemte den till rätten inlemnade försvarsskriften (1888) 

3. Svar på tal. Till prosten H. A. Witt. Viktor E. Lennstrand. Svar på 
tal. Till prosten H. A. Witt (1889) 

4. Finns det ett lif efter detta? Föredrag (1889) 
5. Hvad hafva myndigheterna uträttat med sitt straff. Föredrag (hål-

let i Malmö samma dag förf. frigafs ur fängelset och, återupp-
repadt i Norrköping, åtaladt af stadsfiskal A. Lindén, men utan 
polisens ingripande återupprepadt vid Lilljans i Stockholm inför 
5,000 åhörare) (1889) 

6. Det åtalade föredraget om ”Gud” (1889) 
7. De fyra evangelierna, deras uppkomst och historiska värde. Före-

drag hållet på Svenska Teatern den 14 April 1889 (1889) 
8. Hvarför uppträder jag mot kristendomen. Föredrag (1889) 
9. Är du en kristen? En fråga till hvar och en (1890)  
10. Socialism och utilism. Föredrag af Viktor E. Lennstrand och 

Brantings och Lennstrands anföranden vid diskussioner å Mose-
backe söndagen den 9 nov. 1890 (1890) 

11. Republiken, allmänna rösträtten och fritänkeriet. Föredrag af  
Viktor E. Lennstrand vid Lill-Jans i Stockholm söndagen den 19 
juli 1891 (1891) 

12. Jehovah är död (1891) 
13. Några ord om verldens glädje. Teater, dans, lekar m.m. (1892) 
14. Viktor E. Lennstrands disputationer med komminister L. Meijer i 

Malmö och kyrkoh. P. Nymansson i Skepparslöf. Stenografiskt re-
ferat (1893) 

15. Motsägelser i Bibeln. Sveriges prester, predikanter och öfriga 
kristna tillegnade (1893) 

16. Om hundra år (1894) 
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Dessutom gavs ytterligare några broschyrer ut av Utilistiska propagandan 
under 1888–1889 enligt en annons i Finns det ett lif efter detta?: Joseph 
Symes Hvem blir fördömd, om kristendomen är sann?, G. W. Footes Några 
ord till de kristne, Robert Ingersolls Frälsning genom tron samt den anony-
ma 90 frågor till de kristne. Till detta kom tillfälliga flygblad, bland annat. 
de sidor om ateismen ur Niels Lyhne som Lennstrand tryckte upp och spred 
sommaren 1888 och artikeln Är civilisationen en frukt af kristendomen? av 
Walter Farmer, översatt från den engelska tidskriften The Agnostic Journal 
med G. W. Foote som en av redaktörerna.245 

Broschyrerna med texter av Lennstrand kan delas in i tre grupper: en 
grupp med exempel på föredrag som han åtalats för eller som han hållit till 
sitt försvar (nr 2, 5, 6 och 8), en grupp med manus till eller referat av andra 
föredrag och diskussioner (nr 3, 4, 7, 11 och 15) och en grupp med andra 
texter som inte uppges först ha framförts muntligt (nr 1, 9, 12, 13, 15 och 
16). I de två första grupperna innehåller broschyrerna längre texter, upp till 
25 sidor i A5-format. I den sista gruppen finns några korta, flygblads-
liknande broschyrer (nr 1, 12 och 16) men även ett par längre texter (nr 13 
och 15). Genreblandningen är störst i den sista gruppen. Där finns stolta 
konfessioner och trosvissa förkunnelser (nr 1 och 12), en nedtonad framtids-
skiss (nr 16), en resonerande artikel (nr 13) och ett par samlingar med bibel-
citat som arrangerats på ett tendentiöst sätt för att läsaren ska övertygas om 
Bibelns eller den kristna trons orimlighet (nr 9 och 15). 

Inga samlade uppgifter om broschyrernas upplagor och spridning har be-
varats. Sett till antalet titlar var det ändå en betydande utgivning. De drygt 20 
broschyrerna 1888–1894 kan jämföras med de sammanlagt 47 broschyrer 
som arbetarrörelsen gav ut under perioden 1881–1893. Återigen ser vi att 
Lennstrands egen insats var massiv; han var upphovsman till texten i minst 
16 av de 20 broschyrerna själv. Inom arbetarrörelsen svarade Palm för inne-
hållet i sju broschyrer åren 1881–1893 medan Danielsson var upphovsman 
till innehållet i fyra broschyrer och Branting till innehållet i tre. De utilistiska 
broschyrerna var utformade på ungefär samma sätt som arbetarrörelsens 
broschyrer vid denna tid. På en punkt låg de snarast före arbetarrörelsens 
trycksaker: de blandade inte agitatoriska föredrag med dikter och andra  
texter utan var koncentrerade på en, ibland längre och ibland mycket kort 
text, i taget. Den strukturen skulle arbetarrörelsens broschyrer inte få förrän i 
slutet av 1890-talet.246 

                               
245 Utilistiska samfundets årsberättelse för dess första verksamhetsår 1888, s. 10 & Om  
ateismen. Flygblad från Utilistiska samfundet med utdrag ur J. P. Jacobsens roman Nilels 
Lyhne samt Arthur Fitgers drama Hexan. 1888. 
246 Marie Hedström & Olle Josephson, ”Agitationsbroschyrerna 1881–1909”, i Agitatorerna, 
red. Kurt Johannesson. Arbetarrörelsen och språket 1, 1996, s. 96ff. Danielsson hade översatt 
innehållet i ytterligare två broschyrer under den aktuella tidsperioden.  
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Fritänkaren och Tänk själf! – agitationens multiverktyg 
Flertalet broschyrtexter infördes också i Fritänkaren, där även andra före-
drag av Lennstrand återgavs tillsammans med regelbunden information om 
hans kommande och genomförda föredrag. Men tidningen gav också andra 
möjligheter att utveckla och komplettera den muntliga agitationen som han 
tog till vara. På ett annat sätt än föredragen möjliggjorde en tidning breddad 
opinionsbildning genom fördjupade faktatexter, skönlitterära inslag och  
utspel som inte var bundna till föredragets former. Genom tidningen kunde 
information om och till andra utilister förmedlas, polemik drivas i dialog 
med annan press och den begränsade svenska fritänkarskaran känna sig del-
aktig i en större, internationell rörelse. En tidning var det främsta mediala 
multiverktyget i samtiden och en omistlig del av en effektiv agitationsinsats.  

Ett provnummer av tidningen gavs ut den 1 juni 1889 och den regelbund-
na utgivningen påbörjades i juli samma år. Det första utgivningsbeviset från 
den 27 maj 1889 avsåg Lennstrands dåvarande vän och medarbetare Alfred 
Lindkvist, först tre månader senare kom även Lennstrands namn med på 
utgivningsbeviset. För tryckningen svarade i tur och ordning tre Stockholms-
tryckerier.247 Utgivningen var, trots de förhinder som fängelsestraff och sjuk-
domar utgjorde, förvånansvärt regelbunden under nästan fem år. Med något 
enstaka undantag kom varannan vecka kom ett åttasidigt nummer i foliofor-
mat med två spalter per sida. Innehållsstrukturen blev fastare först en bit in 
på 1890-talet, då tidningen mer regelbundet började inledas med en porträtt-
artikel om någon framstående svensk eller utländsk fritänkare. Redan i de 
första numren fanns dock några avdelningar som skulle bli bestående. Under 
rubriken ”Fritänkarens pilar” samlades korta, polemiska inlägg medan mer 
neutrala eller uppskattande informationer samlades i block med ”Notiser”. 
Brev från läsekretsen infördes av och till, och aktuella tilldragelser i Utilis-
tiska samfundets fick eget spaltutrymme, ofta i slutet av tidningen. Annonser 
för utillistiska propaganda- eller agitationsskrifter och andra publikationer 
avslutade varje nummer.  

Hösten 1891 kompletterades tidningen med Tänk själf!, först ett flygblad i 
stort format med notiser och artiklar ur Fritänkaren.248 Från och med år 1892 
hade de båda publikationerna samma innehåll, men möjligen olika sprid-
ningsområden.  

Illustrationerna i Fritänkaren var under de första åren få och enkla. Mest 
var det porträttbilder av prominenta fritänkare som publicerades. Under det 

                               
247 Bernhard Lundstedt, Sveriges periodiska litteratur 1645–1899. Bibliografi, 1969 [faksimil 
av original från 1896], del 2, s. 264. I januari 1887 hade hemmansägaren Erik Hansson   
Diffner fått utgivningsbevis för en tidning som skulle heta Fritänkaren och vara ett organ ”för 
tankefrihetens vänner och befodrare”. Tidningen skulle vara baserad i Dalarna och ges ut med 
tolv nummer per år, men bara två nummer ska ha utkommit. Se Lundstedt, 1969, del 3, s. 44. 
248  Lundstedt, 1969, del 2, s. 280. På utgivningsbeviset för Tänk sjelf! från den 22 oktober 
1891 står bara Lennstrands namn.  
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sista året blev satiriska teckningar vanliga, inte minst på förstasidan där 
kampen mot kyrkan kunde liknas vid asen Tors strid med jättarna eller där 
kyrkans skiljande från staten framställdes genom bilden av en sax som klip-
per av ett huvud. (Den senare bilden var hämtad från amerikansk fritänkar-
press.249) Någon mer kommersiell – och för redaktionen lukrativ – annonse-
ring syntes sällan till i Fritänkaren. Överhuvudtaget var ekonomin en käns-
lig punkt för tidningen. I slutet av år 1891 meddelade Fritänkaren att den 
ännu inte hade 400 prenumeranter och följaktligen var en relativt svag röst 
jämfört med till exempel baptisternas Veckoposten med 5 000 prenumeran-
ter. Enligt den sista publicerade årsberättelsen för Utilistiska samfundet hade 
tidningen och dess tvillingpublikation Tänk själf! en sammanlagd upplaga på 
3 500 exemplar i mitten av år 1892. Prenumeranter ska då ha funnits i samt-
liga delstater i USA, men inte överallt i Sverige.250 

Alfred Lindkvist försvann snabbt från redaktionen efter en offentlig fejd 
med Lennstrand sommaren 1889. Som medhjälpare avlöstes han av Otto 
Thomson, som fick titeln ekonomidirektör och som även tog hand om det 
redaktionella arbetet under Lennstrands fängelse- och konvalescenstid    
vintern och våren 1890. Thomson fortsatte att vara en lojal medarbetare även 
sedan makarna Knut Wicksell och Anna Bugge Wicksell tagit över som 
stöttepelare i det löpande arbetet med tidningen en bit in på år 1891. Anna 
Bugge Wicksell svarade för Fritänkarens expedition från och med nr 16 
1891 till och med nr 11 1893, och redigerade tillsammans med Knut Wick-
sell enstaka nummer när Lennstrand var sjuk. Under tidningens sista tid 
fanns det ingen namngiven medhjälpare till Lennstrand, för expeditionen 
svarade Gustaf Lindströms boktryckeri.  

Medhjälparnas insatser hade avgörande betydelse för tidningen – och an-
tagligen också för Lennstrand själv – men de satte få direkta avtryck i spal-
terna.  

Alfred Lindkvist var en engagerad publicist med författarambitioner. Han 
hade tillbringat en tid i fängelse för hädelsebrott innan Fritänkaren började 
ges ut och bidrog med flera dikter och artiklar i de första numren. Lindkvist 
kom också från Gävle och upplevde i likhet med Lennstrand en inverterad 
religiös omvändelse under studietiden i Uppsala, där de under en period hade 
samma bostadsadress. Under 1880-talet hade Lindkvist gett ut några föga 
uppmärksammade och snabbt bortglömda diktsamlingar och romaner, och 
från början av 1890-talet var han verksam som redaktör i olika Stockholms-
tidningar.  

Thomson var ingen publicist eller litteratör i vanlig mening. I kretsen 
kring Lennstrand hörde han till de mer udda gestalterna, men också till det 

                               
249 Fritänkaren nr 24 1892 & nr 1894. Om teckningen, jfr David Nash, Blasphemy in the 
Christian World. A History, Oxford 2007, s. 240. 
250 Fritänkaren nr 24 1891 [står 1889 på förstasidan], s. 199 & nr 17 1892, s. 135. Prenumera-
tionspriset var 1,20 kronor det första året och därefter 2,20 kronor per helår. 
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fåtal som kom från den ”breda massa” som utilisterna ville övertyga. Han 
tillhörde en äldre generation än flertalet utilister och var i femtioårsåldern 
när han första gången hörde Lennstrand. Bakom sig hade han ett arbetsliv 
som sjökapten och föreståndare för värmeverket i Eskilstuna. Upplevelsen 
av den utilistiska förkunnelsen, och kanske också av Lennstrands personlig-
het, var så stark att Thomson direkt engagerade sig i bildandet en utilistisk 
lokalavdelning. När Fritänkaren behövde administrativ förstärkning ställde 
han upp, och när Lennstrand hamnat på Långholmen flyttade han till Stock-
holm för att ta hand om tidningen. Efter hand ska han ha blivit margina-
liserad i den utilistiska rörelsen, men vidhöll de idéer som först gripit honom 
och var aktiv i de fritänkarrörelser som avlöste varandra efter Lennstrands 
död. Själv ska Thomson ha tillbringat tiden efter flytten till Stockholm i  
armod, utan kontakt med sin familj.251 

Anna Bugge Wicksell, i dag främst känd som drivande feminist och 
fredsaktivist, kan ha bidragit till att material om kvinnans ställning och det 
internationella fredsarbetet blev något vanligare, men hon signerade inga 
artiklar i dessa frågor.252 Det blev istället Lennstrand själv som tog upp   
ämnena.253 Möjligen kan Anna Bugge Wicksell ha skrivit den osignerade 
artikel som infördes om en så kallade världsadress för fred från den inter-
nationella fredskongressen i Bern.254 På en punkt tycks Anna Bugge Wick-
sell, med eller utan hjälp av sin man, direkt ha påverkat Fritänkarens fram-
toning. Innan hon tog över expeditionen hade tidningen inte haft något åter-
kommande motto, även om ett citat från missionspastorn Erik Jakob Ekman 
någon gång användes som en ironisk devis på förstasidan: ”Tron på gud och 
ett lif efter detta är inte nödvändig för samhällets bestånd.”255 Sedan Anna 
Bugge Wicksell tagit över expeditionen införs rubriken Motto på förstasidan 
och två citat om lycka och frihet. Det första är en svensk översättning av 
utilitarismens grundsats – ”Den högsta möjliga lycka för så många som möj-
ligt” – utan källhänvisning. Det andra citatet är bibliskt: ”’I skolen förstå 
sanningen och sanningen skall göra eder fria’ Joh. 8:32”. Rubriken och cita-
ten kvarstod till det sista numret år 1894. 
 

* 
  

                               
251 Putnam 1894, s. 622ff. Se även brev från Lennstrand till Hjalmar Öhrvall den 20 november 
1888 & 23 december 1889. UUB. 
252 Anna Bugge Wicksells arbete berörs kortfattat i Gårdlund 1956, s. 148f, som konstaterar 
att hon fick 720 kronor per år för sitt arbete samtidigt som tidningen periodvis inte kunna 
ersätta hennes man för hans artiklar i tidningen. Liv Wicksell Nordqvist berör knappast alls 
arbetet med Fritänkarens expedition i Anna Bugge Wicksell. En kvinna före sin tid, 1985. Se 
dock s. 117.   
253 Fritänkaren nr 13 1892, s. 100ff. Se även t.ex. nr 23 1892, s. 178ff. 
254 Fritänkaren nr 22 1892, s. 175f. 
255 Fritänkaren nr 3 1891, s. 17. 
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En egen tidning hörde till de grundläggande resurserna för en organiserad 
opinionsbildning i det sena 1800-talets Sverige. Socialdemokratins pionjärer 
lade stor vikt vid att starta och driva tidningar, som också blev viktiga pjäser 
i den interna maktkampen. Brantings namn är förknippat med Social-
Demokraten, som gavs ut i Stockholm och som han tog kontroll över i kamp 
mot bland andra August Palm. Axel Danielsson grundade och ledde under 
flera år Arbetet i Malmö medan Fredrik Sterky startade Ny tid i Göteborg. 
Väckelserörelserna hade en rik flora periodiska skrifter, med den äldre Pie-
tisten, Svenska Missionsförbundets Hemlandsvännen och det år 1890 grun-
dade Svenska Morgonbladet som ledande organ. Den konservativa medie-
fronten hade förstärkts i mitten av 1880-talet med Vårt land och Svenska 
Dagbladet.256 Fritänkaren kunde inte mäta sig med dessa tidningar, men utan 
den hade utilisterna varit ännu mer utsatta och marginaliserade i debatten. 
Under några år omkring 1890 hörde såväl Lennstrand som hans ateistiska 
förkunnelse till de mest uppmärksammade och eldfängda ämnena i dags-
tidningar runt om i landet. Han och hans samfund kunde dock aldrig utgå 
från att den etablerade pressen var beredd att ta in deras bidrag och ge dem 
samma spaltutrymme som någon av alla motståndare. Redan några månader 
efter Utilistiska samfundets grundande framhölls behovet av ”ett eget tid-
ningsorgan” som akut.257 

Vid sidan av polemiken mot annan press, särskilt Vårt Land och Svenska 
Morgonbladet, var Fritänkaren också en plattform för mer personcentrerade 
attacker. Bland måltavlorna fanns Waldenström och biskop Billing, men 
också den i dag mindre kände religionsdebattören och föredragshållaren Carl 
von Bergen. Den sistnämnde hade redan under 1860-talet framträtt som  
bibelkritiker och företrädare för en mer förnuftsbaserad kristendom. Under 
1880-talet närmade han sig mer konservativa kretsar och började odla ett 
särskilt intresse för parapsykologi, telepati, spiritism och teosofi. Inga     
Sanner noterar Fritänkarens påfallande stora och ihärdiga intresse för von 
Bergen. Hon tolkar det som ett uttryck för Lennstrands hatiska grundhållning 
och självupptagenhet. Lennstrand attackerade förvisso von Bergen för att 
denne lämnat tidigare ståndpunkter och blivit en av ateismens och so-
cialismens mest engagerade motståndare. I rättvisans namn bör dock påpe-
kas att det var Wicksell som författade några av de mest omfattande angrep-
pen på von Bergen i tidningens spalter. För Wicksell var von Bergen en 
charlatan som missbrukade begrepp som ”vetenskap” och ”förnuft”. Dess-
utom vände han sig mot von Bergens egna, nog så hatiska utfall mot Lenn-
strand i skrifter som Utilismen på de anklagades bänk. Tonen var upp-

                               
256 För en översikt av 1880-talets expansiva och föränderliga tidningsmarknad i Stockholm, se 
Den svenska pressens historia, red. Karl Erik Gustafsson & Per Rydén, 2001, del II, s. 242ff.  
257 Utilistiska samfundets årsberättelse för dess första verksamhetsår 1888, s. 15. 
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skruvad och oförsonlig från båda håll, inte bara från utilisternas sida som 
Sanner låter påskina.258 

Annan polemik i tidningen utlöstes av personkonflikter inom Utilistiska 
samfundet. Den första av dessa utbröt redan i tidningens tredje nummer 
sommaren 1889. Lennstrands medredaktör Alfred Lindkvist hade då inför 
Utilistiska samfundets årsmöte meddelat att ville lämna samfundet. Enligt en 
notis som togs in i Stockholms Dagblad hade han ”trott sig finna, att öfver-
vägande egoistiska bevekelsegrunder gifvit upphofvet åt och allt fortfarande 
vara driffjedern till den Lennstrandska rörelsen”.259 Lindkvists formulering 
om ”egoism” visste var den tog. För Lennstrand var utilismen på många sätt 
en lära i syfte att just motverka människors egoistiska böjelser. Han svarade 
upprört på anklagelsen under rubriken ”Han tröttnade!”, men drev inte    
polemiken vidare i Fritänkaren.260 Lindkvist återkom med kritik mot Lenn-
strand och Utilistiska samfundet under de följande åren, bland annat i Stock-
holms-Tidningen, där han under en tid var redaktionssekreterare. Troligen 
bidrog han till den starkt negativa och nedvärderande dödsruna som togs in i 
tidningen efter Lennstrands död. Ytterligare några år senare hade Lindkvist 
avlägsnat sig så långt från ungdomens ståndpunkter att han kunde medarbeta 
i Post och Inrikes Tidningar, utgiven av Svenska Akademien där Carl David 
af Wirsén alltjämt var ständig sekreterare.261  

Ännu en intern personstrid som delvis utspelades i Fritänkaren bröt ut 
mot slutet av år 1890. Då uteslöts en av de mer profilerade utilisterna, Henry 
Berghell, ur samfundet. Berghell hade varit aktiv i Fritänkarens spalter och i 
samfundets lokalavdelningar när Lennstrand satt på Långholmen i början av 
året. I Fritänkaren kunde man ta del av artiklar om Berghells agitationsresor 
och hans syn på utilismen.262 Exakt vad som senare hände är nu svårt att reda 
ut. Berghell tycks ha varit missnöjd med Utilistiska samfundets stöd när han 
stod åtalad i Jönköping för hädelse sommaren 1890 och bedömt att Lenn-
strand under hösten samma år inte längre var i stånd att leda den utilistiska 
rörelsen. (Se vidare i kapitlet Förbud, åtal och domar.) Lennstrand tycks för 

                               
258 Sanner 1995, s. 246. Sanners påstående att Lennstrand förefaller lika bunden till von  
Bergen som kristendomen är uppenbart orimligt. Lennstrands mest utförliga artikel om von 
Bergen finns i Fritänkaren nr 8 1889. Wicksells artiklar om von Bergen finns i Fritänkaren nr 
23 1891; nr 7 1892 & nr 11 1892. Jfr Gårdlund 1956, s. 150f.  Se även von Bergen 1891. – 
Crister Skoglund misstar von Bergen under dennes fritänkarperiod för Lennstrand vid refera-
tet av en insändare som den unge Branting skrev till försvar för ett fritänkarföredrag i Uppsala 
som von Bergen annonserat. Se Skoglund 1991, s. 63f, jfr Beyer 1985, s. 89ff. 
259 Stockholms Dagblad den 10 augusti 1889. 
260 Fritänkaren nr 3 1889, s. 3 & 7f. 
261 Svenskt författarlexikon. Biobibliografisk handbok till Sveriges moderna litteratur, utarb. 
av Bengt Åhlén under medv. av Carl-Thore Fries, del 1 1900–1940, 1942, s. 484; Studentfö-
reningen Verdandi 1882–1907, s. 29. 
262 Fritänkaren nr 6 1890, s. 43 & 7f. – Uppgifterna om Berghells bakgrund varierar något. 
Han ska varit född i Finland år 1859, vuxit upp i Vasa och S:t Petersburg, studerat i Helsing-
fors för att bli farmaceut eller möjligen läkare och följt en släkting på resa till Stockholm, där 
han började uppträda som utilistisk agitator. Se Åbo Tidning den 9 maj 1891.  
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sin del ha uppfattat en konkurrens om ledarskapet och att hans mentala för-
måga sattes ifråga. I november 1890 uteslöts Berghell ur Utilistiska samfun-
det efter en del turer där Lennstrand själv för en tid gått ur samfundet. För 
Lennstrands del var Fritänkaren en plattform för attackerna mot den tidigare 
medkämpen, medan Berghell svarade med att kort efter uteslutningen ge ut 
en broschyr med sin egen version av förloppet.263 När Berghell avtjänade 
fängelsestraff för hädelse i början av år 1891 och därefter landsförvisades till 
sitt hemland Finland protesterade Lennstrand. Men han tog inte tillbaka  
något som han sagt eller skrivit under den tidigare fejden.  
 

* 
 
Ett eget språkrör var inte bara viktigt med tanke på den svenska massmedie-
situationen. Det ingick också i det samtida, internationella konceptet för en 
organiserad fritänkarrörelse. Under 1880- och 1890-talen fanns det ett stort 
antal fritänkartidningar i Nordamerika och Europa, bland annat Fritankaren 
och The Truthseeker i New York, Boston Investigator, Freidenker i Mil-
waukee, Der Arme Teufel i Detroit, Open Court och The Progressive     
Thinker i Chicago, The Liberator i Melbourne, La Vérité Philosofique i Pa-
ris, La Piqueta del Libre i Barcelona och De Dageraad i Nederländerna. De 
engelska fritänkarna höll på egen hand i gång ett trettiotal periodiska publi-
kationer. Mest profilerad av dessa var The Freethinker, grundad i London år 
1881 och beryktad för att ha utlöst några uppmärksammade blasfemi-
processer ett par år tidigare genom publiceringen av en teckning av Guds 
baksida, i synnerhet de nedre delarna. Under ledning av redaktören G. W. 
Foote utvecklades The Freethinker till ett muntert och stridslystet organ, 
ständigt ute efter att förlöjliga kristna dogmer och företrädare. ”Here was 
Christianity as it might have played in a music hall”, skriver den amerikans-
ke litteraturvetaren Joss Marsh. Konceptet var framgångsrikt, åtminstone 
under en tid. Marsh uppskattar att tidningen under 1880-talet samlade lä-
sarskaror på 12 000–30 000 personer per nummer.264 

På många sätt var den svenska tidningen utformad efter mönster från The 
Freethinker, men den var ingen kopia. Den engelska tidningen, som fort-
farande publiceras, utkom i likhet med den svenska varannan vecka under 
åren 1889–1895. Omfånget och utformningen följde de ekonomiska förut-
sättningarna; sidantalet varierade från åtta till 24 per nummer, antalet illu-
strationer var stort under vissa perioder för att däremellan minska drastiskt. 
Under åren 1889 och 1893–1895 inleddes numren ofta med satiriska teck-
ningar, inte sällan med lätt antisemitiska drag, och en tillhörande artikel om 
någon aktuell fråga. På det sättet hade tidningen en mer professionellt jour-

                               
263 Fritänkaren nr 6 1890, s. 21, s. 163f & nr 23, s. 180ff. Jfr Henry V. Berghell, Interiörer ur 
schismen emellan herrar V. Lennstrand och Henry V. Berghell, 1890.  
264 Marsh 1998, s. 138ff. 
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nalistisk framtoning än Fritänkaren. Men även den engelska tidningen inne-
höll regelbundet artiklar om fritänkandets ”stora män”, inte minst om deras 
sista stunder i livet. Ett särskilt avsnitt, ”Acid Drops”, samlade korta re-
ligionskritiska notiser, som med sin satiriska hållning och sin förkärlek för 
personangrepp och förteckningar av världens elände var en förlaga till ”Fri-
tänkarens pilar”. I ett annat avsnitt, ”Sugar Plums”, listades information om 
meningsfränder och medkämpar. (Det säger något om Lennstrands kynne att 
Fritänkarens motsvarighet helt enkelt hette ”Notiser”.) Numren avrundades 
med avsnitten ”Reviews” och ”Correspondence” samt ofta lätt kåserande 
information om G. W. Footes föredrag. Ibland lade redaktionen till blocket 
”Profane Jokes” med roliga historier innan annonser om propagandaskrifter 
och rent kommersiell reklam tog vid.  

Utbytet mellan Fritänkaren och The Freethinker var betydande. Den 
svenska tidningen hämtade en hel del material från den engelska, som i sin 
tur ofta hade korta, uppskattande notiser om den svenska publikationen. Foo-
te, hans biträdande redaktör James Mazzini Wheeler och andra engelska 
fritänkare var med eller utan sitt namn representerade i Fritänkaren.265 Som 
framgått gavs en artikel av Foote, Några ord till de kristne, också ut i 
broschyrform. Ibland gick utbytet snabbt. Den artikel om Charles Bradlaugh 
som i januari 1894 inledde ett nummer av Fritänkaren hade bara några 
veckor tidigare publicerats i engelskt original i The Freethinker.266 Vid sidan 
av allt detta hade The Freethinker och Fritänkaren ytterligare något gemen-
samt: deras karaktär av enmansföreställningar. Foote dominerade spaltut-
rymmet dessa år på samma sätt som hans unge svenska kollega. Han gjorde 
det med humor och ett visst mått av självdistans, båda inslagen lika främ-
mande för Lennstrand. Men han gav också prov på betydande aggressivitet i 
striderna mot den anglikanska kyrkan, Frälsningsarmén och avfällingar från 
fritänkarrörelsen.  

En nyckelroll i kontakterna med London hade Otto Thomson. I det svens-
ka materialet finns det få tecken på detta, men den engelska tidningen refere-
rar många gånger till honom med uppskattning och värme. ”Our good friend, 
Captain Otto Thomson, who has sacrified much for the cause of   Freetho-
ught in Sweden”, kunde det exempelvis heta.267 (I det viktorianska Storbri-
tannien, med dess respekt för både handelsflottan och marinen, klingade 
epitetet ”Captain” särskilt väl och det användes genomgående om Thomson.) 
Uppskattningen av Thomson fortplantades till USA, där han ägnades påfal-
lande stort utrymme i Samuel D. Putnams översikt av samtida fritänkarrörel-
ser i världen från år 1894. Putnam skildrar hans uppoffringar och beskriver 
honom som ”truly a martyr for Freethought”. Den amerikanska fritänkartid-

                               
265 Se t.ex. Fritänkaren nr 14 1892, s. 107f; nr 1 1894, s. 7 & nr 5 1894 s. 33ff. Jfr t.ex. The 
Freethinker nr 21 1890; nr 9 1891, s. 104 & nr 5 1894, s. 82.  
266 Fritänkaren nr 2 1894, s. 9. 
267 The Freethinker nr 1 1892, s. 2.  
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skriften The Truthseeker ska, enligt en avskrift i Hjalmar Öhrvalls brevsam-
ling, i mars 1895 ha publicerat ett upprop för en insamling i syfte att skicka 
Putnams bok till Thomson: ”Captain Thomson was the leader of the 
Freethought movement in Sweden, but he is now in an embarassed situation. 
He is old and his sun is nearly set. Let the freethinkers of America be among 
the ones to cheer the old gentleman’s declining years.”268  

Utbytet mellan Fritänkaren och The Freethinker hade ett värde för        
respektive redaktion. För Lennstrand och hans medarbetare gav kontakterna 
med omvärlden en känsla av delaktighet i en större, internationell rörelse. 
Anknytningen till fritänkarorganisationer i främst den engelskspråkiga   
världen erbjöd inspiration och samhörighet. Den blev en motsvarighet till 
Brantings och andra socialdemokraters återkommande hänvisningar till 
främst den tyska socialdemokratin. Till det kom möjligheten att ”avslöja” 
svenska myndigheter som kulturfattiga förtryckare inför omvärlden.269 De 
återkommande notiserna i The Freethinker om Fritänkarens innehåll bidrog 
i gengäld till de engelska fritänkarnas en känsla av att gå i täten för en inter-
nationell rörelse med utgångspunkt i vetenskapliga och filosofiska verk av 
deras landsmän. Genom The Freethinkers bevakning av Lennstrand kom han 
också att få en plats i den anglosaxiska historieskrivningen över fritänkar-
rörelsen. Såväl hos Putnam som i senare större översikter har den svenske 
utilisten fått en given, inte sällan framskjuten roll som engagerad fritänkare i 
en europeisk avkrok av armod och förtryck.270  

                               
268 Putnam 1894, s. 624. Putnams uppgifter förmedlades senare i John Mackinnon Robertsons 
A History of Freethought in the Nineteenth Century, London 1969 (1929), s. 487. Avskrift av 
upprop i The Truthseeker den 16 mars 1895 undertecknat av William M. Matthews i Texas, 
bilagt till brev från Otto Thomson till Hjalmar Öhrvall den 24 mars 1895. UUB. Av brevet 
från Thomson till Hjalmar Öhrvall framgår att kaptenen kände till Putnams bok, men att han 
inte hade tillgång till den. 
269 Johannesson 2006, s. 310f. 
270 Putnam 1894, s. 620ff; John Mackinnon Robertson, A History of Freethought in the Nine-
teenth Century, London 1969 (1929), s. 487; The Encyclopedia of Unbelief, ed. Gordon Stein, 
Buffalo 1985, vol 2, s. 589ff & The New Encyclopedia of Unbelief, ed. Tom Flynn, foreword 
Richard Dawkins, Amherst, 2007, s. 485f. I Encyclopedia of Nineteenth-Century Thought 
nämns Lennstrand tillsammans med Ingersoll och Bradlaugh som exempel på den sorts   
”yrkesmässiga” fritänkare som blev vanliga i Västeuropa och Nordamerika under 1800-talets 
senare decennier (s. 547). 
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Enmansfolkrörelsen 

Idén om fritänkeriet och utilismen som folkrörelse var en viktig drivkraft för 
Lennstrand. ”Vår mission för ögonblicket är att samla så många som möjligt 
under våra fanor och få massorna in i vår befrielsehärs armé”, hävdade han i 
ett föredrag där han konstaterade att fritänkeriet ”först i våra dagar blifva en 
folkrörelse”.271 Det var den idén som fick honom att vända sig till grupper i 
samhället som sällan nåddes av den religiösa liberalismen, men där de krist-
na väckelserörelserna fått många medlemmar.  

I jämförelse med väckelserörelserna och arbetarrörelsen kan tanken på  
fritänkeri – och utilism – i folkrörelseform verka befängd. Hur skulle ett i 
grunden individuellt och existentiellt projekt kunna vara utgångspunkt för 
massrörelse? Idén blir begripligare om jämförelsen istället görs med 1800-
talets tredje stora svenska folkrörelsetyp: nykterhetsrörelsen. Även där hand-
lade det om en kombination av individuella frågor och social gemenskap. 
Det var varje persons eget ansvar att bli och förbli nykter, men gemensamt 
stöd kunde göra beslutet lättare att fatta och hålla fast vid. På motsvarande 
sätt såg Lennstrand frigörelsen från kristendomen som ett sätt att komma 
bort från ett ”missbruk” som hämmade människors verkliga potential. Om-
vändelsen måste ske i varje enskild människa, men den kunde främjas, bi-
behållas och användas för fortsatt utveckling om fritänkarna bildade en   
utilistisk gemenskap. Genom sina samlingslokaler och publikationer hade 
nykterhetsrörelsen dessutom etablerat sig som en viktig alternativ offentlig-
het, som i flera fall gav Lennstrand möjlighet att framträda när andra mötes-
platser inte var tillgängliga.272 

Till detta kom ett starkt personligt inslag i Lennstrands folkrörelseidé:  
viljan att omvandla den egna, existentiella kampen till något allmännyttigt. 
Han var verkligen missionär i den meningen att han sökte ett uppdrag, en 
mission, att underordna sig. På det sättet var han inte bara tidstypisk i sin 
sanningssträvan och sin kompromisslöshet. Idealet om den starka ensamma 

                               
271 Viktor E. Lennstrand, Hvad hafva myndigheterna uträttat med sitt straff? 1889, s. 3f. 
272 Under uppgörelsen på Mosebacke i november 1890 var Branting inne på att utilismen 
borde inta en lika politiskt underordnad roll som nykterhetsrörelsen och inte störa socialde-
mokraternas anspråk på att bli den enda dominerande folkrörelsen. Social-Demokraten den 11 
november 1890. – Om nykterhetsrörelsen som alternativ offentlighet, se Kerstin Rydbeck, 
Nykter läsning. Den svenska godtemplarrörelsen och litteraturen 1896–1925 (Diss. Uppsala), 
Skrifter utgivna av Avdelningen. för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutio-
nen nr 32, 1995, s. 16ff.  
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individen, i exempelvis Brands skepnad, bröts under det moderna genom-
brottet mot naturalismens idéer om gemenskapen som grundläggande för 
samhällets och de enskilda människornas utveckling.273 För Lennstrand låg 
lösningen just i sökandet efter ett större uppdrag att sammansmälta med. I 
tjänst hos detta uppdrag kunde han vara hänsynslös mot andra och sig själv. 
Wicksell betonade detta drag i en hyllningstext som publicerades i slutet av 
år 1893, när Lennstrand redan var svårt sjuk: 

 
Att vid några och 30 års ålder bo på en kammare, ofta utan bröd för dagen; att 
lefva under ett regn av smädelser och skymford från den välsinnade pressen, 
ej sällan upprepade vid riksdagens eller kyrkomötets förhandlingar; att som-
rarna igenom skaka på föredragsresor, slåss om rätten att få tala med krono-
fogdar och länsmän, prester och kyrkoråd; att släpas i fängelse eller kastas – 
genom öfveransträngning och umbäranden – på sjukbädden; sådant uthärdar 
ingen som icke älskar sin sak mer än sin egen person.274 

 
De materiella förutsättningarna för Lennstrands agitation var ett ständigt 
problem. Samtidigt var det länge en ickefråga för honom själv. Trots den 
materialistiska grundsynen utgick Lennstrand från att en stark inre över-
tygelse skulle räcka för att hålla kampen i gång. Ursprungligen räknade 
Lennstrand med att leva på intäkter från föredrag och försäljning av publika-
tioner. Åhörare fick han, men en stor del av verksamheten subventionerades 
för att nå en bred publik. Situationen blev alltmer prekär en bit in på 1890-
talet. Wicksell berättade att Lennstrand ofta fick försaka middagsmaten i sin 
vindskupa eftersom föredrag och publikationer knappast gav några  inkoms-
ter. En vinter hade han inte ens råd att köpa ett par galoscher, trots att det 
gick rykten om att han levde på intäkter motsvarande två biskopslöner.275 Till 
slut bad Lennstrand själv om understöd och en lönefond inrättades efter ini-
tiativ från Wicksell. Insamlingen gick över förväntan och visade att Lenn-
strand vunnit stöd på många håll. Bidragen under år 1894 uppgick till drygt 
1 200 kronor och utgjordes främst av mindre belopp från sympatisörer runt 
om i landet.276 

Det är lätt att uppfatta Lennstrands besatthet av att frigöra andra som 
hyckleri och självbedrägeri. Var inte kampen för den gemensamma nyttan 
bara ett sätt att kanalisera de egna behoven av mening och livsuppgifter? 
Hade inte den tidigare vännen och medkämpen Alfred Lindkvist rätt när han 

                               
273 Stenström 1961, passim. 
274 Lucifer – ljusbringaren. Arbetarekalender 1894, 1893, s. 76. 
275 Nya Sanningar nr 18 1895, s. 142. 
276 Fritänkaren nr 19 1892, s. 148; nr 20 1892, s. 160. & nr 23 1892, s. 184. Se även Nya 
Sanningar nr 18 1895, s. 142. De insamlade medlen motsvarar knappt 80 000 kr i 2013 års 
penningvärde mätt som konsumentprisindex och betalning för lika lång arbetstid som drygt 
960 000 kr år 2013 mätt som löneidex för en manlig industriarbetare. Se ”Prisomräknare från 
medeltiden till 2100” på Portalen för historisk statistik, www.historia.se (resultat av 
databassökning den 21 juni 2014). En liknande insamling till förmån för Wicksell diskutera-
des men bedömdes inte kunna bli lika framgångsrik, enligt Gårdlund 1956, s. 178. 
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anklagade Lennstrand för egoism? Jo, kanske det. Men mönstret är kompli-
cerat. Det finns inga skäl att betvivla att Lennstrand var ärlig när han upp-
fattade sin underordning under den utilistiska missionen som en väg bort 
från självcentrering och egoism. Utilismen syftade till karaktärsdaning, och 
att underordna sig den utilistiska kampen kunde vara en nog så viktig del på 
vägen till att bli en bättre människa. Han tog han den amerikanske uni-
taristen och predikanten William Channing till hjälp för att beskriva den 
lycka som ligger i att finna och till fullo ta på sig en livsuppgift:  

 
”Vår sällhet”, säger William Channing, ”beror ej så mycket på hvad vi ega, 
utan fastmer på hvad vi äro – icke af det som tilskyndas oss utifrån utan af 
den i vår själ inneboende renheten och kraften.” När det gäller en af lifvets 
vexlingar och skiften oberörd och varaktig lycka, spela dessa stundens veder-
kvickelser, konstnjutningar och förströelser en underordnad roll. Att bilda sin 
personlighet till en god karaktär med en fast vilja att fylla sin lifsuppgift och 
trots allt vara trogen sitt bättre jag är den första förutsättningen för ett lyckligt 
lif. De stunder då vi helt uppgå i vår lifsgerning och egna oss åt kallets pligter 
äro de högsta och enda rätta glädjestunderna. Då man funnit sin plats och fått 
ett arbete, som ger lifvet värde och helt sammanfaller med ens vilja, har man 
i detta medvetande en källa till kraft, tröst och glädje i stunder då andra skulle 
duka under. Man behöfver då ej i blaserad lifsleda göra en eller annan hand-
ling som försonar med tillvaron och ger tillfredsställelse för ett ögonblick 
[…].277 

 
För att inte människan ska hamna just i hyckleri och självbedrägeri förutsät-
ter denna väg till lycka att varje enskild person först kommer till insikt om 
sitt ansvar att välja en livsuppgift som gör det möjligt att leva i sanning och 
verka för att andra kan och vill göra det: 

 
Många äro väl de som ”klufvit sig sjelfva i tu”, men endast för att kasta bort 
sin egen bättre del och bli nollor i en million, viljelösa instrument i en stor 
maskin och offra sina egna tankar för den allmänna opinionen, sanningen för 
kyrkan, pligten fört konvenansen, samvetet för lagen. Och häri ligger tidens 
stora sjukdom: personligheternas försvinnande i den allmänna formen. Deraf 
den allmänna otillfredsställelsen med lifvet, som då ej längre får någon per-
sonlig betydelse för individen.278 

 
I denna moraliska strävan finns en egenskap hos religionen som Lennstrand, 
åtminstone för egen del, var angelägen om att bevara i utilismen och som 
gav nerv åt begrepp som mission, samfund och tro: längtan att få lyftas ur 
det klaustrofobiska jaget och bli del av en någonting större. Några av de 
tidiga breven till Hjalmar Öhrvall ger en bild av hur den ännu osäkre och 
vankelmodige Lennstrand återupptäcker det talade ordets skapande kraft. 
Det första bevarade brevet är daterat i juni 1887, det vill säga några månader 
innan Lennstrand började framträda offentligt som kristendomskritiker. Här 

                               
277 Viktor E. Lennstrand, Några ord om verldens glädje, 1892, s. 11. 
278 Ibid., s. 12. 
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möter vi en klädsam ödmjukhet inför den livsuppgift som Lennstrand börjat 
formulera för sig själv och som ”stundom känns mig såsom en pligt”. Men i 
det översvallande tacket för en hälsning från Öhrvall med bland annat några 
boktips finns också uttryck för ett behov av att inte ensam vara helt utlämnad 
till livsuppgiften: 

 
Ack, när man i bättre stunder liksom känner sig kallad att vara med i      

tidens frigörelsearbete men å andra sidan också känner sig så oändligt svag 
och vanmäktig, är det gott att få en påminnelse om, att man ej står ensam och 
har alla ”bättre” emot sig.  

När modet svigtar och de goda föresatserna äro nära att gifva vika för    
fridens röster som tala sitt mäktiga språk, kommer en sådan der påminnelse 
som en ny maning hvilken på nytt stålsätter karaktären och gör sinnet villigt 
att följa Samvetet. 

Tack och åter tack för Eder vänlighet!  
När man som jag, från den mest inskränkta pietism men också från varma 

illusoriska förhoppningar, delade af hjertevänner, med hvilka man tyckt sig 
vara sammanvuxen, ensam sökt leta sig fram till en friare och sannare lifs-
åskådning och för hvarje steg på den vägen förlorat en vän och blifvit ännu 
mera ensam, vet man att sätta värde på ett sådant deltagande som det ni visat 
mig.279 

 
Samma tankar maler fortfarande hos Lennstrand i slutet av år 1887, när han 
hållit ett antal föredrag i Uppsala, Stockholm och Gävle som slutat med 
rättsliga påföljder, hotande handgemäng och annat rabalder. Från sitt hyres-
rum på Lilla Vattugatan 27 i Stockholm skriver han om dagar av ”tvifvel och 
misströstan, der jag ibland känner mig färdig att kasta yxan i sjön”. Men så 
vaknar de religiösa känslorna på nytt när han ser folket sitta i kyrkorna och 
”lyssna till vidskepelsens förkunnelse”: ”och då – då känner jag åter mitt 
kall, och jag blir bekymrad och ängslig. ”Han väntar sig att bli betraktad med 
åtlöje, men ”måste arbeta fram, hvad som rörer sig inom mig. Och jag trotsar 
allt för att vinna detta, vinna mig sjelf, mitt eget bättre jag. Skulle jag svika 
detta kall, blefve jag olycklig. Jag ville så gerna lefva endast med min bättre 
del och kasta den sämre delen bort.280  

Några månader senare, när han upplevt sina första stunder av gensvar och 
djupare gemenskap med publiken och börjat koncipiera det tal han ska hålla 
inför bildandet av Utilistiska samfundet, blir tonen säkrare. Med den ny-
frälstes jublande tonfall rapporterar han efter ett föredrag i Södertälje: ”Nu 
först har jag börjat att lefva.”281 

Lennstrand var beredd att arbeta hårt med stort som smått för att bana väg 
för den folkrörelse, som också kunde bidra till att förverkliga honom själv. 
Till David Bergström skrev han, lätt kokett, på våren 1888 om sina blandade 
sysslor: ”Jag måste fara omkring och vattna mina planteringar så att de ej 

                               
279 Viktor Lennstrand, brev till Hjalmar Öhrvall den 19 juni 1887. UUB. 
280 Viktor Lennstrand, brev till Hjalmar Öhrvall den 16 december 1887. UUB. 
281 Viktor Lennstrand, brev till Hjalmar Öhrvall den 19 mars 1888. UUB. 
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vissna. Detta första grundläggande arbete är mycket vigtigt. Jag är kallad till 
Gefle upprepade gånger, till Norrköping, Sundsvall m.fl. städer. Gud vet, hur 
man skall hinna med allt. Allt skall jag tänka på. I dag har jag beställt ett par 
tusen kuvert, på hvilka baksidan samfundets program m.m. trycks. Med-
lemmarna skola använda dem.” Till detta kom arbetet med Utilistiska sam-
fundets första fest i Stockholm: ”jag skall skaffa sångare och musik, för-
anstalta om kaffe och tèservering, annonsering och alla dessa småsaker, som 
andra väl kunde göra, men de stå der bara och gapa.”282 

Mot den bakgrunden blir den ständiga omsättningen på personer i Lenn-
strands närhet mer förståelig. Medarbetarna var viktiga för att möjliggöra det 
egna arbetet, men de kunde aldrig få tillåtas att utmana eller överta Lenn-
strands centrala, självförverkligande roll. När motgångarna hopade sig en bit 
in på 1890-talet uppbådade han ännu mer egen kraft i sina ansträngningar, 
men blev samtidigt ännu mer sårbar och efter hand isolerad. Folkrörelseidén 
offrades inte, men den måste även för Lennstrand ha framstått som alltmer 
orimlig. Fokus kom istället att ligga på manifestationer och utspel, som pro-
testerna inför minnet av Uppsala möte, och på ett ihärdigt arbete för att vid-
makthålla det som fanns kvar av Utilistiska samfundet.  

Vid sidan av andra olikheter skilde sig Lennstrand från väckelserörelsens 
och arbetarrörelsens ledande gestalter genom sin enorma personliga invester-
ing i budskap och verksamhet. Waldenström åberopade en religiös sanning 
utanför sig för själv. Branting lutade sig mot en ideologi om obevekligt   
verkande lagar i historien och samtiden. Lennstrand började och slutade med 
sig själv, även om han försökte inbegripa hela mänskligheten på vägen. Han 
kunde ha tagit varning av Brandes beskrivning av Kierkegaards våldsamhet 
som agitator och försökt använda sina resurser mer ekonomiskt: 

 
En rätt agitator bör ej använda hela sin kraft, må hända knapt hälften af sin 
kraft, man skall förnimma honom såsom en hotelse i framtiden. Kierkegaard 
däremot sätter sitt lif så på spel, kämpar med en så till det yttersta stegrad an-
strängning, att ingen man kan eller bör underkasta sig sådant, hvilkens afsigt 
det icke är att omedelbart därefter lägga sig ned och dö.283    

 
Men för den som i likhet med Lennstrand tog vara på möjligheterna att bli 
förföljd, och som ignorerade allvarliga hot mot hälsan, kan Brandes beskriv-
ning lika gärna ha inspirerat till en ännu våldsammare ansats.  

 

                               
282 Viktor Lennstrand, brev till David Bergström den 14 maj 1888. UUB. 
283 Brandes 1877, s. 192.  
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Blasfemi i teori och praktik 

Begrepp och perspektiv 
I oktober 1889 arrangerade föreningen Verdandi en offentlig diskussion i 
Uppsala om yttrande- och tryckfriheten. Ämnet och tidpunkten var väl valda. 
Knappast någonsin tidigare hade de radikala attackerna på statsmakten och 
kyrkan varit lika målmedvetna och genomgripande som under 1880-talets 
andra hälft. Myndigheterna hade svarat med att trappa upp antalet ingripan-
den och åtal. Under diskussionen summerade Hinke Bergegren, medarbetare 
i Social-Demokraten, det senaste årets facit: tre personer hade dömts för 
smädelse av riksdagen medan två hade dömts för majestätsbrott och elva 
personer för religionsbrott som hädelse och förnekelse av en Gud och ett liv 
efter detta.1  

Diskussionsdeltagarna var säkert medvetna om att domarna till stor del 
hade drabbat tidigare Uppsalastudenter som varit aktiva i Verdandi. Hjalmar 
Branting höll på att avsluta en tremånadersperiod på Långholmen, Axel  
Danielsson satt sedan flera månader på cellfängelset i Malmö och skulle göra 
det ytterligare en tid. Alfred Lindkvist hade året innan tillbringat en månad 
på Långholmen för sin utilistiska propaganda. Viktor Lennstrand väntade på 
att inom kort påbörja ett sex månaders straff på samma ställe och hade i bör-
jan av året tillbringat tre månader i fängsligt förvar i Malmö. 

Hinke Bergegrens sammanställning visar att religionsbrotten hade en 
framträdande roll i kraftmätningen mellan statsmakten och den radikala  
oppositionen.2 Ytterst ville socialister och utilister rikta ett ideologiskt 
dråpslag mot det oscarianska etablissemanget, och där var religionen en 
självklar. Sverige styrdes av en kung av Guds nåde och den svenska staten 
hade införlivat Svenska kyrkans lära i sina grundvalar. Hädelse- och för-
nekelsebrottens dominerande roll vid denna tid får dock till stor del tillskri-
vas Lennstrands insatser. Under perioden mars 1888–oktober 1889 åtalades 
han åtta gånger för olika religiösa brott och dömdes i åtminstone hälften av 

                               
1 Verdandis offentliga diskussioner 1887–1906. Studentföreningen Verdandis arkiv, UUB. 
2 Balansen är en annan i August Palms listning av domar mot socialister under perioden 
1886–1888. Av de 21 domar som han förtecknar gäller nio religionsbrott. I övrigt handlar det 
om majestätsbrott, smädelse mot riksdagen, smädelse mot Malmö rådhusrätt, ärekränkning, 
olagligt möte, obefogad angivelse och förargelseväckande beteende. Palm utelämnar de tre 
domarna mot utilisterna Lindkvist och Lennstrand under 1888 och avslutar förteckningen 
innan början av 1889, när huvuddelen av domarna mot Lennstrand fälls. Se August Palm, Ur 
en agitators lif, 1904, s. 294ff. 
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dessa. Han var medåtalad i den rättegång där Alfred Lindkvist dömdes till 
fängelse för   hädelse, han skrev en text som både Branting och Danielsson 
dömts till förnekelse för att ha gett ut och han figurerade i en text av Dani-
elsson som denne, Branting och den socialdemokratiske redaktören C. A. 
Rydgren dömdes till fängelse för att ha publicerat. (Under år 1890 skulle 
Lennstrand indirekt också spela en roll för de händelser som gjorde att utilis-
ten Henry Berghell dömdes till fängelse och landsförvisning för att ha hä-
dat.) Lennstrand befann sig verkligen i hädelsernas centrum. 

Överhuvudtaget har få svenskar i samma utsträckning åtalats för blas-
femiska brott som Lennstrand. Under några år gjorde det honom riksbekant 
och till ett ständigt återkommande namn i dagspress och tidskrifter. Walden-
ström utnämnde honom till den värste hädare som någonsin har uppträtt i 
Sverige – en person som till och med fick de ogudaktiga att bäva!3 I efter-
hand har ”hädarynglingen” blivit ett bestående epitet på Lennstrand, även 
hos författare som inte tycks ha tagit del av något som han skrev.4 Uppmärk-
samheten nådde även utanför landets gränser. Vid sidan av Strindberg är 
Lennstrand den ende svensk som förekommer i den engelska historikern 
David Nashs översikt av blasfemi i den kristna världen.5 I uppslagsverket 
The New Encyclopedia of Unbelief får Lennstrand en egen, kortare artikel, 
mest för sin ateism men också som en bekräftelse på att blasfemierna en 
gång gjorde honom känd i Storbritannien och USA.6 Den norske författaren 
Ronnie Johansens ger Lennstrand en försvarlig plats i sin antologi med blas-
femiska texter.7 Ändå är det inte lätt att få syn på Lennstrands centrala roll i 
myllret av åtal, domar och överklaganden under det sena 1880-talet. När 
detta ”åtalsraseri” diskuteras i svensk forskning så är det i första hand med 
fokus på socialister som Branting och Danielsson. Det har blivit självklart att 
nämna arbetarrörelsens centralgestalter i samband med hädelse- och för-
nekelsedomarna, men inte alltid Lennstrand.8 

I de följande kapitlen koncentrerar jag mig på det som har uppfattats vara 
blasfemiskt i Lennstrands tal och texter. Vad bestod dessa inslag av? Vem 
avgjorde att de var kränkande för kristendomen, de troende och samhället? 
Hur medvetna var provokationerna? Var de värda det pris som Lennstrand 
och andra fick betala för dem? Och varför investerade han så mycket energi i 
dem och tog så stora risker genom dem? Var angreppen på kristendomen 
enbart redskap för att bryta ned ett ur Lennstrands perspektiv falskt medve-

                               
3 Waldenström 1928, s. 313f & Öhrman 1974, s. 126.  
4 Se t.ex. Bengt Åhlén, Ord mot ordningen, 1986, s. 245. 
5 Nash, 2007, s. 85. 
6 The New Encyclopedia of Unbelief 2007, s. 485f. 
7 Ronnie Johansen, Blasfemi. En antologi, Oslo 1989. Här ingår även texter av flera andra 
svenskar. 
8 Se t.ex. Hilding Eek, Om tryckfriheten (Diss. Uppsala), 1942, s. 195f; Stenström 1986,         
s. 109; Gedin 2004, s. 101 & Göran Hägg, Gud i Sverige, 2010, s. 361. 
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tande som hindrade människor från att börja förverkliga himmelriket i nuet? 
Hade de också en mer konstruktiv roll i den utilistiska förkunnelsen?  

Eftersom de polisundersökningar och domstolsprocesser som gällde 
Lennstrand koncentrerades till perioden september 1887–februari 1891 har 
kapitlet sin tyngdpunkt där. På flera sätt blir kapitlet en fördjupning av över-
sikterna och analyserna i de föregående kapitlen. Blasfemi var ett integrerat 
inslag i Lennstrands förkunnelse och agitation som laddades med dramatik 
genom hans fokus på döden, sanningen och striden. Men det var ett inslag 
som han själv eller omvärlden ofta slet loss ur helheten och gjorde till ett allt 
överskuggande eget tema.  

Som övergripande beteckning på de åtalade inslagen i Lennstrands texter 
och föredrag använder jag just termen ”blasfemi”. Ordet kommer från gre-
kiskans beteckning för ”ont tal” och har i tusentals år i olika former beteck-
nat kränkningar i ord och bild av det heliga. Återkommande exempel på 
sådant som har ansetts vara blasfemier är svordomar och skämt med gudar 
och kyrkliga företrädare, men någon tidlös och allmänt accepterad definition 
av blasfemi finns inte. I praktiken har åtal och domar för blasfemi direkt 
eller indirekt kombinerats med anklagelser om exempelvis trolldom eller 
spridandet av förbjudna religiösa idéer. Även anklagelser om brott mot tukt 
och sedlighet eller den allmänna moralen har hört till blasfemins gränsland, 
liksom politisk kritik mot lagar och världsliga myndigheter som samexisterat 
med religiösa institutioner och åberopat en andlig auktoritet för maktut-
övningen. 

På svenska har blasfemibegreppet främst kommit att representeras av den 
inhemska termen hädelse som sedan länge används som synonym till blas-
femi.9 Även i modern forskning har hädelse blivit den dominerande termen.10 
Jag har inget att använda mot dessa användningar, men vill undvika onödig 
terminologisk förvirring i förhållande till de lagtexter som låg till grund för 
den samtida bedömningen av Lennstrands texter och tal som kränkande. 
”Hädelse” var bara en av de brottsrubriceringar som användes för kränk-
ningar av det heliga eller för människors känsla för detta. Andra brotts-
rubriceringar var att ”lasta” och att ”gäcka” guds heliga ord eller sakramen-
ten. Även brottet att ”förneka en Gud och ett liv efter detta eller […] den 
rena Evangeliska lärans sanning” hörde till kretsen av blasfemiska brott. 

Som företeelse gränsar blasfemi till flera andra aktiviteter som har betrak-
tats som religionsbrott: magi, heresi (”irrläror”), apostasi (”avfall”) och    
sakrilegium (”helgerån”, det vill säga fysiska kränkningar av det heliga). 
Ibland har de olika brotten tydligt skilts från varandra, men ofta har de kom-

                               
9 Nationalencyklopedin, del 9, 1992, s. 242f. Jfr Dalin 1850, s. 736 & Nordisk familjebok, 
Första uppl., del 2, 1878, sp. 666. 
10 Se t.ex. Fahlgren 1969; Maria Wallenberg Bondesson, Religiösa konflikter i norra Hälsing-
land 1630–1800. Acta Universitatis Stockholmiensis Stockholm Studies in History 67 (Diss. 
Stockholm), 2003; Soili-Maria Olli, Visioner av världen. Hädelse och djävulspakt i justitie-
revisionen 1680–1789 (Diss. Umeå), 2007. 
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binerats eller gått in i varandra.11 Även om Lennstrand bara åtalades och 
dömdes för blasfemiska brott så fick kontroverserna och uppmärksamheten 
kring hans verksamhet extra laddning av hans anspelningar på en bredare 
skala av religionsbrott. Han framträdde öppet som avfälling, med utförliga 
berättelser om sin omvändelse från att ha varit en varmt troende kristen, och 
beskrev sin utilistiska lära som en religion, vilket i en mening gjorde den 
kättersk. Helgerån ingick inte i hans angrepp på kristendom och kyrka, men 
han drog sig inte för att uppsöka gudstjänster enbart för att inleda en dis-
kussion med prästerna om deras förkunnelse. Magi var honom dock fullstän-
digt främmande – det var något som han istället tillskrev kristendomen och 
den svenska kyrka som tidigare bekämpat trolldom och bränt häxor på bål.  

Blasfemi kan betraktas ur olika perspektiv. Det teologiska perspektivet 
var länge bestämmande också för det juridiska, men de rättsliga perspektiven 
har efter hand utvecklats för sig utifrån etiska och sociala bedömningar.12 I 
historisk forskning har blasfemi kopplats till statsmaktens olika kontroll-
strategier lika väl som till enskilda människors försök att hantera dessa över-
gripande strategier genom motstånd och protester. David Nash diskuterar 
förändringar i synen på blasfemi i det medeltida och tidigmoderna Väst-
europa i förhållande till såväl Norbert Elias analys av civiliseringsprocessen 
som Michel Foucaults teorier om social kategorisering och övervakning.13 
Ett mer generellt religionssociologiskt perspektiv har Jonas Alwall anlagt 
med fokus på förhållandet mellan hädelse och sekulariseringsgrad i ett sam-
hälle.14 Litteraturvetaren Philip Lawton har framhållit att blasfemi i grunden 
är ett retoriskt fenomen som bör studeras utifrån dess kommunikativa – eller 
icke-kommunikativa – aspekter. En annan litteraturvetare, Joss Marsh, har 
betonat blasfemi som lingvistisk akt och anknutit till såväl Foucault som 
Lacan. Även historikern Alain Cabantous har pekat på blasfemi som språk-
ligt fenomen.15 Det mesta som skrivits om blasfemi utgår alltså från verbala 
framställningar i tal och skrift, trots att bildstormande och bildförbud varit en 
central del av blasfemins historia långt innan det tidiga 2000-talets dis-

                               
11 Jonas Alwall, Hädelse. En religionssociologisk studie utifrån Rushdieaffären. Religion och 
samhälle 1990:1 nr 51, Religionssociologiska Institutet, 1990, s. 8. 
12 För en generell översikt av blasfemi i judisk och kristen historia, se Leonard W. Levys 
artikel i ”Blasphemy” i The Encyclopedia of Religion, ed. in chief Mircea Eliade, del 2, New 
York 1987, s. 238ff. Artikeln återger huvudlinjerna och de viktigaste slutsatserna i Leonard 
W. Levy, Blasphemy. Verbal Offense against the Sacred, from Moses to Salman Rushdie. 
Chapel Hill & London, 1993. Theologische Realenzyklopädie ger en värdefull översikt av 
Religionsvergehen i judiska och kristna traditioner. Se Band XXIX, Berlin & New York 1998, 
s. 49ff. Jag förbigår här medvetet blasfemi som företeelse i andra religiösa traditioner       
eftersom det inte har någon relevans för Lennstrands verksamhet. 
13 Nash 2007, s. 233ff. För svenska analyser av maktaspekter på blasfemi under tidigmodern 
tid, se Wallenberg Bondesson 2003 och Olli 2007. 
14 Alwall 1990, 13ff. 
15 David Lawton, Blasphemy, Philadelphia 1993, s. 1ff & 202; Marsh 1998, s. 7ff, 230 & 268; 
Alain Cabantous, Blasphemy, Impious Speech in the West from the Seventeenth to the Nine-
teenth Century, New York 2002, s. 1ff. 
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kussioner om Muhammedkarikatyrer och rondellhundar. Viktiga konstveten-
skapliga aspekter på blasfemi lyfts dock fram av S Brent Plate som studerat 
förhållandet mellan religiösa upplevelser och konstnärliga framställningar i 
ord och bild.16  

Trots olika perspektiv förenas de nämnda forskarna av en påfallande ovil-
ja att definiera blasfemi. De koncentrerar sig i stället på beskrivningar och 
analyser av blasfemi som praktik. Några frågor återkommer ändå i försöken 
att beskriva och analysera denna praktik – liksom de gjort tidigare i histori-
en:  

 
 Räcker det med att någon i sak angriper eller förnekar ”det heliga” 

eller måste ståndpunkten framställas på ett hånfullt och förlöjligande 
sätt för att vara blasfemisk?  

 Vilken roll ska syftet med uttrycket tillmätas: spelar det någon roll 
om den som anklagas för blasfemi avsett att på allvar ifrågasätta 
uppfattningen om vad som är heligt?  

 Vilken betydelse har uttryckets effekt: måste utsagan ha sårat eller 
förlett ett större antal personer för att anses vara förgriplig, eller 
räcker det med att den riktats mot det gudomliga eller angriper 
grundläggande sociala och religiösa värden?  

 Vilken roll ska lagstiftning och statligt våldsmonopol ha i för-
hållande till olika uppfattningar om vad som är heligt: ska endast en 
sådan uppfattning skyddas, kan och bör flera skyddas med samma 
regler eller ska samhället låta alla olika uppfattningar vara jämbördi-
ga?  

 
Som vi ska se har svaren på dessa frågor varierat under de senaste seklen, 
inte minst i svensk lagstiftning. 

Vid sidan av allt detta är det ett grundläggande metodproblem i blasfemi-
studier att hädelse, förnekelse, gäckeri m.m. inte kan beskrivas helt objektivt. 
Vad som är blasfemiskt varierar över tid och inte sällan också mellan olika 
personer och myndigheter vid en viss tidpunkt.  Även i dag skulle kristna 
personer kunna uppfatta vissa formuleringar i Lennstrands texter och tal som 
blasfemiska, men de skulle knappast få gehör hos någon företrädare för det 
svenska rättsväsendet vid en juridisk prövning. Några decennier innan dessa 
texter och tal nådde offentligheten hade det å andra sidan räckt med måttli-
gare uttryck för att upphovsmannen skulle ådra sig dödsstraff eller landsför-
visning. 

I likhet med många andra som åtalats och dömts för blasfemier nekade 
Lennstrand till att ha hädat. Det hindrar inte att han kan ha haft ett blasfe-
miskt syfte som han senare inte ville tillstå. Men det understryker att beteck-
ningar som ”blasfemiker” och ”hädare” måste användas med insikt om vems 

                               
16 S Brent Plate, Blasphemy. Art That Offends, London 2006, passim. 
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perspektiv och intressen de utgår ifrån. I det här kapitlet närmar jag mig där-
för Lennstrands förhållande till blasfemin utifrån de bestämningar som dåti-
da myndigheter gjorde med gällande strafflag och tryckfrihetsförordning 
som grund. Därefter diskuterar jag blasfemiska inslag i tal och texter av 
Lennstrand som inte beivrades av myndigheterna och där det saknas en på 
förhand given bestämning av blasfemin att förhålla sig till. Slutligen tar jag 
upp frågan om hur dessa olika perspektiv förhåller sig till varandra och vad 
detta säger om blasfemin som företeelse inom och utom Lennstrands verk-
samhet. Men innan vi möter Lennstrand som åtalad och dömd blasfemiker 
ska de juridiska och historiska förutsättningarna beskrivas närmare.  

Blasfemiska brott i svensk lagstiftning 

Fram till och med 1864 års strafflag 
Blasfemiförbud har funnits länge. Under den hedniska antiken ansågs brott 
mot gudarna som allvarliga hot mot hela samhället och straffades därefter. 
När Sokrates dömdes till döden för att ha skymfat Atens gudar så var det i 
enlighet med en rättskipning som förenade religiösa och juridiska aspekter. 
Uppfattningen var likartad i det gamla Israel. Enligt Gamla testamentet var 
förbuden mot hädelser strikta och överträdelser bestraffades med döden (2 
Mos. 22:28 och 3 Mos. 24:16).  

Synsättet levde vidare i den kristna världen. Jakten på blasfemiker tona-
des visserligen ned under medeltiden, när den katolska kyrkan prioriterade 
kampen mot kätterier. Straff mot olika kränkningar av Guds namn togs dock 
in i världsliga lagar under senmedeltiden och fick en viktig ställning i Nord- 
och Västeuropa efter reformationen. Den antika uppfattningen om blasfemi 
som ett brott direkt mot Gud ökade snarare i betydelse under 1500- och 
1600-talen, när dödsstraff för sådana brott utdömdes i land efter land (även 
om de inte sällan omvandlades till andra straff). Upplysningen innebar dock 
början på en utveckling mot mildare påföljder. Så stadgades till exempel i 
Österrike under 1780-talet att den som smädade Gud skulle behandlas som 
vansinnig och spärras in på sinnessjukhus tills han kommit på bättre tankar. 
Efter hand kom ett nytt synsätt att motivera blasfemiförbuden: värnet om 
religionsfriden och de troendes känslor. Det gällde under 1800-talet i Stor-
britannien, där antalet blasfemiåtal fortfarande var stort vid denna tid, och i 
länder med sekulariserad lagstiftning som Frankrike och USA.17 

Blasfemiförbuden i svensk lagstiftning följer i huvudsak dessa utveck-
lingslinjer. I medeltida lagar tas blasfemiska brott inte upp. Det var först med 

                               
17 Nationalencyklopedin, del 9, 1992, s. 242f; Levy 1987 & 1993; Theologische Realenzyklo-
pädie 1998 & Nils Stjernberg, Kommentarer till strafflagen, kapitel 7, 1926, s. 1f & 5. 
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Erik XIV:s patent om högmålssaker från år 1563 som regler om blasfemiska 
förbrytelser blev ett centralt inslag i svensk lagstiftning. I patentet anges att 
den som gör sig skyldig till ”Guds förhädelse och föraktelse” ska straffas 
med döden. Brottsrubriceringen och straffskalan utvecklades i 1655 års  
religionsstadga. Att ”försmäda eller förtala Gud, hans heliga ord och vår 
kristliga gudstjänst” kunde nu också leda till att tungan skars av eller att 
högra handen höggs av innan avrättningen. Förbudet var, som juristen Nils 
Stjernberg konstaterar, utformat med tanke både på gärningar som var smäd-
liga i yttre form och alla andra gärningar som var ägnade att i andras ögon 
nedsätta Gud, Guds ords eller sakramenten.18 Tonläget hårdnade ytterligare 
under stormaktstidens slut. Ett förslag till Högmåls- och Edsöresbalk från 
1696 inleddes med ett kapitel om ”affall ifrån Gudh och förbundh med 
sathan”. Där stadgades dödsstraff för den ”som försakar och avsäger Gud” 
eller som ”förbinder sig satan till umgänge, tjänst eller lydnad”. Kapitlet 
följdes av regler om trolldom, avfall från Svenska kyrkans lära, ”Gudz 
nampnz lastande, sampt des heeliga ordz och sacramenters försmädelse” och 
svordomar. Några år senare föreslogs att ”anropandet” av onda andar skulle 
straffas med döden.19  Dessa långtgående lagförslag genomfördes dock inte. 
Istället kom ett mer nyanserat synsätt att slå igenom i den samlade strafflag, 
Missgärningsbalken, som infördes år 1734. 

Med nutida mått kan det vara svårt att utläsa mildhet i Missgärnings-
balkens inledande kapitel om ”Försmädelse emot Gud, och Affall ifrån then 
rena Ewangeliska Läran”. Det var dock bara den som med ord eller skrifter 
lastade och smädade ”GUD, hans heliga Ord och Sacramenten” som riskera-
de att bli halshuggen och bränd på bål. Även i dessa fall gick det att komma 
undan med livet i behåll om man ångrade sig. Stjernberg noterar att förbudet 
nu tydligare betonade att gärningen till sin yttre form skulle vara smädlig 
och inte bara i sak innebära en avvikelse från ”den rätta läran”.20 För andra 
blasfemiska brott var det böter eller landsförvisning som gällde. ”Gäckeri 
med Gudstiensten, GUDs Ord och Sacramenten, af lätsinnighet” straffades 
med böter medan påföljden för avfall ”ifrån wår rätta Ewangeliska Lära […] 
til en wilfarande” och spridande av ” wilfarande Lärosats” var förvisning ur 
riket (i det senare fallet först efter att den skyldige tidigare varnats för sam-
ma brott). Det kan noteras att ordet hädelse nu inte förekom direkt i lagtex-
ten, liksom att de närmast följande kapitlen ägnades åt trolldom, sabbatsbrott 
och svordomar. Brottshierarkin var starkt symbolladdad; man får leta en bra 

                               
18 Stjernberg 1926, s. 3. 
19 Johan C. W. Thyrén, Förberedande utkast till strafflag. Speciella delen XI (SOU 1933:6), 
1933, s. 180f. 
20 Stjernberg 1926, s. 4. Stjernberg ger dock exempel på att denna tolkning inte var självklar 
för alla jurister under 1700-talet. 
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bit in i lagtexten för att hitta de paragrafer som gäller allvarliga, inomvärlds-
liga brott som mord och dråp.21 

1734 års lag kom även att innehålla regler om olika domstolars uppgifter. 
I 8 kap. 2 § rättegångsbalken angavs ett antal brottstyper som hovrätterna ”i 
synnerhet […] hafwe att döma öfwer”. En av dessa brottstyper var ”Grof 
försmädelse mot Gud, och hans heliga namn, när Underrätt först therom 
rannsakat”.22 Regeln innebar inget direkt förbud mot rådstuvurätterna att 
döma om blasfemiska brott, men innebar att dessa efter en inledande för-
handling kunde överlämna handlingarna till hovrätten för dom. Den upphäv-
des inte förrän 1890, just i slutet av vågen av hädelseåtal mot utilister och 
socialister (SFS 1890:24). 

Missgärningsbalken fick ett långt liv. Först under 1860-talet ersattes den 
med en ny strafflag. Då hade uppfattningen om blasfemi som fridsbrott bör-
jat slå igenom i Sverige. I Lagkommitténs första förslag till ny strafflag från 
år 1831 placerades blasfemibrotten till och med i ett kapitel om fridsbrott 
och inte i ett eget block om religionsbrott.23 Detta ändrades visserligen efter 
remissrundor och bearbetningar i den lag som slutligen trädde i kraft, men 
förarbetenas tydliga ställningstagande till uppfattningen om vad som konsti-
tuerar religionsbrott fick genomslag.24 Lagkommittén framhöll att det viktiga 
är vilka effekter som brotten har på de troendes känslor. Blasfemiska brott 
ska inte beivras och straffas för att de riktas mot Gud utan för att de gör ska-
da i förhållandet mellan människor: 

 
[…] Guds smädande kan ej, i egenskap af synd, eller med afseende å enbart 
det immoraliska i gerningen, underkastas mänsklig straffrätt.  

Brottet blifver föremål för borgerliga lagstiftningen enbart på den grund, 
att det hos en hvar, som tror på en Gud, väcker förargelse, och kränker     
borgerliga samhället, genom religionskänslans sårande och vanhelgande av 
föremål för allmän dyrkan.  

Då brottet, ur denna synpunkt bedömdt, egentligen innefattar ett störande 
av andras religionsfrid, och det derjemte kan i allmänhet antagas, att det    
snarare väcker afsky hos andra, än förleder dem till irreligiositet, samt således 
till sina följder medförer ringare våda för samhället, än många andra omedel-
bara angrepp på allmän eller enskild rätt; har Committeen ansett straffarbete i 
femte grad såsom lämplig bestraffning å detta brott, enär det ej skett af obe-
tänksamhet […].25 

 
Beskrivningen av blasfemibrott varierade något i förarbetena, även om in-
riktningen på uttryckets smädliga form och inte enbart dess idéinnehåll kvar-

                               
21 Lag-Commissionens förslag till Sweriges Rikes Lag af år 1734; jemte de wid samma För-
slag gjorde anmärkningar, Lag-Commisionens derå afgifna swar, samt Riksens Ständers 
förhandlingar och Beslut wid Lagens granskning och antagande å Riksdagarne 1731 och 
1734, 1841, s. 120f. 
22 Ibid., s. 196f. 
23 Lagkommittén, Förslag till allmän criminallag, Förslag till Straff Balk, 1832, s. 22. 
24 Stjernberg 1926, s. 6. 
25 Lagkommittén 1832, Motiver, s. 42. 
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stod. Dels användes Missgärningsbalkens formulering i lätt modifierad form 
(”lasta och gäcka” istället för ”lasta och smäda” guds namn, ”lasta” används 
här i betydelsen att kritisera eller att lägga någon till last), dels användes 
ordet ”hädelse” nu direkt. I den nya strafflagen (SFS 1864:11) togs båda 
brottsbeskrivningarna in. Trots att de använts synonymt i förarbetena sam-
manställdes de nu på ett sätt som antyder att deras betydelse inte helt sam-
manföll. I praktiken hade det knappast någon betydelse, men det visar att de 
olika formerna av blasfemi inte var stabila i officiellt svenskt språkbruk vid 
denna tid. Straffet för hädelse sattes till straffarbete i högst två år. Om brottet 
begåtts av obetänksamhet blev påföljden mildare, fängelse i högst sex måna-
der eller böter.  

Hädelseförbudet placerades i strafflagens 7 kap., ”Om religionsbrott”. Vid 
sidan av hädelse omfattade kapitlet gäckeri med gudstjänsten samt vissa 
sabbatsbrott, såväl i samband med arbete som med kriminalitet under sön- 
och högtidsdagar. Religionsbrotten definierades inte längre i förhållande 
”den rena evangeliska läran”, men det var ändå uppenbart att de fortfarande 
helt knöts till Svenska kyrkans lära. Fortfarande stod de dessutom främst 
bland de så kallade statsbrotten, före exempelvis förräderi och majestäts-
brott.26 

Bland fridsbrotten i 11 kap. 1–3 §§ förbjöds våldsgärningar, svordomar 
eller oljud under gudstjänster inom Svenska kyrkan och bland bekännare till 
en ”främmande lära”. I övrigt var de tidigare förbuden mot svordomar, magi 
och avfall från den rätta läran nu utrensade ur den allmänna lagstiftningen.27 

”Ett fast värn mot hädelse” – 1887 års ändringar i strafflagen 
Redan efter ett par decennier bedömde regeringen att strafflagens bestäm-
melser om religionsbrott skulle ses över. Denna ändring kom att få viss be-
tydelse för ”åtalsraseriet” under slutet av 1880-talet, men har knappast alls 
uppmärksammats i forskningen.  

Hösten 1884 hade Nya Lagberedningen, ett särskilt beredningsorgan un-
der regeringen med justitierådet Ludvig Annerstedt som ordförande, fått i 
uppdrag av justitieminister Nils von Steyern att genomföra en större revide-
ring av strafflagens samlade straffbestämmelser. I juli 1885 fick beredningen 
också i uppdrag att vid revideringen särskilt ta hänsyn till behovet av ett 
”fast värn mot hädelse m.m.”. Justitieministern hänvisade i en skrivelse till 
att 6 000 personer genom en namninsamling uppvaktat Kongl. Majt. Under-
tecknarna hade krävt att skyddet för religion och sedlighet skulle hävdas med 
allvar och kraft emot ”hädelse och gäckeri med heliga ting samt emot en 

                               
26 Stjernberg 1926, s. 6. Strafflagens kap 1–6 angav vilka som omfattades av lagen samt vissa 
generella regler för brott, straff och skadestånd. 
27 En särskild förordning ansågs dock redan 1869 vara nödvändig för att reglera ansvar för 
den som med bl.a. hot och löften sökte ”förmå annan till affall från den Evangeliskt Lutherska 
läran”. Se SFS 1869:60. 
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litteratur, som öppet predikade sedeslöshet och förakt för de moraliska sam-
fundsordningarna”.28  

Bakom skrivelsen om ett fast värn mot hädelse låg justitieministerns 
misslyckade åtal mot August Strindberg hösten 1884. Åtalet gällde brott mot 
tryckfrihetsförordningen i en novell i Giftas I, och von Steyern hade snabbt 
satt i gång det egna departementet för en översyn av reglerna för tryck-
frihetsbrott. Eftersom straffskalan för tryckfrihetsbrott hade ett nära samband 
med strafflagens bestämmelser drogs även Nya Lagberedningens mer över-
gripande arbete in i strävandena att komma till rätta med den radikala oppo-
sitionen i landet.29 von Steyern var i dessa frågor under starkt tryck från 
många håll, inte minst från kungen och kretsarna kring honom. Oscar II  
klagade i ett privat sammanhang sommaren 1885 över att han inte fick till-
fälle att ”låta vissa murvlar smaka på käppen” eftersom hans ansvariga stats-
råd ständigt avrådde honom från att väcka åtal för tryckfrihetsbrott.30  

Resultatet av Nya Lagberedningens arbete med hädelsefrågorna lämnades 
till regeringen i december 1886. Från justitieministerns synpunkt var det 
politiskt viktigaste inslaget antagligen förslagen om mildare straff för re-
ligionsbrott, främst att straffarbete inte längre skulle vara aktuellt. Förslaget 
syftade inte till en allmän humanisering av lagstiftningen inom religions-
området. Lagberedningen underströk tvärtom att lagstiftningen skulle     
erbjuda ett fastare värn mot hädelser och gäckerier med heliga ting om 
straffsatsen stod i bättre överensstämmelse med den allmänna uppfattningen 
om brottets art. Underförstått skulle lagens legitimitet stärkas och fler per-
soner kunna dömas för hädelser och gäckerier om påföljderna vore rimligare. 
Men Nya Lagberedningen gick också in på mer komplicerade religiösa och 
juridiska frågor genom att föreslå ett nytt och generellt förbud mot gäckerier 
mot trosläror. Förbudet skulle inte bara omfatta Svenska kyrkans troslära 
utan även trosläror inom alla andra församlingar som hade tillstånd att verka 
i landet. Dessutom införde Nya Lagberedningen ett nygammalt argument för 
blasfemiförbuden. Nu var det återigen samhällets grunder som skulle skyd-
das, inte bara de troendes känslor. Förbuden motiverades därför både med 
”den fara för ett förslappande af den religiösa känslan inom samhället, som 
gerningen medför” och ”den förargelse, som hos andra väckes”.31  

Förslaget om att förbudet mot hädelse och gäckeri även skulle omfatta 
trosläror kunde uppfattas som en kraftig utvidgning av vad som skulle vara 

                               
28 Nya Lagberedningens diarium den 15 november 1884 & 2 september 1885. Riksarkivet. 
Om namninsamlingen, se Germund Michanek, Skaldernas konung. Oscar II, litteraturen och 
litteratörerna, 1979, s. 331 & Gedin 2004, s. 416. 
29 Lagberedningen fick även ta del av förslaget till ny tryckfrihetsförordning som vägledning 
för sitt eget arbete. Se Nils Vult von Steyern, brev till Ludvig Annerstedt den 16 november 
1886. UUB. Avsändaren hörde till släkten Vult von Steyern, men använde själv bara namn-
formen von Steyern. 
30 Michanek 1979, s. 293. Även i pressen fanns det en stark opinion mot Strindberg, det 
”smutsiga språket” i Giftas och den frikännande domen, se Gedin 2004, s. 296ff. 
31 Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 6, 1887, s. 7. 
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straffbart. Men det kunde också tolkas som ett försök att komma bort ifrån 
Svenska kyrkans privilegium att uttolka innebörden av begrepp som ”Guds 
heliga ord och sakrament”. På det senare sättet resonerade en av beredning-
ens ledamöter, Johan Hagströmer, enligt de anteckningar som bevarats från 
lagarbetet. Hagströmer var vid denna tid professor i kriminalrätt vid Uppsala 
universitet och skulle senare åberopas som auktoritet när det gällde hädelse-
brott av Lennstrand. Han förespråkade först en mer radikal förändring av 
strafflagen än vad Nya Lagberedningen till slut enades om. Enligt Hag-
strömer borde en särskild paragraf enbart gälla ”hädelse mot Gud såsom ett 
angrepp å det för all religion gemensamma” medan en annan paragraf borde 
reglera ”alla andra angrepp å föremål för människors religiösa känslor”. I 
båda paragraferna ville Hagströmer förtydliga att det bara var offentliga  
angrepp som skulle förbjudas. I den senare paragrafen ville han också skapa 
ökad klarhet genom att byta ut ordet ”lastar” mot ”skymfar” eller ”smädar”. 
”’Lasta’ kan tolkas så vidsträckt, att det blifver liktydigt med att tala ned-
sättande om något”, skrev Uppsalaprofessorn till sina kollegor i beredningen. 
Dessa laborerade också med olika formuleringar, men stannade för att behål-
la strafflagens beskrivning av de blasfemiska brotten som att ”häda, lasta 
eller gäcka”. Något krav på att angreppen skulle vara offentliga föreslogs 
inte, trots Hagströmers påpekanden.32 

Nya Lagberedningens förslag remitterades till Högsta domstolen, där    
justitierådet Andreas Viktor Åbergsson med skärpa vände sig mot att gäcke-
riförbudet nu skulle gälla trosläror. Ett sådant steg skulle peka ”tillbaka på de 
mörkaste punkterna i verldshistorien, då de frommaste män, de varmaste 
anhängare af kärlekens religion gjorde sig skyldige till eller gillade de 
grymmaste förföljelser mot olika tänkande”. Han varnade också för att för-
budet skulle bli att svårt att tolka och att det främst leda till att domstolarna 
producerade martyrer, vilket ytterst skulle göra kyrkan lidande. Ett annat 
justitieråd, Andreas Reinhold Skarin, var missnöjt med att lagförslaget inte 
löste det grundläggande problemet med att strafflagens bestämmelser om 
hädelse och gäckeri inte avgränsades till offentliga uttryck. Det gjorde att i 
stort sett vem som helst kunde beivra en hädelse som framförts ”mellan fyra 

                               
32 Handl. rör. Lagberedningens revision af vissa delar av straffrätten och J. Hagströmers del-
tagande där 1886–1887 m.m. UUB. Hagströmer skulle senare försöka skilja på ”lastande” och 
”gäckeri” genom att tolka den förra termen som ”föraktligt nedsättande” och den senare som 
att ”göra något till föremål för åtlöje”. Anteckningar efter Professor J. Hagströmers föreläs-
ningar över tryckfriheten. Särtryck ur Professor Hagströmers föreläsningar över den svenska 
specialstraffrätten, i reviderat skick utgivet av Tor J. Orton, 1925, Juridiska Föreningen,        
s. 29f. UUB. – Hagströmers idéer följde i vissa delar hans synpunkter på de bestämmelser om 
religionsbrott som vid denna var under arbete i Finland. Där hade han bl.a. tillstyrkt ett förslag 
om särskilda paragrafer med förbud mot hädelse, gäckeri med Guds heliga ord samt för-
löjligande eller hånande av lära, sakrament eller gudsdyrkan inom varje i landet erkänt och 
verksamt samfund. Hagströmer noterade att den svenska lagen inte innehöll något motsvaran-
de förbud mot ”sådant gäckeri med den evangeliskt lutherska trosläran, som ej träffar, Hans 
heliga ord eller sakramenten!”. Hagströmer, Johan, Granskning af förslaget till strafflag för 
Storfurstendömet Finland, 1879, s. 56. 
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ögon eller i slutet sällskap”. Skarin fick med sig flera kollegor när han före-
slog att hädelse- och gäckeriförbudet uttryckligen bara skulle gälla uttryck 
som gett anledning till förargelse.33  

Högsta domstolens utlåtande hör till det mest nyanserade som skrevs om 
blasfemiförbud i 1800-talets Sverige. Det skulle spela en direkt roll vid ett av 
de hädelseåtal som riktades mot Lennstrand, men refererades först i ett sent 
skede av honom själv. Justitieministern tog bara delvis fasta på domstolens 
synpunkter innan Nya Lagberedningens förslag lämnades till riksdagen. Han 
förde in ordet ”förargelse” i förslaget till ny hädelseparagraf i den propo-
sition som kungen skrev under i april 1887, men behöll den nya kopplingen 
till ”trosläror”, som motiverades med att alla tillåtna religiösa samfund skulle 
få samma skydd mot hädelse och gäckeri.34 Riksdagens Lagutskott lade dock 
större vikt vid Högsta domstolens utlåtande. Skrivningen om trosläror togs 
bort i utskottets bearbetning av lagförslaget, och formuleringen om för-
argelse preciserades till att gälla ”allmän förargelse”.35 Förslaget om skydd 
för trosläror offrades i ett sent skede med justitieministerns goda minne. I ett 
brev till lagutskottets ordförande skrev von Steyern att han inte ville riskera 
att hela propositionen skulle falla på ”denna detalj”. Egentligen ansåg han 
inte att den var nödvändig och han räknade med att den skulle möta bestämt 
motstånd i andra kammaren.36   

I den följande riksdagsdebatten yttrade sig några av de personer som    
under de närmaste åren skulle tvingas förhålla sig till Lennstrands agitation. 
På ett teoretiskt plan tog de nu ställning till de frågor om blasfemier som han 
snart skulle ställa dem inför i praktiken. Att många av dem upprördes av 
såväl blasfemier som statliga sanktioner mot hädelser och gäckerier var up-
penbart. Lagförslaget rörde vid ömma punkter i 1880-talets svenska offent-
lighet.  

I första kammaren trädde ärkebiskop Sundberg upp till försvar för propo-
sitionens redan avpolletterade förslag om att förbjuda hädelse och gäckeri av 
trosläror. Den liberale publicisten S. A. Hedlund förde ett längre resonemang 
om vikten av att strafflagen inte ändrades på ett sätt som skulle främja en 
skärpning av reglerna för tryckfrihet, men utan att bli tydlig om sin syn på 
hädelse- och gäckeriförbuden.  

Debatten i andra kammaren var mer livfull. De frikyrkliga ledamöterna 
försökte hålla balansen mellan religionsfriheten och skyddet för de troende. 
Waldenström välkomnade att lagförslaget inte längre gällde trosläror, men 
problematiserade vad som borde anses vara straffbart gäckeri. Han  retade 
upp flera andra ledamöter genom att hävda att inte ens Martin Luther hade 
kunnat undgå att straffas med stöd av den föreslagna lagändringen. Dess-

                               
33 Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 6, 1887, s. 15ff. 
34 Ibid., s. 2 & 23. 
35 Lagutskottets utlåtande N:o 15, 1887, s. 4ff. 
36 Nils Vult von Steyern, brev till Per Axel Bergström den 20 maj 1887. UUB. 
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utom anspelade han maliciöst på justitieministerns hantering av åtalet mot 
Strindberg genom antydningar om att ett mer professionellt handlag den 
gången skulle ha besparat riksdagen de förslag som nu diskuterades. Mis-
sionsledaren och baptisten Erik Nyström vände sig mot alla borgerliga re-
gleringar av hädelse- och gäckeribrott. ”Den religion, som är medveten om, 
att den är sann, behöfver intet stöd af hotelser om böter, fängelse eller straff-
arbete”, hävdade han. Nyström såg helst att hädelsestraffen gjordes så barba-
riska att de aldrig skulle kunna tillämpas. I samma anda, men från den seku-
lariserade samhällskritikens och satirens håll, argumenterade tidningen Kas-
pers redaktör Richard Gustafsson. Han drog en lans för löjets gissel och 
avvisade alla förslag om ”andliga svälttullar”, med en allusion på tidens sto-
ra politiska stridsfråga.37 

På en punkt förenades Sundberg och Waldenström. Båda var skeptiska till 
att hädelser och gäckerier skulle behöva leda till allmän förargelse för att bli 
straffbara. De ifrågasatte var gränsen gick för att förargelsen skulle vara 
”allmän” och hur detta skulle kunna avgöras i domstolarna.38 Lagutskottets 
konservative ordförande Per Axel Bergström, som reserverat sig mot ut-
skottsförslaget i just den delen, höll med.39 Bergström skulle året efter bli 
justitieminister och en av de företrädare för statsmakten som direkt försökte 
ingripa mot Lennstrand. Då skulle han förhålla sig tämligen fritt till kravet 
på ”allmän förargelse”.40  

Slutligen biföll dock riksdagens båda kamrar Lagutskottets förslag till 
ändring av strafflagens regler om religionsbrott, inklusive de förslag till 
strafflindringar som Nya Lagberedningen lagt fram.41 Den 28 oktober 1887 
utfärdade kungen den lag (SFS 1887:82) som ändrade strafflagens Kap. 7    
1–2 §§, där hädelse- och gäckeriförbuden reglerades: 

 

                               
37 Gunnar Hallingberg har påpekat att Erik Nyström redan i slutet av 1870-talet kritiserade 
statskyrkans nattvardsgång i snudd på hädiska ordalag: ”[…] måltiden begås snarare som en 
delinqvents sista knäfall, då han böjer sig ned för att emottaga det dödande hugget på sin 
nacke… Folket går bävande och förskräckta till altarrundeln…” Se Hallingberg 2010, s. 392.  
38 Frågan var inte ny. Redan inför införandet av 1864 års strafflag hade en skrivning om ”all-
män förargelse” som rekvisit för religionsbrotten avvisats med hänvisning till risken för olika 
tolkningar. Se Stjernberg 1926, s. 13, not 1. 
39 Första Kammarens Prot. 1887. B. N:o 11, s. 17ff & Andra Kammarens Prot. 1887. B. N:o 
13, s. 11ff. 
40 Redan när lagändringarna antogs lade Bergström större vikt vid att de skulle bli ett effektivt 
redskap för statsmakten än vid de religiösa och juridiska detaljerna. I ett brev till det danska 
statsrådet Anders Frederik Krieger konstaterade han att lagändringen blivit ”nog skarp” trots 
en del strafflindringar som fått den radikala pressen att oroas över att förbuden mot religions-
brott just därför skulle få en ”verksammare tillämpning”. Se Per Axel Bergström, brev till 
Anders Frederik Krieger den 13 juni 1887. UUB. 
41 Första Kammarens Prot. 1887. B. N:o 17, s. 45 & Andra Kammarens Prot. 1887. B. N:o 13, 
s. 24. I andra kammaren reserverade sig Erik Nyström ”emot hvarje kammarens beslut” i syfte 
att bestämma fängelse eller böter som straff för gäckeri med religionen eller dylikt. Riksdagen 
modifierade Nya Lagberedningens förslag om straff för hädelse genom att låta straffskalan 
sluta med fängelse i högst ett år.  
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1 § Hvar som genom att häda Gud eller genom att lasta eller gäcka Guds he-
liga ord eller sakramenten åstadkommer allmän förargelse, straffes med fäng-
else i högst ett år eller böter. 
2 § Gör man gäckeri af gudstjensten, så att allmän förargelse deraf kommer, 
straffes med böter eller fängelse i högst sex månader. 
 

Särskilt 1 § blev snabbt aktuell i samband med Lennstrands föredrag. Delvis 
var denna paragraf ny och oprövad när han påbörjade sin agitation hösten 
1887. Den medförde konkreta tolkningsproblem för rättsväsendet som sak-
nade vägledning och erfarenhet för att avgöra vad som var ”allmän för-
argelse”. Samtidigt stod den i viss mån, med Nya Lagberedningens motiv till 
förbuden mot blasfemibrott i bakgrunden, för ett mer uttalat motstånd mot 
”den förslappning av den religiösa känslan” i traditionell mening som uti-
lister, socialister och andra kritiker av kyrkan stod för. Varken Högsta dom-
stolen, justitieministern eller Lagutskottet i riksdagen hade direkt tagit ställ-
ning till detta motiv i sina utlåtanden och förslag. Även riksdagsledamöterna 
hade undgått att öppet beröra det.      

Förbuden mot våldsgärningar, oljud under svordomar under gudstjänster i 
Svenska kyrkan och hos andra tillåtna religiösa samfund kvarstod i straff-
lagens 11 kap. 1–3 §§. Alltjämt var det Svenska kyrkan och dess medlemmar 
som åtnjöt ett exklusivt skydd mot hädelser och gäckerier. Detta skulle inte 
ändras förrän år 1951, när en ny religionsfrihetslag infördes (SFS 1951:680 
& 682).    

Blasfemiska brott och tryckfrihet 
En annan typ av lagstiftning som omfattade förbud mot blasfemibrott var de 
tryckfrihetsförordningar som gällde i Sverige sedan mitten av 1700-talet. 
Den första av dessa beslutades år 1766 och fick särskild tyngd av att direkt 
upphöjas till grundlag. Förordningen inleddes, i likhet med Missgärnings-
balken, med en utförlig regel om religionsbrott. Ett generellt förbud mot att 
framföra avvikande religiösa uppfattningar kombinerades med det fokus på 
smädliga uttryck som tidigare kommit till uttryck i Missgärningsbalken:  

 
§ 1 Ingen vare tillåtit något skrifva eller genom trycket utgifva, som strider 
emot Wår rätta Tros bekännelse och Then rena Evangeliska Läran […]. 
     Innehåller Skriften smädelse emot Gud, varde dömd efter Allmän Lag. 
Och på thet irriga Lärosatsers insmygande thes bättre förekommas må, skola 
alla Manuscripter, som i någor måtto angå Läran och wåra Christendoms-
stycken, förut af närmaste Consistorio öfverses, och ingen Bok-Tryckare vid 
Twå Hundrade Daler Silvermynts vite sig fördrista att utan Consistorii påsk-
rifne tillåtelse, hvilken ock tillåtelse, hvilken ock tillika tryckas bör, sådane 
Skrifter genom trycket utgifva.42 

                               
42 Kongl. Maj:ts Nådige Förordning Angående Skrif- och Tryck-friheten. Gifwen Stockholm i 
Råds-Kammaren then 2 December 1766. För en översikt av den svenska tryckfrihetens till-
komst och utveckling i förhållande till bl.a. idédebatt, politik och lagstiftning i Europa och 
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Förbuden mot religionsbrott kvarstod i den tryckfrihetsförordning som   
Gustav III utfärdade år 1774 utan att låta den ingå bland grundlagarna.43 Mer 
utbroderat var förbudet mot religionsbrott i 1792 års tryckfrihetsförordning, 
genomdriven av Gustaf Adolf Reuterholm. Språket hade nu lämnat den tra-
ditionellt kärva paragrafstrukturen för en yvigare, överlastad prosa. Som ju-
risten Hilding Eek framhåller så förenades de pompösa lovprisningarna av 
tryckfrihetens välsignelser med inskränkningar som kunde inrymma snart 
sagt vad som helst.44 Religiösa förgripligheter hörde givetvis till det som var 
undantaget från tryckfriheten. Det gällde allt som var ”anstöteligt, eller   
stridande emot Wår rätta tros bekännelse och den rena Evangeliska Läran, 
eller något smädeligt emot det Högsta Wäsendet, hwars oskrymtade sanna 
dyrkan allena kan bereda Wår närwarande och tillkommande lycksalighet”. 
Men även skrifter som ”göra något försåt” mot moral och goda seder var 
förbjudna, liksom ”andra pasquiller eller smädeskrifter [som] orena de präs-
sar, hwilka endast böra wara sanningens rena språk helgade och för-
behållne”.45 

Först sedan det kungliga enväldet avskaffats skulle tryckfrihetsförord-
ningen återigen få grundlags ställning och tydligare regler. Två förordningar 
följde snabbt på varandra åren 1810 och 1812, men den senare skulle i gen-
gäld bestå i nästan 140 år. 1810 års tryckfrihetsförordning föregicks av ett 
kommittéförslag med en adjektivrik beskrivning av de blasfemiska brotten. 
Det handlade om det ”skändeliga brott som fått namn af hädelse emot Gud, 
och hvarmed bör förstås ett, genom sjelfva uttryckets grofva och afskyvärda 
lydelse, rysligt smädande af det Högsta Väsendet. […] Dernäst: allvarlig och 
klart uttryckt förnekelse af en Gud och ett tillstånd efter detta. – Allvarlig 
och klart uttryckt förnekelse af den Christna Tros-Lärans hufvudgrunder 
eller någon deribland.”46 Efter riksdagsbehandlingen fick dessa regler ett 
stramare utförande. Som missbruk av tryckfriheten klassades nu klart ut-
tryckt hädelse emot Gud, klart uttryckt förnekelse av en Gud och ett liv efter 
detta eller av den rena Evangeliska lärans sanning samt klart uttryckt gäckeri 
af den allmänna gudstjänsten, Guds Ord och sakramenten. 

1810 års tryckfrihetsförordning innebar två nyheter när det gällde reli-
gionsbrott: dels angavs både ”hädelse” som ”gäckeri” som brott, dels för-
bjöds uttryckligen ”förnekelse”. Av förarbetena kan man utläsa att hädelse 

                                                                                                                             
Nordamerika, se Thomas von Vegesack, När ordet blev fritt. Den långa vägen till tryckfrihet, 
2003. 
43 Kungl. Maj:ts Nådiga Förnyade Förordning och Påbud angående Skrif- och Tryck-friheten. 
Gifwen Stockholms Slott, then 26 April 1774. 
44 Eek 1942, s. 174. 
45 Kongl. Maj:ts Förordning om en allmän skrif- och tryckfrihet. Den 11 Julii 1792. 
46 Konstitutionsutskottets memorial nr 10, RD 1809–1810. Jfr Konstitutionsutskottets     
memorial 24 RD 1809–1810 med utskottets eget förslag till ny tryckfrihetsförordning och ett 
uttalande av biskop Nordin där denne bedömer att den föreslagna lagen inte innebar ett till-
räckligt starkt stöd för religionens bevarande. 
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nu knöts till ett smädande – det vill säga hånfullt eller förlöjligande – ut-
tryck. Det innebar dock inte att mer allvarligt sinnade utfall mot kristen-
domen och Svenska kyrkan tolererades. De föll under den rymliga kategorin 
förnekelse, som i fråga om straffskalan kopplades samman med Missgär-
ningsbalkens straffsats för spridande av ”wilfarande Lärosats”, det vill säga 
landsförvisning om den skyldige tidigare blivit varnad för samma brott. 
Därmed blev beskrivningen av förbjudna religiösa yttranden i tryck i stort 
sett heltäckande. Med vissa redaktionella putsningar skulle paragrafen kvar-
stå i 1812 års tryckfrihetsförordning. Under Lennstrands tid hade kopplingen 
till annan lagstiftning och straffskalan setts över sedan den nya strafflagen 
ersatt Missgerningsbalken (se SFS 1866:22). Enligt de senast gällande om-
trycken reglerade förordningen dessa religionsrelaterade missbruk av tryck-
friheten enligt § 3: 

 
1:o Hädelse emot Gud eller gäckeri af Guds ord eller sakramenten; brottet 
straffes efter allmän lag, och skriften konfiskeras. 
2:o Förnekelse af en Gud och ett lif efter detta, eller af den rena evangeliska 
läran; förbrytaren skall straffas med böter från och med trettiotre riksdaler 
sexton skillingar till och med trehundratrettiotre riksdaler   sexton skillingar, 
eller fängelse från och med två månader till och med ett år, och skriften kon-
fiskeras.  
3:o Gäckeri af den allmänna gudstjensten; förbrytelsen skall umgällas efter 
allmän lag, och skriften konfiskeras. (SFS 1882:19 & 1888:14) 
 

Förnekelseförbudet kritiserades redan under 1800-talet av personer som var 
positiva till att hädelse var straffbart.47 Det är möjligt att även företrädare för 
riksdag och regering börjat tvivla på det rimliga i förbudet när den allmänna 
lagen inte längre föreskrev straff för avfall från Svenska kyrkans bekännelse. 
I ett förslag till ny tryckfrihetsförordning från år 1871 togs förnekelseför-
budet inte med. Där konstaterade riksdagens Konstitutionsutskott att be-
stämmelsen om hädelse i 1864 års strafflag även kunde innefatta förnekelse 
och att ett särskilt förbud därför inte behövdes.48 Även i det förslag till ny 
tryckfrihetsförordning som justitiedepartementet tog fram på initiativ av Nils 
von Steyern åren 1886–1887 saknades förnekelseförbudet. Nu var motiver-
ingen den omvända; förnekelse var inte straffbart enligt allmän lag och borde 
därför inte heller vara det inom tryckfrihetens område. Båda dessa omfattan-
de ändringsförslag lämnades praktiskt taget obeaktade av riksdagen. Av von 
Steyerns förslag till ny tryckfrihetsförordning genomfördes bara en mindre 
ändring som innebar att uppmaning till myteri, uppror eller våld mot person 
eller personlig egendom skulle vara tryckfrihetsbrott (SFS 1888:14). Någon 
ny tryckfrihetsförordning blev det inte heller förrän år 1949. Det skulle dröja 

                               
47 Se t.ex. S. A. Hedlunds öppna brev till Ellen Key i Aftonbladet den 23 mars 1889. 
48 Riksdagen 1871. KU:s memorial no 7 med förslag till ny Tryckfrihets-förordning, s. 27 & 
Riksdagen 1887. Kungl. Maj:ts prop. 21 om antagande af ny Tryckfrihetslag. 
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nästan lika länge innan förnekelseförbudet upphävdes genom en författ-
ningsändring år 1941 (SFS 1941:90).  

Konstitutionsutskotts påstående att bestämmelsen om hädelse i 1864 års 
strafflag även kunde innefatta förnekelse är intressant. Det visar att inte ens 
lagstiftaren var riktigt klar över innebörden i de olika bestämmelserna om 
blasfemiska brott. Hädelse – eller gäckeri och lastande av guds namn – kun-
de inrymma förnekelse, men var långt ifrån liktydigt med det. Som förnekel-
seförbudet var utformat i tryckfrihetsförordningen räckte det med att någon 
utan minsta spår av försmädlighet eller nedsättande framförde åsikten att 
Gud inte existerar, att det inte finns ett liv efter detta och att Svenska  kyr-
kans uppfattning om den rena evangeliska läran är fel. Detta var också vad 
de blivande juristerna fick lära sig under sin utbildning under slutet av 1800-
talet, åtminstone i Uppsala. Där inskärpte Johan Hagströmer under sina före-
läsningar att förnekelseförbudet inte kunde tolkas så att det enbart avsåg 
föraktfulla eller förlöjligande angrepp mot den rena evangeliska läran. Han 
framhöll att förbudet saknade motsvarighet i strafflagen.49 Att von Steyerns 
förslag från 1886–1887 så tydligt var i linje med denna bedömning kan bero 
på att han anlitade Hagströmer som förhandsgranskare.50 

Ett av de mest kända inslagen i den svenska tryckfrihetslagstiftningen 
tillkom först efter det tidiga 1800-talets två tryckfrihetsförordningar: jury-
systemet. Först år 1815 beslutade riksdagen att komplettera 1812 års tryck-
frihetsförordning med regler om juryprövning av tryckfrihetsmål. Beslutet 
motiverades av riksdagens Konstitutionsutskott med att dessa mål i allmän-
het var svåra att avgöra enbart utifrån ”lagformler”. Konstitutionsutskottet 
trodde uppenbarligen inte att landets domarkår var kapabel att på egen han 
tolka ord som ”hädelse”, ”smädelig” och ”lasteligt yttrande” i förhållande till 
bland annat förekomsten av ironier, allusioner och allegorier. För att garante-
ra att varje enskilt fall prövades med hänsyn till sina särskilda förutsättningar 
kom de berörda parterna att få stort inflytande över juryns sammansättning. 
Medan domstolen utsåg fem jurymän utsåg parterna fyra. Tryckfrihetsjuryn 
blev, som H.-K. Rönblom uttryckt det, en specialdomstol med särskild sak-
kunskap.51 

Under jurysystemets första decennier krävde tryckfrihetsförordningen att 
ledamöterna avlade en starkt religiöst präglad ed: ”Allsväldige Gud! Du 
skådar mitt hjerta; för Ditt allseende öga är intet uppsåt fördoldt. Vare din 
godhet och förbarmande Råd mig evigt tillsluten, om jag döljer min öfver-
                               
49 Hagströmer publicerade aldrig någon text i frågan, men anteckningar från hans föreläsning-
ar spreds i en hektograferad upplaga bland studenterna. Se Johan Hagströmer, Sv. Straffrätt. 
Speciela delen. Anteckningar från professor Hagströmers förel. del III, s. 453, UUB. Anteck-
ningarna kan ha sammanställts i efterhand från olika underlag, men avsnittet om tryckfrihets-
lagstiftningen finns i direkt anslutning till Hagströmers referens till de ändringar i strafflagen 
som riksdagen beslutade år 1887. Jfr s. 30 i stencilupplagan från år 1925 med anteckningar 
från Hagströmers föreläsningar. 
50 Johan Hagströmer, brev till Ludvig Annerstedt den 4 december 1885. UUB. 
51 H.-K. Rönblom, Tryckfriheten i Sverige, 1940, s. 84ff. 
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tygelse i detta mål. Jag N. N. svär derföre vid Gud och Hans Heliga Evan-
gelium, att efter mitt bästa förstånd och samvete utlåtande i denna sak afgif-
va, och det, som under öfverläggningen yttras, skall af mig i obrottslig tyst-
nad hållas.” Eden avskaffades redan år 1870 (SFS 1870:20). Därefter blev 
det möjligt för mosaiska trosbekännare och personer som av samvets-
betänkligheter inte hade velat avlägga eden att bli jurymän.52 

Ett komplext regelverk – med statens kontrollbehov i centrum 
Sammantaget utgjorde de olika blasfemiförbuden i svensk lagstiftning under 
Lennstrands tid som förkunnare ett komplext regelverk. Det bar spår av olika 
traditioner och uppfattningar om det heliga, dess kränkningar och religions-
friden och blev svårt för alla inblandade parter att tolka och tillämpa. I vissa 
delar gick blasfemiförbuden tillbaka på en övertygelse om en absolut san-
ning som inte fick ifrågasättas. I andra delar innebar de tvärtom en relativi-
sering av religionsbrotten, som gjorde att samma yttrande kunde frias eller 
fällas beroende på hur det uppfattats av åhörarna även om det i sig kunde 
anses vara hädiskt. En annan sorts relativisering uppkom genom att vissa 
yttranden var straffbara i skrift, men inte i tal. 

Tryckfrihetsförordningens förnekelseförbud förde tankarna till antika idé-
er om blasfemi som ett brott mot Gud. Samtidigt fick förbuden mot    hädel-
ser och gäckerier ett tydligare mellanmänskligt perspektiv där sårandet av de 
troendes känslor var en huvudfråga. Det nya synsättet hängde samman med 
upplysningsidéer som fått genomslag i andra europeiska länder, men erbjöd 
också en ny möjlighet att motivera den statliga kontrollen när fler uppfatt-
ningar om det heliga måste samsas utan att maktstrukturen och ordningen 
hotades på allvar. Alldeles innan Lennstrand påbörjade sin antikristna verk-
samhet hade ytterligare ett motiv till hädelse- och gäckeriförbuden införts i 
förarbetena till strafflagens bestämmelser om religionsbrott: att förhindra ett 
förslappande av den religiösa känslan i samhället. Därmed kombinerades 
omsorgen om de troendes känslor med de övergripande politiska argument 
som vi tidigare mötte i diskussionen om statskyrkans ställning. Ingen skulle 
få lämnas ensam med sitt andliga liv i ett samhälle som krävde att varje med-
lem bekände sig till någon metafysisk storhet.  

Att blasfemiförbuden fortfarande främst handlade om statsmaktens ideo-
logiska kontrollbehov var också tydligt. Endast ett samfunds medlemmar var 
skyddade mot hädelser och gäckerier: den Svenska kyrkans.53 Den religions-
kritiske naturvetaren Henrik Petrini hade en poäng när han en bit in på 1900-
talet summerade förbuden mot religionsbrott som ”rätt och slätt endast brott 

                               
52 Eek 1942, s. 197. För lydelsen av eden, se t.ex. § 5:3 i SFS 1866:22.  
53 Stjernberg 1926, s. 6 & Thyrén 1933, s. 213. 



 245

mot den allmänna ordningen”, trots att de kommit att motiveras med hänvis-
ning till religionsfriden och de troendes känslor.54 

Blasfemiska brott i Sverige före Lennstrands tid 
Rättsliga processer mot hädare och gäckare av Guds ord eller sakramenten 
pågick i Sverige under flera sekler innan brotten ströks ur lagstiftningen 
under mitten av 1900-talet. Någon stark folklig blasfemitradition tycks dock 
inte ha funnits, åtminstone inte i form av öppna smädelser och provoka-
tioner. I det tidigmoderna Sverige var det var snarare ”irrlärig” väckelse än 
radikala ifrågasättanden av den kristna tron som kanaliserade bredare folkli-
ga protester mot kombinationen av stat och kyrka.  

Hur vanliga de blasfemiska brotten var är svårt att bedöma. Maria Wal-
lenberg Bondesson har gått igenom ett omfattande material på jakt efter reli-
giösa konflikter i norra Hälsingland under 1600- och 1700-talen. Hennes 
slutsats är att religionsbrotten var mycket ovanliga i jämförelse med bland 
annat tillgrepp och olika former av otukt. Bland de religionsbrott hon funnit 
svarar emellertid de blasfemiska övergreppen för en relativt stor andel under 
åtminstone 1700-talet.55 Soili-Maria Olli, som koncentrerat sig på mål om 
hädelser och djävulspakter i Justitierevisionen under perioden 1680–1789, 
drar en liknande slutsats, men markerar att det troligtvis fanns ett mycket 
stort mörkertal.56 Till osäkerheterna hör skiktningen av brottsmål i olika in-
stanser. Per Sörlin påpekar att blasfemiprocesser inte tycks ha varit ovanliga 
i Svea hovrätt och Göta hovrätt under den tidsperiod som Olli studerar.57 Jan 
Sundén, som sammanställt religionsbrott i några lokala domstolar mellan 
åren 1690 och 1839, konstaterar också att det snarast var hovrätterna som 
hanterade blasfemiska förbrytelser. Lokalt hörde mål om hädelser och för-
skrivningar åt Satan till undantagen medan sabbatsbrott dominerade.58 

De brott som beivrades tycks sällan ha gällt mer överlagda protester mot 
Svenska kyrkan eller dess bekännelse. Svordomar, utfall mot präster och 
enstaka drastiska uttalanden om Gud eller Kristus dominerar i Wallenberg 
Bondessons samling av hädelser i norra Hälsingland. Förövarna var till stor 
del personer i samhällets marginaler; flera av dem skulle senare antagligen 
ha beskrivits som personer med missbruksproblem, psykisk sjukdom eller 
hjärnskador. Även om brotten formellt var allvarliga blev domarna relativt 

                               
54 Henrik Petrini, Religionsbrott och yttrandefrihet, 1918, s. 22. 
55 Wallenberg Bondesson 2003, s. 30 & 175. 
56 Olli 2007, s. 50. 
57 Per Sörlin, ”Hädelse, folklig kultur och individuella strategier”, i Historisk Tidskrift 128:2 
2008, s. 231. 
58 Jan Sundén, För Gud, staten och folket. Brott och rättskipning i Sverige 1600–1840. Rätts-
historiskt bibliotek XLVII, 1992, s. 305ff.  
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milda redan under 1600-talet.59 Att de brott som fördes upp till Justitie-
revisionen var allvarligare är knappast förvånande. Här utdömdes dödsstraff 
enligt vad lagen föreskrev, och nådeansökningar bifölls inte rutinmässigt. 
Statsmakten tog noga vara på möjligheterna att statuera exempel mot dem 
som hädat grovt, exempelvis genom att ingå kontrakt med djävulen för att 
slippa sändas ut i något av stormaktstidens krig eller för att vinna materiella 
fördelar hemma i byn.60 

Att dödsstraff verkställdes för blasfemiska brott var ändå ovanligt. Olli 
konstaterar att dödsstraffet tillgreps när domstolarna verkligen ville demon-
strera att den skyldige var en ond människa, som till exempel gjort sig skyl-
dig till andra grova brott.61 De avrättningar som ägde rum demonstrerade 
statsmaktens vilja och förmåga att upprätthålla tro och lydnad i landet. Det 
gällde inte minst när de dömda hade en koppling till staten eller kyrkan och 
när blasfemin tolkades som ett uttryck för irrläror. I kapitlet Brännpunkt 
Gefle nämndes avrättningen av prästsonen och studenten Johannes Rahm, 
halshuggen och bränd på bål för hädelse. Än fler moment ingick i avrätt-
ningen av Johannes Schonheit (eller Schönheit, båda namnformerna före-
kommer) i Marstrand sommaren 1706. Schonheit hade varit landsfiskal och 
boktryckare, men kommit ihop sig med höga ämbetsmän och dömts till 
straffarbete. Under fängelsetiden bekantade han sig med Jakob Böhmes för-
bjudna texter och antydde att han skulle ge ut en egen skrift med liknande 
innehåll. Schonheit dömdes att avrättas under tortyr för påståenden om att 
nattvarden var en prästlögn och att prästerna var själamördare. Avrättningen 
inleddes med att Schonheits böcker brändes på bål. Hans högra hand höggs 
av och hans tunga drogs ut med en krok och skars av innan halshuggningen. 
Därefter brändes huvudet och kroppen på bål medan den avhuggna handen 
och den avskurna tungan spikades upp på spöpålen i Marstrand.62 – Stad-
gandet om dödsstraff vid hädelse fanns kvar i lagstiftningen till 1860-talet, 
men tycks då sedan länge mest ha haft en symbolisk funktion. 

Från mitten av 1700-talet börjar tryckfrihetslagstiftningen erbjuda nya 
möjligheter för såväl utgivare som myndigheter att hantera religionskritiskt 
material i opinionsbildande texter. Översikter över hur tryckfriheten tilläm-
pades fram till mitten av 1800-talet ger en bild av att blasfemimålen var  
relativt ovanliga i jämförelse med anklagelser om andra religionsbrott – inte 
minst sådana som gällde ”irrläriga” väckelser – och mer direkt politiska 
brott.63 

En del av de mål som gällde hädelse och/eller förnekelse var prestige-
laddade och uppmärksammade. Stig Boberg har beskrivit och analyserat fyra 

                               
59 Wallenberg Bondesson 2003, s. 84ff & 175ff. 
60 Olli 2007, s. 56ff. 
61 Ibid., s. 60f. 
62 Claes Krantz, Under järnkronan. Ett kapitel svensk kriminalhistoria, 1963, s. 29ff. 
63 Se bl.a. Boberg, 1951 & Gudmar Hasselberg, ”Oscar I och tryckfriheten 1849–56”, i Histo-
risk tidskrift 1970:2. 
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tryckfrihetsmål under 1770-talet som gällde kända författare och publicister 
som Johan Henric Kellgren, Carl Christopher Gjörwell, Oloph Kexél och 
Carl Petter Lenngren. Ibland lyckades myndigheterna upprätthålla          
”medieskugga” kring dessa processer, men Boberg konstaterar att den rätts-
liga hanteringen gjorde mer skada än nytta för myndigheterna och kyrkan. 
Dels hade några av de åtalade goda möjligheter att offentligt lägga fram sina 
ståndpunkter, dels utvecklades prästsatiren och andra, mer indirekta former 
för religionskritiken för att kringgå undantagen från tryckfriheten.64 Senare 
kom processer mot Geijer (för påstådd förnekelse i skriften Thorild) och 
Lars Johan Hierta (för att ha publicerat den tyske religionshistorikern David 
Strauss bok om Jesu levnad) att dra till sig stort intresse i pressen. I båda 
fallen frikändes de åtalade efter juryrättegångar där statens agerande inte 
framstod i det bästa ljuset.65 

Uppmärksamhet väckte också åtalet och domen mot porträttmålaren 
Adolf Pettersson sommaren 1851. Pettersson var ansvarig utgivare för den 
regeringskritiska veckotidningen Demokratien (i en del nummer bara kallad 
Demokraten) som tog in artiklar om bland annat den franska revolutionens 
historia och utopisk fransk socialism. Tidningen hade under en tid ådragit sig 
vrede på högsta ort, men myndigheterna ingrep först när utgivaren kåserade 
om Kristi Himmelsfärd i ljuset av naturvetenskapliga rön. Under rubriken 
”Inkonsequenser” dristade sig Pettersson till dessa formuleringar: 

 
     Religionen säger, att Jesus, som var gud, blef menniska och lät ihjelpiska 
sig af skurkar för våra synder […]. 
     Får gå för det så länge. 
     Men sedan for han upp i himmelen! med hull och hår, det vill säga med 
icke allenast kropp, utan äfven kläder – genom sin gudoms kraft, det förstås. 
     Det vill säga: han antingen upphäfde tyngdkraften, som han sjelf skapat, 
för sin person eller också måste han för tillfället skapa en alldeles ny kraft, 
stridande mot naturen, för att öfverväga tyngdkraften och sålunda ge sig i 
väg!! – 
     […] 
     Alltså (enl. religionen) stod han på sin tids okunnighets ståndpunkt och  
företog sig en resa till ett ställe, som aldrig finnes uti en verld, som han sjelf 
skapat (ty ”han och fadren äro ett”). Han hade alltså ganska liten reda på sitt 
eget verk (enligt religionen).66 
 

                               
64 Boberg 1951, s. 321.  
65 Målet mot Geijer kan ha föranletts av personlig avundsjuka på hög nivå och tycks ha saknat 
stöd hos Karl XIV Johan och den blivande Oscar I. Se John Landquist, Geijer. En levnads-
teckning, 1954, s. 144ff. – Hierta har själv dragit löje över statsmaktens agerande genom att 
skildra hur bl.a. en stadsfiskal utan kunskaper i tyska försökt examinera svaranden på just 
detta språk. Se Svenskt biografiskt lexikon, Ny följd, del 5, 1863–1864, s. 193. Straussmålet 
beskrivs utförligt av Harry Lenhammar i Religion och tryckfrihet i Sverige 1809–1840 (Diss. 
Uppsala), 1974, s. 254ff. – Ett mindre uppmärksammat tryckfrihetsmål under 1830-talet 
gällde provinsialläkaren Andreas Andrée i Visby, som frikändes från anklagelser för för-
nekelse och hädelse. Se Lenhammar 1974, s. 246ff. 
66 Demokratien den 17 maj 1851. 
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Pettersson åtalades för hädelse och förnekelse. Han dömdes mot sitt nekande 
i Stockholms rådstuvurätt och senare även i Svea hovrätt.  Hädelsebrottet 
skulle sonas med böter eller fängelse medan domen för förnekelse föran-
ledde landsförvisning. Som både liberala och konservativa tidningar på-
pekade var det senare straffet rättsvidrigt.67 Enligt tryckfrihetsförordningen 
skulle landsförvisning bara tillgripas om den dömde tidigare blivit varnad för 
samma brott, vilket Pettersson inte hade blivit. Efter en tid på Långholmen 
gav sig den utfattige Pettersson i väg till Danmark, till fots enligt vissa be-
skrivningar. Den danska polisen grep honom efter en tid för lösdriveri och 
skickade tillbaka honom över Öresund. Han togs in på fattighuset i Lund och 
blev kvar där, tydligen utan att domen om landsförvisning aktualiserades på 
nytt.68  

Den starkt politiserade jurisdiktionen i processen mot Adolf Pettersson  
föregriper det sena 1800-talets åtal mot hädelser och förnekelser. Pettersson 
må ha varit mer av ett Stockholmsoriginal än en radikal rabulist. Men Oscar 
I var orolig. Han ville varken tillåta de lättare provokationerna i Demokraten 
eller de ideologiskt tyngre utmaningar som han vid denna ställdes inför i 
Norge, där Markus Thrane just gripits och utvisats för socialistisk agitation. 
Även andra ingripanden mot religiöst och politiskt misshagliga skrifter och 
personer var aktuella omkring år 1850. Bland annat dömde Stockholms 
rådstuvurätt den unge publicisten Fredrik Teodor Borg som skyldig till guds-
förnekelse och hädelse. Borg hade varit med om att stifta den första svenska 
arbetarföreningen i Stockholm och gav ut tidningen Reform. Han frikändes 
dock av Svea hovrätt och fortsatte som tidningsman, efter hand som redaktör 
för Öresunds-Posten i Helsingborg.69 I den egenskapen skulle han långt  
senare bli en av de många liberaler som konfronterades med sin ungdoms 
fritänkeri i Lennstrands mer radikala och öppet konfrontativa tappning. 

Vid sidan av de profilerade tryckfrihetsprocesserna i huvudstaden tycks 
antalet åtal och domar för blasfemiska brott ha fått ett paradoxalt uppsving 
runtom i landet vid 1800-talets mitt. Vid sidan av de åtal som väcktes för 
brott mot ”läsare” som bröt mot konventikelplakatet eller begick sabbatsbrott 
genom att läsa Bibeln tillsammans på söndagarna fanns det också ett antal 
processer om gäckeri med sakramenten mot lekmän som tagit med inslag 
från gudstjänsten i lekmannasammankomsterna. I början av 1850-talet be-
rättade dagspressen att läsare från södra Norrland fyllde länshäktet i Gävle 

                               
67 Bore den 26 juni 1851 & Aftonbladet den 4 juli 1851. 
68 Erik Thyselius, Karl XV och hans tid, 1910, s. 172. Jfr Thomas von Vegesack, Stockholm 
1851. Staden, människorna och den konservativa revolten, 2005, s. 155ff & Hasselberg 1970, 
s. 160.  
69 Hasselberg 1970, s. 160. Hasselberg citerar ett brev från Oscar I, där denne meddelar sin 
glädje över domen mot Pettersson: ”En av dess [dvs. arbetaragitationens] Choryphéer, som 
jag låtit åtala för en lika gudlös som vanvettig artikel, har blifvit dömd till landsförvisning och 
böter, och lärer denna tilldragelse betydligt hafva nedstämt deras ton.” 
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efter en våg av åtal och domar mot ”läsarna”. Ledande väckelsepredikanter 
tilldrog sig också myndigheternas intresse.70 

Ännu hade dock statsmakten grepp om situationen. Varken från sekulärt 
eller väckelsekristet håll kom några verkligt allvarliga hot mot samhälls-
ordningen. Några decennier senare, när en annan kung vid namn Oscar satt 
på tronen, skulle situationen bli mer prekär. 

Ett nytt läge – blasfemiska brott under 1880-talet 
Lennstrand blev tvungen att förhålla sig till den svenska lagstiftningen mot 
blasfemiska brott, även om han underkände dess legitimitet och gjorde vad 
han kunde för att punktera dess trovärdighet. Det sista var kanske inte alltför 
svårt, åtminstone inte i de unga 1880-talsradikalernas ögon. Lagstiftningen, 
och de myndigheter som försökte tillämpa den, präglades av de olika per-
spektiv på blasfemi som förekommit under tidigare perioder, vilket öppnade 
för inkonsekventa och ibland nyckfulla tolkningar. På samma sätt som Lenn-
strand gick till rätta med Bibeln på jakt efter en bevisbar och logiskt sam-
manhängande sanning, angrep han lagstiftningen mot blasfemiska brott för 
att vara oklar, motsägelsefull och föråldrad.  

På ett helt annat sätt förhöll sig Lennstrand och övriga 1880-talsradikaler 
till den praktik av blasfemier och rättsprocesser för blasfemiska brott som 
föregått dem. De valde bort detta arv och konstruerade istället en bild av sig 
själva som pionjärer i kampen för en verklig tanke-, yttrande- och tryckfrihet 
i religiösa frågor. Till den bilden hörde att deras offer var unika i ett svenskt 
sammanhang. Trots utilisternas förkärlek för de mörka sidorna av de kristna 
kyrkornas förflutna ansågs personer som Johannes Rahm och Johannes 
Schonheit tydligen inte vara presentabla martyrer. Det är möjligt att Lenn-
strand och hans närmaste krets inte kände till dem, men det bekräftar i så fall 
att utilisternas intresse för den svenska blasfemihistorien var litet. Inspire-
rande förebilder på sanningssägare som dödats för sin otro hämtades istället 
utifrån. Det gällde särskilt Giordano Bruno och Michael Servetus som hade 
en stark ställning i den internationella fritänkarrörelsens ikonografi.71 

Inte heller de svenskar som tidigare under 1800-talet fått betala priset för 
sin vilja att pröva tryckfriheten pekades ut som föregångare. Här föll även 
Branting in i utilisternas historielöshet. När Branting våren 1888 åtalades för 
förnekelse sedan han publicerat en text av Lennstrand hävdade han inför 
rätten att myndigheterna tillgripit en föråldrad paragraf som tidigare bara 
tillämpats i processen mot Geijer i början av 1820-talet. Påståendet upp-

                               
70 Thyselius 1910, s. 170ff & Bengt Åhlén & Agneta Åhlén, Censur och tryckfrihet. Farliga 
skrifter i Sverige 1522–1954, 2003, s. 129. 
71 En åskådlig bild av detta ger den tidigare utilisten A. W. Mentzers översikt av yttrande-, 
tryck- och församlingsfriheten i Sverige under slutet av 1800-talet i Nya Sanningar, nr 2 
1896, s. 13ff.  
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repades senare av Lennstrand och har bitit sig fast i historieskrivningen.72 
Som vi sett var det felaktigt. Ett antal personer med sinsemellan mycket 
olika uppfattningar hade under mitten av 1800-talet anklagats för förnekelse. 
Åtminstone en av dem hade fällts för brottet och straffats med lands-
förvisning. Det är osannolikt att Branting och Lennstrand inte skulle ha känt 
till processerna mot åtminstone Hierta och Pettersson. Hierta hade åtalats för 
att på svenska ha gett ut en av seklets mest slagkraftiga, religionshistoriska 
skrifter. Och Pettersson hade efterträtts som utgivare av Demokratien av 
Rudolf Wall som stödde de unga fritänkarna under 1880-talet, både i Före-
ningen för religionsfrihet och genom ekonomiskt stöd till Lennstrand.73 

Lennstrand och utilisterna nöjde sig inte med utländska förebilder från 
äldre tid. Den internationella fritänkarrörelsen tillhandahåll ännu viktigare 
samtida inspirationskällor. Det gällde särskilt i England. Där hade flera blas-
femiprocesser genomförts under 1800-talet. Charles Bradlaugh, som ledde 
fritänkarrörelsen i landet, åtalades flera gånger men undgick alltid fängelse-
straff. När Lennstrand i slutet av år 1888 påbörjade ett tre månaders straff på 
cellfängelset i Malmö satte han upp en bild av Bradlaugh på väggen för att 
ha något att hämta kraft och inspiration från under sömnlösa nätter. I ett brev 
till Hjalmar Öhrvall noterade han särskilt att Bradlaugh vid det laget hade 
åtalats tio gånger.74 De senaste och mest omskrivna engelska blasfemiproces-
serna hade dock genomförts mot The Freethinkers redaktör G. W. Foote i 
början av år 1883. Foote hade försvarat sig själv, men dömts till fängelse i 
ett år. Strafftiden hade han skildrat i boken Prisoner for Blasphemy från år 
1886. Inledningsvis hade processerna också berört Bradlaugh, som frikänts 
även denna gång.75 

Foote dömdes bland annat för att ha publicerat en skämtteckning av Guds 
bakdelar med ett citat ur Gamla testamentet. Just den teckningen hade till-
kommit på uppdrag av The Freethinker, men den anslöt till en serie illustra-
tioner av samma slag som tidningen hämtade från en fransk bok, La Bible 
Amusante. Boken hade getts ut år 1882 av författaren och journalisten Leo 
Taxil, författare till skrifter som Les Maîtresses du Pape och Les Amours 

                               
72 Social-Demokraten den 7 april 1888. I en artikel den 10 mars 1888 hade Branting mer 
svepande hävdat att förnekelseparagrafen inte tillämpats ”i mannaminne”. Lennstrands yttrade 
sig på motsvarande sätt i samband med ett förnekelseåtal i Örebro samma år. Se Nedre Justi-
tierevisionen/Högsta domstolen, utslagshandlingar i besvärsmål, nr 1009 1888, utslag den 5 
november 1888. Riksarkivet. 
73 Lennstrand publicerade ett eget angrepp på föreställningen om Kristi himmelsfärd utan att 
nämna Petterssons text i Demokratien. Se Fritänkaren nr 10 1891, s. 77f. 
74 Viktor Lennstrand, brev till Hjalmar Öhrvall den 13 december 1888. UUB. 
75 Joss Marsh diskuterar utförligt processen mot Foote mot bakgrund av tidigare engelska 
blasfemiprocesser och den viktorianska uppfattningen om blasfemi. Se Marsh 1998, s. 127ff 
och passim. En kortare översikt finns i Nash 2007, s. 80 & 131ff. Jfr Levy 1993. – Taxil hör 
till de fritänkare som väckte stor uppståndelse under en tid och sedan i stort glömdes bort. 
Men han bidrar till den blasfemiska undertexten i James Joyce Ulysses, se s. 45 i Erik Anders-
sons svenska översättning från 2012. 
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secrètes de Pie IX.76 Även Lennstrand öste ibland ur samma källa, men hyste 
förmodligen blandade känslor inför denna del av det internationella fri-
tänkeriet.77 Teckningarna stämde knappast med den allvarstyngd som han 
ville ge sin förkunnelse. Taxil hade dessutom redan i mitten av 1880-talet 
offentligt meddelat sin övergång till att katolicismen. Senare skulle Taxil 
avslöja att konverteringen bara var en bluff för att avslöja den katolska   
kyrkan inifrån, men det var efter Lennstrands aktiva tid som agitator. 

Samtida inspiration kunde också hämtas på närmare håll för den som ville 
se sig själv som en del av historiens stormtrupper mot religionsförtryck och 
andlig metafysik. De svenska myndigheterna låg relativt lågt med hädelse- 
och förnekelseåtalen efter ingripandena omkring år 1850. Viktor Rydberg 
slapp åtal för sin historiserande bok om Kristus år 1862 efter ingripande från 
justitieministern. Ingen åtgärd vidtogs mot filosofiprofessorn Christopher 
Boström som ett par år senare framförde tvivel på helvetesläran. I mitten av 
1860-talet frikändes Thomas Paines fritänkarklassiker The Age of Reason i 
svensk översättning av en tryckfrihetsjury.78 Det var först genom det välkän-
da hädelseåtalet mot Strindberg hösten 1884 som statsmakten på nytt signa-
lerade att den menade allvar när det gällde att upprätthålla lag och ordning i 
fråga om blasfemiska uttryck. Författaren frikändes visserligen för att ha 
hädat genom sina formuleringar om Jesus och nattvardsvinet i Giftas I, men 
åtalet markerade att en ny strid om samhällets grundläggande värden hade 
inletts. Regeringen initierade snabbt revideringar av såväl tryckfrihetsför-
ordningen som strafflagen för att undvika fler tillkortakommanden i försva-
ret av religionen och sedligheten. Oscar II gladdes åt det skärpta tonläget och 
såg fram emot att få ”rappa på” sina motståndare om det kom till ”gatumob-
beri”, även om varken han eller drottningen inte var lika involverad i åtalet 
mot Strindberg som många trodde.79 

Delvis var det också en ny situation som nu uppkom. I vardagslivet var 
blasfemier inte längre några brott som straffades enligt allmän lag; det gällde 
såväl djävulspakter som frikyrklig religionsutövning med ett annat förhåll-
ningssätt till sakramenten än Svenska kyrkan. De tillfälliga och något ytliga 
provokationer som Adolf Pettersson och andra ägnat sig åt tycktes också ha 
blivit passé. Nu stod kungen, kyrkan och statsmakten inför ett tätt nätverk av 
radikala idéer som framfördes med ideologisk tyngd, vetenskapliga anspråk 
och självmedveten kampvilja utifrån tydliga klassperspektiv. Som direkt 
följd av åtalet mot Strindberg bildades Föreningen för religionsfrihet, med 
bland annat Branting, Wicksell och Nyström i styrelsen. På båda hållen var 

                               
76 Marsh 1998, s. 140ff. 
77 Se t.ex. Ljus och frihet. Kalender för Sveriges fritt tänkande medborgare, Utg. Viktor E. 
Lennstrand, 1890, bihang 1. 
78 Åhlén & Åhlén 2003, s. 133ff. 
79 Michanek 1979, s. 327. Michanek behandlar Oscar II:s förhållande till Giftasåtalet på         
s. 312–339. 
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insatserna större än tidigare, och inget tydde på att striden skulle vara lika 
enkelt överstånden som några decennier tidigare.80 

Statsmakten svarade snabbt. Tidningar och böcker konfiskerades, före-
drag beivrades och förbjöds och en lagändring som skulle underlätta hä-
delseåtalen började som vi sett förberedas. Kampen mot blasfemi blandades 
med bekämpandet av sexuell osedlighet och socialism; åtalet mot Strindberg 
uppfattades av många som mera riktat mot hans äktenskapsskildringar än 
mot hans text om nattvarden. Hjalmar Öhrvall och Knut Wicksell hörde till 
dem som i mitten av 1880-talet anmäldes till åtal för att ha sårat sedligheten. 
Även om dessa rättsprocesser lades ned tillkom andra repressalier som ute-
blivna akademiska tjänster och förbud mot föredrag och diskussionsmöten. 
Flera av arbetarrörelsens företrädare åtalades och dömdes, som vi sett, på 
kort tid för majestätsbrott, smädelser mot riksdagen och ärekränkningar. 

Beivrandet av blasfemiska brott blev snabbt en integrerad del i kampen 
mot de samhällsupplösande tendenser som myndigheterna såg omkring sig. 
År 1886 väckte det socialistiska flygbladet Lucifer, med Axel Danielsson 
som utgivare, myndigheternas intresse för hädiska dikter av Atterdag    
Wermelin. Bland dessa dikter ger ”Falska herdar” prov på en traditionell 
antiklerikalism medan parodin på kyrkans morallära i ”Lucifers tio bud” får 
en anstrykning av revolutionsromantik genom att det antikristna alternativet 
associeras med Antikrist.81 Under mitten av 1880-talet anmäldes dessutom 
Per Nymansson, den ende kyrkoherde som senare gick in i en dialog med 
Lennstrand, till åtal för förnekelse. Till och med Kungliga Teatern fick   
bekymmer när den hösten 1887 uppförde Häxan av den tyske författaren 
Arthur Fitger i översättning av Carl Snoilsky. Oscar II reagerade starkt nega-
tivt och det ”gudlösa” dramat lades snabbt ned.82 I unionslandet Norge gick 
utvecklingen åt samma håll. Sedligheten värnades genom beslag av Hans 
Jægers bok om Kristianiabohemerna i såväl Norge som Sverige. För-
beredelser gjordes också för att åtala Bjørnstjerne Bjørnson för hädelse, men 
ärendet lades ned.83 

I denna offensiv från samhällstoppen aktualiserades ytterligare ett regel-
verk vid sidan av strafflagen och tryckfrihetsförordningen. Det gällde ord-
ningsstadgan för rikets städer som införts år 1868. Genom två ändringar 
under 1880-talets senare del utökades myndigheternas kontrollmöjligheter 
när det gällde misshagliga möten. I december 1886 (SFS 1886:88) infördes 
krav på att möten skulle anmälas 24 timmar i förväg istället för som tidigare 
12 timmar. Dessutom kunde polisen nu kräva upplysningar om lokaler m.m. 
samt upplösa möten såväl inom en stad som i dess närmaste omgivning. Inte 

                               
80 Jfr A. W. Mentzers översikt i Nya Sanningar, nr 2 1896, s. 13ff, där samma bild tecknas ur 
ett utilistiskt och socialistiskt perspektiv. Om Föreningen för religionsfrihet, se Nyström 1908, 
s. 460 & Nerman 1960, s. 15ff. 
81 Atterdag Wermelin, Valda verk, del 1, 1988, s. 5, 7f & 12ff. Jfr Uhlén 1964, s. 29f. 
82 Åhlén & Åhlén 2003, s. 140ff. Om uppförandet av Häxan se Michanek 1979, s. 175ff. 
83 Michanek 1979 s. 292ff. 
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minst för Lennstrands agitation kom ordningsstadgan att vara ett åter-
kommande hinder. På flera ställen upplöstes möten där han höll föredrag, 
och på andra förvägrades han tillstånd att uppträda. I Fritänkaren kritiserade 
han denna lagändring och dess tillämpning med uppdaterade listor och    
exempel på hur lokala myndigheter ingripit mot honom. Exemplen var    
talande. I Lund förbjöds han i ett slag att hålla åtta föredrag och i Eskilstuna 
och Visby fick han generella framträdandeförbud.84 

Den mest uppmärksammade statliga åtgärden under detta skede var dock 
en annan lagändring försommaren 1889. Då infördes i 10 kap. 14 § straff-
lagen ett förbud mot uppmaningar till straffbelagda brott samt ohörsamhet 
mot lag och myndigheter eller ”eljest uppviglar till åtgärd, som innebär hot 
emot samhällsordningen eller fara för dess bestånd” (SFS 1889:25). Tidigare 
hade paragrafen endast avsett uppmaning till våld mot person eller egendom. 
Enligt Kongl. Majts proposition föranleddes ändringen av den socialdemo-
kratiska agitationen, som antagit nya hotfulla former sedan det socialdemo-
kratiska arbetarepartiet bildats i Stockholm knappt två veckor tidigare.85 Den 
ansvarige justitieministern Axel Örbom hade dock redan som justitieråd tagit 
upp det socialistiska hotet under en föredragning i statsrådet.86 Och under 
1888 hade den dåvarande justitieministern Per Axel Bergström energiskt 
väckt flera åtal mot socialister och utilister.  

De nya reglerna kritiserades hårt av de utpekade fienderna, som mobilise-
rade massmöten för tryck- och yttrandefriheten mot ”munkorgslagen”. Lenn-
strand hörde till talarna och var indirekt utpekad bland de yrkesagitatorer 
som den föreslagna ändringen särskilt riktades emot. Justitieministern hade 
valt att beskriva agitatorerna som socialister, men fått med en skrivning om 
hoten mot kristendomen i propositionen.87  Under den långa riksdagsdebatt 
som föregick beslutet om lagändringen spelade de religiösa frågorna dock en 
underordnad roll. I andra kammaren invände Sydsvenska Dagbladets redak-
tör Carl Herslow att regeringens förslag var obehövligt eftersom uppviglare 
som Palm, Lennstrand och Danielsson redan hamnat i fängelse. Han fick 
medhåll av Waldenström, som kraftigt motsatte sig regeringens förslag.88 I 
första kammaren försökte Öresunds-Postens redaktör F. T. Borg nyansera 
diskussionen så att ateism inte automatiskt stämplades som uppvigling. 
Borg, som själv i ungdomen åtalats för hädelsebrott, refererade utan namns 
nämnande till Lennstrand eftersom han fäst sig vid vissa likheter mellan 
utilismen och kristna idéer om upplysning och lycka på jorden.89 Som vi ska 
                               
84 Se t.ex. Fritänkaren, Profnr 1889, s. 2; nr 2 1889, s. 3f; nr 17 1890, s. 129. 
85 Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 44, 1889, s. 4 & 8. 
86 Lars Björlin, ”Lagen och agitatorerna”, i Agitatorerna, Arbetarrörelsen och språket 1, red. 
Kurt Johannesson, 1995, s. 142f. 
87 Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 44, 1889, s. 8. 
88 Andra Kammarens Prot. 1889. N:o 50, s. 29 & N:o 51, s. 39. Waldenström invände med 
hetta när predikanten och hemmansägaren Lars Fredrik Odell försvarade propositionen med 
hänvisning till skyddet för den kristna tron. Se N:o 51, s. 27 & 37f. 
89 Första Kammarens Prot. 1889. N:o 41, s. 19f. 
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se hade både Herslow och Borg på nära håll kunnat följa Lennstrands agita-
tion under hösten 1888.   

Justitieministern kunde själv inte argumentera för propositionen under 
riksdagsdebatten. Han var svårt sjuk och avled ett par veckor senare. Hälso-
problemen kan ha satt spår i den något sirliga framställningen av det socia-
listiska hotet i biologiska och medicinska termer. I ett särskilt anförande av 
Örbom, som tagits in i propositionen, talas det om samhällets jäsnings-
process som en del av en världsepidemi. Justitieministern beskriver hur det 
moraliska giftet sprids genom föreningslivets tusentals kanaler och hur det 
av ”samvetslösa agitatorer, hvilka drifva uppviglingen såsom yrke, droppvis 
inympas på de okunniga och oerfarna, de af fattigdom och lidanden hemsök-
ta” tills det alstrar en sinnesförfattning, ”uppfyld af jäsningsämnen och smit-
tosamma frön”.90 Särskilt oroades justitieministern av yrkesagitatorerna. Det 
är de som håller ”feberkrisen vid magt” och som gör att staten måste ingripa 
”innan sjukdomen hunnit till den dödliga krisen”.91  

Ett mer resolut försvar för lagändringen erbjöd Per Axel Bergström, nu på 
nytt ordförande i lagutskottet, under första kammarens debatt. Han ansåg att 
det var hög tid för lagstiftaren att ingripa mot de samhällsupplösande kraf-
terna: ”Står icke fienden midt ibland oss? Organiserar han sig icke? Koncen-
trerar han icke sina stridskrafter? Uppgör han icke fullständiga fälttågs-
planer?” Bergström passade också på att försvara den samhällsordning som 
han ville skydda. Samhällsskicket kan växla, men samhällsordningen är ”de 
eviga grundvalarne för hvarje samhälle, hvarje stat, såsom äktenskapet,  
familjen, eganderätten. Den underhålles och näres af de känslor, som alltid 
skola flamma i menniskobröst, religionen, fosterlandskärleken, pieteten 
[…].”92 Därmed sammanfattade lagutskottets ordförande tydligare och mer 
passionerat än någon annan vid denna tid det officiella Sveriges syn på re-
ligionen som en del av samhällets grundläggande ordningsfrågor. 

Ändringen i strafflagen kom att bli känd som en ”socialistlag” och prak-
tiskt taget enbart relateras till socialdemokratins framväxt. Som historikern 
Lars Björlin konstaterar gällde lagrummet dock alla som framförde stånd-
punkter som kunde tolkas som hot mot samhället.93 När ändringen beslutades 
var Lennstrand en av de mest självskrivna bland de yrkesagitatorer som hör-
de dit. Det hade hans verksamhet sedan hösten 1887 borgat för. 

                               
90 Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 44, 1889, s. 10f. Jfr s. 8f. 
91 Ibid., s. 15f. 
92 Första Kammarens Prot. 1889. N:o 41, s. 32 & 37. 
93 Björlin 1995, s. 146f. 
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Förbud, åtal och domar 

”Är kristendomen en religion för vår tid?”                       
– Uppsala hösten 1887 
Det stormade i Uppsala den sista septemberhelgen år 1887. På gatorna blåste 
människor omkull och den pågående restaureringen av domkyrkan fick av-
brytas när byggnadsställningarna sviktade.94 På söndagskvällen tog en annan 
storm tog vid. Då höll Viktor Lennstrand sitt första offentliga föredrag,   
vilket omedelbart ledde till polisutredning, åtalsanmälan och förbud mot nya 
föredrag. Föredraget började vid sjutiden på kvällen den 25 september och 
hade rubriken ”Är kristendomen en religion för vår tid?”. Det var väl annon-
serat och hade lockat 100–150 åhörare till Gillet, en viktig spelplats för säll-
skapsliv, föredrag och debatter. Föredraget presenterades som det första av 
tre. De följande skulle behandla ”Behofvet af en ny religion” och ”Jemförel-
se mellan den kristna religionen och den rationalistiska”.95 

Dagen efter refererades föredraget utförligt och relativt positivt i Upsala-
Posten. Lennstrand lovordades för glödande entusiasm, på sina ställen en 
briljant form och för att ärligt söka sanningen om tillvarons djupaste frågor. 
Enligt referatet spann talaren över ett stort fält, från messiastankens ursprung 
via Bibelns tillkomst till den samtida teologin. Allt för att besvara frågan om 
kristendomens relevans med ett klart och entydigt nej. Omdömena var    
hårdare i en del annan press. Tidningen Fyris bagatelliserade Lennstrand 
som en ung man med alltför stora anspråk med sitt uppkok på ”gamla väl-
kända och delvis föråldrade fritänkarefraserna”. Några hädelser eller andra 
förgripligheter noterade dock inte tidningen. Mer offensiv var Vårt Land, 
vars reporter Carl Axel Wilhelm Ek (signaturen C. A. V. E.) direkt fördömde 
föredraget. På en punkt var tidningarna dock överens: framträdandet hade 
mötts med bifall och applåder från dem som infunnit sig.96  

                               
94 Dagens Nyheter den 26 september 1887. 
95 Se bl.a. notis i Upsala-Posten den 19 september 1887 samt annons i Fyris den 23 september 
1887 & Upsala den 24 september 1887. Antalet åhörare uppskattas till 150 i Upsala-Posten & 
Fyris den 26 september 1887 och i Upsala den 27 september. I polisutredningen anges ”mer 
än etthundra” deltagare. – Om Gillets funktion, se Lars Lambert, 1800-talets Uppsala i Ostis 
bilder, 2011, s. 312.  
96 Upsala-Posten den 26 september 1887; Fyris den 26 september 1887 & Vårt Land den 1 
oktober 1887.  
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Polisen hade redan i förväg insett att föredraget kunde intressera dem. 
Stadens polismästare, baron Edward Raab, övervakade förloppet på plats.97 
Dagen efter inledde han en process som slutade med att Lennstrand den 30 
september 1887 förbjöds att hålla de två följande föredragen och anmäldes 
till åtal för att ha hädat eller lastat eller gäckat Guds heliga ord eller sakra-
menten. Föredragen förbjöds med stöd av den nyligen skärpta ordnings-
stadgan, åtalet gällde brott mot strafflagen.  

Ett antal vittnen kallades till rådhuset i Uppsala för att belägga att före-
draget åstadkommit förargelse bland åhörarna genom ”visad brist på vördnad 
för Gud och hans heliga ord, hvarigenom den religiösa känslan hos flera 
åhörare djupt sårats”, som det står i polismästarens protokoll. Särskild bety-
delse fick Vårt Lands medarbetare som ställde sina anteckningar till polisens 
förfogande. Anteckningarnas lästes upp för tre andra vittnen, varav en pre-
dikant och en medarbetare i tidningen Upsala. Dessa intygade att Ek på det 
hela taget antecknat rätt, bland annat om att Lennstrand beskrivit bibel-
språken som en ”guttaperkaboll, som […] är liten och hopsjunken, men som 
en pojke kan få att svälla upp genom att blåsa i den”. Vittnena tvekade dock 
inför vissa detaljer, som att Lennstrand sagt något så hädiskt som att Jesus 
”inbillade” sina apostlar att de skulle få sitta vid hans sida och döma män-
niskorna. Ett av vittnena, medarbetaren i Upsala, tillade dock att Lennstrand 
hade talat om Gud som ”spion”, vilket ”väckt allmän förargelse”. Tre av 
vittnena enades om att föredraget ”andats en vidrig hätskhet emot kristen-
domen och flera gånger gifvit sig uttryck i gäckeri af dess heligaste san-
ningar”. När de första vittnena gått anmälde sig ytterligare en medarbetare i   
Fyris, fil. kand. Bror Gustaf Xenophon Larsson, för att understryka hur 
Lennstrand sårat den kristna känslan genom att säga att Gud skulle ha för-
tjänat livstids fängelsestraff om han varit människa och att bönen hade en 
förlamande inverkan på människan.98  

Såväl föredraget som ordningsmaktens ingripande utlöste en serie in-
sändare och öppna brev i Uppsalatidningarna med vitt skilda uppfattningar 
om Lennstrand och polismästaren.99 Genom Raabs agerande blev Lenn-
strands framträdande dessutom en riksangelägenhet. Polismästaren beslut 
kommenterades i Stockholmspressen, reserverat eller kritiskt i liberala tid-
ningar, uppskattande i konservativa. Lennstrand tog vara på uppmärksamhe-

                               
97 Vårt Land den 1 oktober 1887. 
98 ”Utdrag ur protokollet hållet hos polismestaren i Upsala å hans Embetsrum på Rådhuset 
följande dagar år 1887” [den 26–28 september]. I Skrivelse Till Rektors Embetet vid Kongl. 
Upsala Universitet av polismästare Edward Raab den 30 september 1887 som överlämnats till 
Mindre konsistoriet och bilagts dess protokoll den 12 oktober 1887, § 15, Disciplinmål ang. 
V. Lennstrand. UUB. – Ek skrev själv en insändare i Fyris där han försvarade förbudet mot 
Lennstrands föredrag med hänvisning till hädelseanklagelserna som alltså delvis byggde på 
hans egna anteckningar. I insändaren nämnde Ek särskilt två citat ur föredraget som hädiska: 
”Gud som gjort så mycket ondt, att han, om han vore människa, skulle hafva lifstids straffar-
bete” och ”Gud [har] brutit mot alla sina tio bud”. Se Fyris den 30 september 1887. 
99 Se t.ex. Fyris den 26, 28 & 30 september samt den 3 & 5 oktober 1887. 
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ten och förlade snabbt sina planerade – och förbjudna – föredrag till Stock-
holm. Den 2 oktober upprepade han på Arbetareföreningen det redan hållna 
föredraget. Några dagar senare avverkade han de båda föredrag som förbju-
dits i Uppsala. En viss besvikelse spred sig i huvudstadspressen.    Dagens 
Nyheter konstaterade att det första föredraget i Stockholm inte hade lockat 
mer än 150 åhörare, trots den reklam som polismakten gett det.     Varken 
formen eller innehållet imponerade på tidningens reporter, som ändå märkte 
hur åhörarna ”genom starka applåder gåfvo sitt bifall till känna”. Vårt Land 
ville inte spilla mer krut på föredragen utan avfärdade dem kortfattat som 
okunniga, svävande och tautologiska. Social-Demokraten var mer välvillig, 
men noterade att det mest var redan övertygade fritänkare som infunnit sig. 
Lennstrand borde göra som socialisterna, ansåg tidningen: ta itu med religio-
nen på folkmöten.100 Det publika gensvaret var ändå sådant att Lennstrand i 
mitten av oktober också höll de tre föredragen om sin själsutveckling som 
refererades i kapitlet Människans död – och Guds. Några dagar senare upp-
repade han dessa föredrag i Uppsala och därefter på andra håll.101 

Lennstrand hade vid denna tid redan flyttat till Stockholm, men återvände 
några gånger under oktober 1887 till Uppsala. Inte minst behövde han reda 
ut sina mellanhavanden med myndigheterna. Han höll även ett avgiftsfritt 
föredrag på fackföreningslokalen i Uppsala som sammanfattade föredragen 
om hur han blev fritänkare.102  

Striden med polisen skulle pågå i flera månader, med ömsesidiga besvärs-
skrifter till högre instanser. Förutom polismästarens insatser bidrog Lenn-
strand genom att i oktober 1887 inlämna skrivelser till landshövdingen i 
Uppsala län och till JO där han klagade på beslutet att inställa de planerade 
föredragen. På en annan front var striden snabbare överstånden. Raab hade 
överlämnat sitt förhörsprotokoll och sitt beslut om åtal och föredragsförbud 
till universitetsrektorn Carl Yngve Sahlin. Rektorn var knappast okunnig om 
situationen; som inspektor vid Gästrike-Hälsinge nation hade han träffat 
Lennstrand vid åtminstone några av de talövningar som nationen anordnat. 
Sahlin kallade Lennstrand till ett möte den 8 oktober, men fick till skriftligt 
svar att denne avgått från universitetet några dagar tidigare och att detta nu 
antecknats i studentmatrikeln. Lennstrand ansåg sig därför inte längre lyda 
under akademiska myndigheter och betraktade kallelsen som olaglig. Rek-
torn överlämnade ärendet till Mindre konsistoriet, där majoriteten bedömde 
att ärendet inte behövde tas upp eftersom Lennstrand inte längre var student 
vid universitetet. Efter vårens uppslitande strider om ”sedlighetsdebatten” i 

                               
100 Dagens Nyheter den 3 oktober 1887; Vårt Land den 6 oktober 1887; Social-Demokraten 
den 8 oktober 1887. 
101 Dagens Nyheter den 10, 12 & 15 oktober 1887 
102 Upsala den 15, 18, 24 & 25 oktober 1887; Gefle-Posten den 27 oktober 1887. 
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Verdandi tycktes nu alla berörda parter inställda på att minimera det akade-
miska tumultet. Någon relegering eller annan påföljd blev inte aktuell.103   

Lennstrands reaktioner under dessa händelserika höstveckor går delvis att 
spåra i de brev som han skrev till David Bergström. Där pendlar han mellan 
känslor av upprorslust och utsatthet. ”Blir jag kallad, så infinner jag mig för 
att protestera mot deras befogenhet, ej för att svara”, skriver han på tal om 
kallelsen till universitetsrektorn. Juridisk rådgivning fick han, som många 
andra radikala Uppsalastudenter, av verdandisten och den blivande advoka-
ten Karl Staaff. I samma brev noterar han försiktigt att han ”tycks ha vunnit 
en liten publik här” och att det ”uppstått en sympati som kan vara god för 
framtiden” sedan han känt igen flera ansikten under de första föredragen i 
Stockholm.104 Pressens reaktioner gör honom nedstämd. Han hittar få själv-
ständiga omdömen och noterar att Eks artikel i Vårt Land ”har gjort mycket 
ondt” och med små omskrivningar till och med gjorts om till ledare i andra 
tidningar. ”Mig bekommer detta ej det ringaste, men den allmänna opinionen 
styrks ju af pressen”, skriver han den 6 oktober. Ett par dagar senare er-
känner han att skriverierna ändå påverkat honom: ”På allehanda sätt söka 
tidningarne öfvertyga allmänheten, att jag är en fräck student, som trädt upp 
och talat i vädret utan att det ringaste känna till vad kristendomen är. […] 
Det är föga roligt att tjena som skottafla för allt folk kan hitta på att beskylla 
en för.” Inför de möjliga juridiska konsekvenserna av Raabs anmälan om 
åtal försjunker han i självömkan: ”Förvisso kommer jag att visa mig som en 
mycket förhärdad Syndare, och några förmildrande omständigheter torde 
svårligen finnas. Jag får väl […] två år gå och hugga sten, derföre att jag sagt 
min tanke om doktrinerna och ändå är jag alls icke så radikal Socialdemo-
kraten ville att jag skulle vara.”105  

En offentlig kommentar till bråket med polismakten i Uppsala lämnade 
Lennstrand ”till allmänhetens lugnande” i Dagens Nyheter den 13 oktober 
1887. Här försöker han, enligt den klassiska retorikens principer, inlednings-
vis vinna förståelse för sig själv och sitt agerande. Han pekar på det allvar 
och den ärlighet som förenar honom och flertalet kristna, men betonar att det 
är just dessa egenskaper som nu tvingar honom att skilja sig från tidigare 
vänner och trosfränder: 

 
Jag känner många kristna personligen och jag har ju sjelf varit en lefvande 
kristen, som menade allvarligt. Jag förstår de kristna och misstror ej deras 
goda afsigter det minsta och jag önskade, att de på samma sätt måtte förstå 
mig och ej misstro mina afsigter. Jag känner kristna familjer, hos hvilka jag 

                               
103 Uppsala universitet, Mindre konsistoriets protokoll den 12 oktober 1887. § 15, Disciplin-
mål ang. V. Lennstrand. UUB. Majoritetsuppfattningen företräddes av juridikprofessorn 
Landtmansson, en av Sahlins förtrogna, medan den konservativa statsvetaren och professorn 
Oscar Alin ansåg det nödvändigt att straffa Lennstrand. Alin skulle som riksdagsledamot 
fortsätta att bekymra sig över den unge ateistens verksamhet. 
104 Viktor Lennstrand, brev till David Bergström den 7 oktober 1887. UUB.  
105 Viktor Lennstrand, brev till David Bergström den 6 & 8 oktober 1887. UUB. 
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tillbringat mången lycklig och angenäm stund och från hvilka jag gömmer 
månget kärt och oförgätligt minne. Jag vet, att jag med detta mitt uppträdande 
mot kristendomen djupt smärtat dessa mina vänner, men jag kan ej låta vän-
skapens förbindelser betyda mer än mitt samvetes kraftiga maningar.  

 
Vidare framhåller Lennstrand att han inte vill döma någon, inte vara bitter på 
de kristna eller säga något ont ens om Vårt Land. Denna ödmjuka hållning 
jämför han sedan med prästernas och de kristnas håll: när gav de radikala 
fritänkare samma erkännande? Han tillbakavisar inte åtalet för hädelse utan 
låter ett längre citat ur det anmälda föredraget tala för sig självt. Istället för 
att neka till anklagelsen beskriver han sig som ”brännmärkt som en brotts-
ling” för att ha sagt sanningen om Bibelns tillkomst och innehåll. Dessa oli-
ka försvarsstrategier förenas i en oväntad slutkläm, där Lennstrand framstäl-
ler sig själv som ett offer för de kristnas statligt sanktionerade ”hädelser”: 

 
I flera år har jag hvarje söndag måst höra presterna fördöma min religion, 

förnuftets och sanningens lif, och på det mest hårda sätt såra mina känslor. 
Men ingen har tagit dessa känslor i försvar och ingen polis har någonsin    
åtalat presterna för deras söndagligen upprepade hädelser mot sanningen och 
förnuftet. Jag har måst höra det och tiga. En dag fattade jag mod och vågade 
säga ett ord om hvad jag funnit högst och heligast. Men då blef jag förbjuden 
och anmäld till åtal för brott mot Sveriges lag.106 

 
Utöver detta skrev han i månadsskiftet oktober–november 1887 ett par läng-
re artiklar i Upsala-Posten om sin syn på religionshistorien. En av dem var 
ett svar på ett angrepp i tidningen Upsala av Waldemar Rudin som vänt sig 
till den publik som följt föredragen på Gillet om hur Lennstrand blev fritän-
kare. Precis som när Knut Wicksell tidigare framträdde med en       liknande 
berättelse var det alltså den ansedde teologiprofessorn som tog på sig uppgif-
ten att företräda de varmt troende kristna i Uppsala.107  

Medan den rättsliga processen i Uppsala gick vidare vände Lennstrand 
blickarna norrut och hemåt. Under november 1887 var det Gävle som blev 
spelplats för hans begynnande agitation. Passande nog inledde han med den 
första delen av föredragsserien om den egna själsutvecklingen, som handlade 
om barndomen och uppväxten. I Arbetareföreningens sal mötte han sin   
dittills största publik på 500–600 personer. Särskilt utförlig tycks han ha 
varit i beskrivningen av barndomens bönemöten med detaljer från ”den star-
ka väckelsetiden” tio år tidigare. Väckelsen gjorde sig påmind också i nuet. 
Direkt efter att Lennstrands föredrag applåderats äntrade Waldenström på 
eget bevåg talarstolen. Hans namn hade nämnts ett par gånger under före-

                               
106 Dagens Nyheter den 13 oktober 1887. Redan den 28 september, dvs. innan Raabs beslut 
kommit, hade Lennstrand försvarat sig mot en kritisk insändare i Fyris i samma anda. Även 
då hade han avslutat med en blandning av ödmjukhet och självsäkerhet: ”Jag vet allt för väl, 
att jag ej eger alla de resurser, som jag borde ega för att tillfredsställande lösa min uppgift, 
men då andre, som borde tala, tiga, vill jag dock göra hvad jag kan.”   
107 Upsala-Posten den 27 & 28 oktober samt 2 november 1887. 
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draget och nu ville han passa på tillfället att korrigera Lennstrands beskriv-
ning av kristendomen. Visst tumult bröt sedan ut när Lennstrand försökte 
bemöta Waldenström, men tystades av handklappningar och visslingar.108  

Sedan Lennstrand hållit föredragen om sin andliga utvecklingshistoria 
passade han på att försöka hålla de mer allmänna föredragen om kristen-
domen som religion och om behovet av en ny religion. Polisen förhöll sig 
avvaktande, men Lennstrand nekades efter det första föredraget att hyra  
lokal av Arbetareföreningen.109 Istället möttes han av motföredrag och dis-
kussionsmöten.110 Dessutom var insändare och öppna brev om Lennstrands 
aktiviteter stående inslag i lokalpressen under flera veckor. Waldenström 
gjorde inlägg, liksom stadens katolska pater. Lennstrand kritiserade själv 
Norrlands-Postens redaktion för att förfölja honom och försöka strypa de-
batten, vilket ledde till ett uppretat svar från tidningen.111 Å andra sidan av-
visade stadens borgmästare propåer om att förbjuda föredragen. Även senare 
framhöll Lennstrand att Gävle var en av få städer där myndigheterna aldrig 
direkt hade hindrat honom från att framträda.112 

Fortfarande tillät sig Lennstrand att vara osäker inför uppståndelsen. An-
tagligen kommer jag att stå ensam inför ett ”stort band af predikanter”, skri-
ver han till Hjalmar Öhrvall: ”Vore vi kristna, skulle jag säga: bed Gud för 
mig! För jag känner mig svag inför allt detta inbitna lögnsystem som kallas 
kristendomen. […] Men jag skall gå i elden.”113 En viss hetta verkar också ha 
uppstått. Efter ett diskussionsmöte i norra bönhuset omringades Lennstrand 
av ”en hop kristne, likbleka af ilska, och hvilka visade mig knytnäfvarna! En 
af dem skrek: ’Skall man då inte kunna slå igen munnen på honom. […] När 
jag gick ut, blef jag knuffad och sparkad, och det var med verklig räddhåga 
jag gick hem.”114  
 

* 
 
När året 1887 gick mot sitt slut hade Lennstrand inträtt i en helt ny situation. 
På några veckor hade han blivit en av landets mest omskrivna och omstridda 
personer. Ännu visste han inte om han skulle straffas för hädelsebrott, men 
alla fortsatta akademiska planer kunde avskrivas. Det var också uppenbart att 

                               
108 Norrlands-Posten den 9 november 1887. Tidningen har ett visst överseende med Walden-
ströms agerande och berömmer Lennstrand för en obestridlig formell talang som föreläsare 
med förmåga att väcka medkänsla. Gefle-Posten var mer avvisande mot både           Walden-
ströms agerande och Lennstrands framträdande som väckte ”en känsla af pinsamhet och 
beklagande”. Se Gefle-Posten den 8 november 1887.  
109 Norrlands-Posten den 11, 16 & 23 november 1887. Efter hand tycks han dock ha hittat en 
lokal för föredraget om den kristna moralen, se Social-Demokraten den 3 december 1887. 
110 Norrlands-Posten den 11 & 14 november 1887; Gefle-Posten den 12 november 1887.  
111 Norrlands-Posten den 28 november 1887. 
112 Se t.ex. Fritänkaren nr 2 1889, s. 4. 
113 Viktor Lennstrand, brev till Hjalmar Öhrvall från början av november 1887, UUB. 
114 Viktor Lennstrand, brev till Hjalmar Öhrvall den 16 november 1887. UUB. 
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han nu var tvungen att själv finansiera sin verksamhet. Det tidigare stödet 
hemifrån hade upphört när studierna avbrutits.115  

Även i övrigt stod han relativt ensam. Föredragen hade annonserats och 
framförts i hans eget namn; han hade ingen grupp bakom sig eller omkring 
sig. De mer allmänt inriktade föredragen om kristendomen och moralen hade 
dessutom kompletterats med personliga betraktelser av den egna själs-
utvecklingen. Mot sig hade Lennstrand ett lättirriterat, men ingalunda homo-
gent etablissemang. Ett föredrag som åtalats och förbjudits i en stad kunde 
utan påföljd framföras i två andra. Pressen var splittrad och blandade upp-
skattande referat med furiösa attacker på den unge ateisten. Förvirringen 
drabbade i vissa fall också dem som hyrde ut lokaler för föredragen, men 
som inte ville bli förknippade med deras innehåll. 

Mest förvånande var kanske det nit med vilket polismästaren i Uppsala 
gått till verket. Trots att Raab kunnat konstatera att föredraget den 25      
september applåderades och att det inte kom till några protester, sammankal-
lade han snabbt några utvalda vittnen för att belägga Lennstrands hädelser. 
Med stöd av dessa hävdade Raab att Lennstrand brutit mot strafflagen     
genom att bland annat säga att ”Gud gjort sig saker till lifstidsfängelse och 
syndat emot alla sina tio menniskorna gifna budord”.116 Klart besked om 
huruvida Lennstrand väckt förargelse gavs inte i polisrapporten. Det var 
snarare själva åsikterna än uttryckets karaktär och effekt som Raab ville 
åtala.117 Medarbetare i Vårt Land och Upsala spelade en viktig avgörande 
roll i sammanhanget. Ingen kontakt tycks ha tagits med den Upsala-Postens 
redaktion eller medarbetare, som publicerade det utförligaste och mest väl-
villiga referatet av föredraget.   

Varför tog Raab i så kraftigt? Det är svårt att säga. Polismästaren var känd 
för en faderlig hållning till studenterna och ett grötmyndigt språkbruk som 
gjort honom smått legendarisk.118 Kanske saknade han beredskap att hantera 
de intellektuella utmaningar som de radikala studenterna riktade mot den 
samhällsordning som han var satt att vakta. Att ingripa mot skrålande stu-
denter på Uppsalas gator och torg var något annat än att möta självmedvetna 
förkunnare av nya och delvis förbjudna läror som var beredda att sätta sin 
framtid på spel. Möjligen kan Raabs energi ha ökat av att hans ämbete och 
anställning var ifrågasatt. Magistraten i Uppsala hade tillstyrkt ett förslag om 

                               
115 Viktor Lennstrand, brev till Hjalmar Öhrvall den 7 januari 1888. UUB. 
116 ”Utdrag ur protokollet hållet hos polismestaren i Upsala å hans Embetsrum på Rådhuset 
följande dagar år 1887” [den 26–28 september]. I Skrivelse Till Rektors Embetet vid Kongl. 
Upsala Universitet av polismästare Edward Raab den 30 september 1887 som överlämnats till 
Mindre konsistoriet och bilagts dess protokoll den 12 oktober 1887, § 15, Disciplinmål ang. 
V. Lennstrand. UUB. 
117 Senare skulle Raab försöka bli tydligare om detta. Han skrev då att Lennstrand hos vittne-
na åstadkommit förargelse ”hos dem och antagligen hos hvarje åhörare med religiös känsla, 
hvaraf många kunna antagas hafva funnits bland de till 1 á 200 möjligen uppgående unga 
åhörarne”. Se Upsala den 26 januari 1888.  
118 Se t.ex. Söderström 1937, s. 328f och Lambert 2011, s. 94. 
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att ersätta polismästareposten med en rådmanstjänst. Förslaget togs upp i 
stadsfullmäktige i Uppsala i slutet av november 1887, men avslogs utan om-
röstning.119  

Raabs energiska kamp för att få Lennstrand åtalad blev inte framgångsrik. 
Ett par dagar efter mötet i stadsfullmäktige beslutade han å polismyndig-
hetens vägnar att åtalsprocessen skulle fullföljas och överlämnade ärendet 
till stadsfiskalen Carl August Klingberg. Denne var dock tveksam till möj-
ligheterna att ta upp frågan i rätten och kallade i mitten av december på nytt 
de vittnen som hörts i polisutredningen. Genom de nya förhören blev bilden 
av vad som hände vid föredraget i september mycket suddigare. När de   
tidigare beläggen för hädelser och gäckerier mer eller mindre upplösts be-
slutade stadsfiskalen att inte gå vidare med åtalet. Raab svarade upprört med 
att anmäla stadsfiskalens förfarande till Justitiekanslern. Den 17 februari 
1888 beslutade justitiekanslern att lämna ärendet utan åtgärd mot bakgrund. 
Särskilt åberopade han den information som kommit fram genom stads-
fiskalens nya vittnesförhör.120  

Vid det laget var Lennstrand redan inblandad i ett nytt bråk med Raab. I 
januari 1888 hade han anmält två nya föredrag på Gillet: ”Henrik Ibsens 
författarskap, personlig sjelfständighet tanke- och yttrandefrihet och om s.k. 
hädelser mot gud” och ”Hvarför uppträder jag mot kristendomen och hvad 
kan blifva följden af ett sådant uppträdande? En vidräkning med prof. Rudin, 
lektor Waldenström, doktor Wretling, den nye kristne apologeten Carl v. 
Bergen samt det vidskepeliga tidningsorganet ’Vårt Land’”.121 Raab hade 
omedelbart förbjudit båda föredragen, och Lennstrand klagade utan fram-
gång till landshövdingen i Uppsala län och till Civildepartementet.122 Den här 
gången var det dock han som hade initiativet. Till David Bergström, som 
ombads att ordna med lokalbokningen, skrev han tidigt att den ansvarige på 
Gillet gott kunde få veta att ”det hela endast är ett experiment för att utfors-
ka, hvad Raab menar med sitt förbud”.123  

                               
119 Upsala den 26 november 1887. 
120 Justitiekanslern, ärende nr 140 1888. Riksarkivet. Raabs anmälan till Justitiekanslern 
återges i Upsala den 26 januari 1888. Justitiekanslerns resolution till polismyndigheten i 
Uppsala återges i Aftonbladet den 21 februari 1888. Lennstrand informerades av Staaff om 
resolutionen och kommenterar den kort i ett odaterat brev till David Bergström. UUB. – 
Lennstrand drev för sin del frågan vidare. Han överklagade polismästarens förbud mot nya 
föredrag från september 1887 till länsstyrelsen i Uppsala län och Kongl. Maj:t, som beslutade 
att lämna ärendet utan åtgärd. Se Civildepartementet, huvudarkivet, protokoll och koncept till 
konseljen den 6 april 1888. Riksarkivet. 
121 Viktor Lennstrand, brev till David Bergström den 12 december 1887, 20 januari 1888, 23 
januari 1888, slutet av januari 1888 (mottaget av Bergström den 31 januari) och februari 1888 
(mottaget av Bergström den 21 februari). UUB. 
122 Upsala den 14 & 23 februari 1888. I maj 1888 förbjöds dock Lennstrand återigen att hålla 
föredrag i Uppsala, vilket ledde till att han på nytt anmälde Raab till JO. Det ärendet pågick 
till hösten 1888. Se Öresunds-Posten den 15 november 1888. Se även brev till David Berg-
ström den 23 januari 1888. 
123 Viktor Lennstrand, brev till David Bergström den 20 januari 1888. UUB. 
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”En helsning” – Stockholm våren 1888 
Det skulle bara dröja ett par veckor efter Justitiekanslerns utslag när det 
gällde åtalet i Uppsala innan Lennstrand på nytt hamnade i centrum för en 
utredning om ett blasfemiskt brott. Den här gången var han inte lika ensam 
som han varit inför myndigheterna i Uppsala. Han var inte ens den formellt 
ansvarige, även om han skrivit den text som det handlade om. 

Från slutet av januari 1888 höll Lennstrand mer eller mindre regelbundet 
föredrag i Stockholm. Oftast framträdde han i Arbetareföreningens stora sal 
några kvarter från bostaden vid Klara kyrka, men vanliga arenor var också 
Stockholms vestra Arbetareförenings lokal på Södermalm och förenings-
huset E. W.:s pelarsal. I snabb takt rev han av de föredrag som förbjudits i 
Uppsala: den 25 och 27 januari var ämnet Ibsen och den 29 januari talade 
han om varför han uppträdde mot kristendomen och vilka följder det kunde 
få. Fler föredrag följde under februari och mars, bland annat om världens 
glädje. Det publika gensvaret var gott, rapporterade det liberala vecko-
magasinet Figaro: ”De talrike åhörarna synas hafva känt sig tilltalade af 
hvad som bjudits dem att döma af de ’bifallsåskor’, som stundom midt under 
föredraget rullat fram från kraftiga arbetarehänder.”124 Tiden fylldes också av 
förberedelser inför Utilistiska samfundets bildande i början av april, och 
Lennstrand beredde marken genom agitationsresor till bland annat Södertälje 
och Eskilstuna.125 I mars medverkade han i en debatt om skolornas kristen-
domsundersvisning som Verdandi höll i Uppsala. David Bergström hörde till 
arrangörerna och hade på förhand fått besked om Lennstrand troligen inte 
skulle yttra sig under debatten: ”Men om jag gör det så skall jag förvåna 
Eder genom min hofsamhet och mina modesta uttryck. Att ställa till skandal 
eller föranleda Eder obehagligheter vill jag alls icke.”126 Någon framträdande 
roll tycks han inte heller haft under mötet.127 

Den första uppståndelsen kring Lennstrand hade börjat klinga av i pres-
sen. I det läget började han planera för en mer samlad och offensiv agitation 
med föredrag, broschyrer och en ny bas i det samfund som var på väg att 
bildas. De kontakter som han knöt i Stockholm, exempelvis med Hjalmar 
Branting, gav nya möjligheter att publicera texter som han inte hade något 
eget forum för och som de etablerade dagstidningarna knappast skulle ta in. 
En sådan artikel fanns i Social-Demokraten lördagen den 3 mars 1888. Den 
hade rubriken ”En helsning” och var undertecknad av författaren. Texten 

                               
124 Figaro nr 10 1888, den 10 mars 1888. Branting skrev också uppskattande i Social-
Demokraten om Lennstrands angrepp mot läseriet i början av 1888, se Nerman 1960, s. 55. 
125 Se t.ex. Dagens Nyheter den 24, 26 & 28 januari 1888 samt Social-Demokraten den 3 mars 
1888. Jfr Viktor Lennstrand, brev till David Bergström den 4 mars 1888 & Hjalmar Öhrvall 
den 19 mars 1888. UUB.   
126 Viktor Lennstrand, brev till David Bergström den 4 mars 1888. UUB. 
127 I flertalet tidningsreferat av debatten nämns inte Lennstrand, men han får några rader i Nya 
Dagligt Allehanda den 16 mars 1888. 
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förenade det antikristna budskapet med ett mer allmänt radikalt anslag som 
var nytt för Lennstrand. Den löd i helhet: 

 
Det finns ingen personlig gud, det finns ingen djefvul, det finns intet    

helvete, det finns inga andar och den fattige judiske arbetarsonen, som kors-
fästes i Palestina, var icke någon ställföreträdare för oss, utan vi måste sjelfva 
vara som han, om vi skola blifva frälsta – med ett ord: hela kristendomen är 
en osanning. 

Gud är död för länge sedan – den som försöker lefva på hans försyn 
kommer att svälta ihjel. Sluta upp att tro på honom, och börja i stället tro på 
dig sjelf! Du är icke en så genomförderfvad usling som presterna säga. Du är 
visst icke heller fullkomlig, men du är en menniska – lyft upp ditt hufvud! – 
du tillhör ett kämpande slägte, som under långa årtusenden genom ihärdigt 
och mödosamt arbete brutit sig fram genom hinder af alla slag från djurens 
ståndpunkt till vår kultur. 

Men vi äro endast halfvägs. Långt derborta ligger det förlovade landet. 
Och det kräfves otaliga offer och många heta strider måste genomkämpas, 
innan vi äro der vi borde vara.  

Ingen gud har hittills hjelpt oss, utan det är våra bröders lidanden, upp-
offringar och ansträngningar, som fört oss hit, der vi nu äro. Men stanna för 
all del icke här! Slå dig icke ned här bland vedervärdigheter af alla slag, utan 
stå upp och kämpa du också en stund och vinn något för dem, som komma 
efter, så att de med glädje kunna tänka på dig! 

Gå ut ur kyrkan! Fall ej längre tanklös ned inför de kristna afgudarne! Säg 
icke ja till de kristna dumheterna! Detta lifvet är vårt allt. Ge hvad du kan för 
att det må blifva så lyckligt som möjligt – det är det enda lif vi ha. Hjelp till 
att frälsa vårt slägte ur nuvarande andeliga och sociala missförhållanden, så 
att de sanna förutsättningarna och vilkoren för en verklig lycka må komma 
våra lidande medmenniskor till del! 

Tänk icke sjelfviskt på dig allena, utan kom också ihåg de millioner, som 
lida med dig, och på de tallösa generationer, som komma efter! 

Arbetare! Stig upp från dina knän, blif upplyst, ädel, sann och fri, och träd 
sedan ut i lifvet och bryt sönder fördomarnes bojor. –  

Låtom oss göra förverkligandet af det högsta och bästa vi veta till vår     
religion! Och må den religionen blifva helig för oss! Må den gripa våra in-
nersta känslor, besjäla oss helt och hållet och blifva vårt allra allvarligaste lif-
sintresse! 

Låt gerna de kristna ligga der inför sina gudar och på knä söka med-
borgarskap i ett rike deruppe någonstädes ”bland guldmoln i det blå”! 

Må vi under tiden ordna oss i skaror och stridande tränga framåt för att 
sjelfva förverkliga, hvad de der blinde svärmarne i sin vidskepelse bedja sina 
afgudar om! 

Må gerna presterna i sin barnslighet jollra om en himmel deruppe! Låtom 
oss under tiden ihärdigt och utan att förtröttas arbeta för att få förhållandena 
bättre härnere. 

Och låtom oss göra detta, äfven om vi ej kunna hoppas att sjelfva få skör-
da frukterna af vårt arbete! Må vi gerna dö, utan att få se det land, för hvilket 
vi strida! I tron se vi det. Och vårt hopp skall bli förverkligadt och öfver våra 
grafvar skola lyckligare slägten jublande vandra fram. 
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Tröttna ej! Äfven om din tro är mycket svag – äfven om din kraft mången 
gång sviker – fäll dock inte modet, utan härda ut! Glöm ej de känslor, som i 
dina bättre stunder lyckliggjort dig! Gör hvad du kan på den plats, der du är! 

Haf mod att vara ärlig och bekänn din tro, äfven om den anses för en 
skandal! – vi ha alla ädla fritänkareandar på vår sida – framtiden skall gifva 
oss sitt erkännande.128 

 
Retoriskt utgjorde ”En helsning” en höjdpunkt för Lennstrand. I den för-
kunnande texten kombineras alla hans centrala teman utan långrandig bibel-
exercis eller närsynta personangrepp. Det inledande stycket spikar fast förut-
sättningarna med en säkerhet som dock mera har drag av faktaförmedling än 
tesbygge. Formuleringen om Guds död summerar och tillspetsar budskapet 
ytterligare. Även den är dock mera utformad som en upplysning om sakernas 
tillstånd än som ett existentiellt attentat eftersom Gud uppges ha dött ”för 
länge sedan” (jfr kapitlet Människans död – och Guds). På väckelsekristet 
manér kombineras därefter individuella tilltal med kollektiva hänvändelser, 
men utan att den enskilde läsarens roll helt suddas ut. I centrum står ”ar-
betaren”, vars anor förbinds med arbetarsonen Jesus och vars fysiska arbete 
indirekt parallelliseras med människans karaktärsdanande arbete med sig 
själv. Dödstemat ligger som en puls under uppmaningarna att arbeta för 
kommande generationer, men blir inte fysiskt påträngande. De enskilda bil-
derna är vaga och hämtade från ett allmänt humanistiskt loci communi. Men 
de fyller sin funktion som delar i den övergripande beskrivningen av män-
niskan som reser sig upp, från bönens knäfall, för att leva stående bland     
likar.129 Texten är dessutom en av få där Lennstrand antyder viss tolerans 
gentemot de kristnas tro (”Låt gerna de kristna ligga der inför sina gudar 
[…].”). Här har språk och idéer anpassats efter de huvudlinjer som börjat 
utkristalliseras i socialdemokraternas program. Angrepp på prästerna som 
barnsliga och jollriga, javisst, men inga attacker på de troende. De ska läm-
nas i fred medan kampen fokuseras på det som både är andligt och socialt 
nödvändigt. Språkligt domineras texten av korta, men inte abrupta, upp-
maningar. Lennstrand tillåter sig dock några längre resonerande meningar 
och avslutar med det karakteristiska stilgreppet att upplösa den vanliga in-
terpunktionen i ett ”inspirerat” flöde av satser som länkas samma med tal-
streck. 

                               
128 Social-Demokraten den 3 mars 1888. 
129 Som Jan Stenkvist konstaterar i sin studie av Erik Blombergs tidiga diktning hör männi-
skans upprätthet till de centrala motiven hos radikala tänkare och diktare under åren omkring 
år 1900. Stenkvist nämner Lennstrands ”En helsning”, men konstaterar att Blomberg snarare 
kan ha tagit del av liknande tankar hos Ellen Key. Se Stenkvist 1968, s. 97f. Ett annat exem-
pel på motivet finns i den svenskamerikanska tidskriften Forskaren, utgiven i Minneapolis 
och under några in på 1900-talet och fokuserad på fritänkartexter i Lennstrands efterföljd och 
socialistiska budskap. Där intogs dikten ”Res dig!” av Karl-Erik Forsslund i nr 9 1906, s. 489. 
Uppmaningen riktas dock inte till dem som ber utan till ”grubblare” som bör räta på ryggen 
och visa sin ”valkiga näfve”. 
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Tidningen hann knappt komma ut innan den belades med kvarstad. Det 
dröjde dock ett par dagar innan redaktionen fick veta att ingripandet berodde 
på Lennstrands artikel. Förvåningen var stor:  

Således ett religionsmål. Vi trodde icke att det var möjligt förr än vi hörde det 
med egna öron. […] Socialdemokraten har hädat, smädat och gäckat, num-
mer efter nummer, gång på gång, både sakramenten och ordet, både gud och 
djefvulen. […] Men denna gång är det icke så. Hr Lennstrand har skrifvit 
med irreligiöst allvar, i ett språk alltigenom värdigt, utan tanke på att söka 
häda eller gäcka andras uppriktiga eller hycklade tro.130  

 
Så var det inte heller hädelse som saken gällde. I stället åberopades tryck-
frihetsförordningens förbud mot förnekelse av en Gud och ett liv efter detta 
eller den rena evangeliska läran.  

Social-Demokraten svarade omedelbart med att beskriva åtalet som ett 
”kättaremål”, där åsikten och inte uttrycket var det förgripliga. Formu-
leringen tjänade två syften: dels angrep den det anstötliga i ett religiöst 
åsiktsförbud, dels antydde den att ett sådant förbud hörde hemma i en äldre 
tid. I sitt försvar inför Stockholms rådstuvurätt betonade Branting den histo-
riska dimensionen. Han anknöt till regler för bannlysning under 1600-talet 
och hävdade två gånger att förnekelseparagrafen var en antikvitet som inte 
tillämpats sedan Geijer åtalades för sin skrift om Thorild år 1821. (Omdömet 
om paragrafen må ha varit riktigt, men sakuppgiften var som vi sett felaktig.) 
Branting försummade inte heller att påpeka att en tidigare justitieminister 
året innan föreslagit att förnekelseparagrafen borde strykas ur tryckfrihets-
förordningen. Däremot nekade han inte uttryckligen till att Lennstrands arti-
kel innebar förnekelse av Gud, livet efter detta och den evangeliska läran. 
Branting fastslog enbart att det vore orimligt att straffa någon för detta brott i 
Sverige i slutet av 1800-talet, oavsett vad som stod i lagtexten.131 

Åklagaren, stadsfiskal August Wilhelm Bergström, såg sig föranlåten att 
precisera orsakerna till åtalet. Det var inte bara den direkta förnekelsen som 
gjorde det nödvändigt att ingripa utan också inslaget av förkunnelse, hävda-
de han. Att en enskild person i sitt andliga sökande hamnade i guds-
förnekelse kunde kanske passera även i tryck. Något helt annat var förkun-
nandet ”såsom en absolut funnen och gifven sanning, af en lära som måste 
betraktas som den lägsta, då den beröfvar menskligheten den bästa trösten 
och tager ifrån henne den enda säkra ledstjernan under hennes vandring här 
nere”.132  

Med Brantings försvarsstrategi kom den fällande domen knappast som 
någon överraskning, och den dömde tog den med jämnmod. Bötesbeloppet 

                               
130 Social-Demokraten den 10 mars 1888. Jfr Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, den 5 
mars 1888, där andra möjliga orsaker till kvarstaden tidigt diskuteras. 
131 Social-Demokraten den 7 april 1888. 
132 Stockholms rådstuvurätt, utslag i brottmål, avdelning 3, nr 118 1888, utslag den 4 augusti 
1888. Stockholms stadsarkiv.   
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på 300 kronor visade att domen ”var så mild som det anstod tillämpare mot 
sin vilja af en gammal, längesedan bortglömd lagbestämmelse”.133 Branting 
överklagade inte, och socialdemokraterna gjorde inga större ansträngningar 
att demonstrera folkligt missnöje med domen. Det nybildade Utilistiska sam-
fundet höll däremot ett offentligt möte ”med anledning af den kränkning af 
religionsfrihet och tryckfrihet som föröfvats genom den fällande domen”. 
Social-Demokraten rapporterade kortfattat att mötet fyllde Arbetare-
föreningens stora sal och att minst ettusen personer tvingades vända i dör-
ren.134 
 

* 
 
Därmed var saken dock inte utagerad. Den 28 april 1888 publicerade Axel 
Danielsson den dömda artikeln i Arbetet tillsammans med en kommentar till 
domen i Stockholms rådstuvurätt. Med den satiriska elegans som han var 
ensam i den tidiga svenska arbetarrörelsen motiverades publiceringen med 
att ”våra läsare skola få tillfälle att öfvertyga sig om det rättvisa i juryns ut-
låtande”.135 Även detta nummer belades med kvarstad, varefter Danielsson 
åtalades och dömdes för tryckfrihetsbrott, i detta fall med det något högre 
bötesbeloppet 500 kronor.136  

Innan den nya tryckfrihetsprocessen hade kommit i gång på allvar spädde 
Danielsson på regeringens ilska med en lång satirisk artikel undertecknad 
Marat, Danielssons mest kända signatur. Artikeln ställdes till ”verldsalltets 
upphofsman”. Den beskriver hur den minister som handlade ärendet om ”En 
helsning”, det konsultativa statsrådet J. H. Lovén, riktat sin vrede mot Da-
nielsson sedan han misslyckats med att på allvar komma åt ”hädareyngling-
en Lennstrand och socialistchefen Branting”. Texten var avsevärt mer un-
derhållande än Lennstrands hälsning i Social-Demokraten. Om förnekelse-
processen i Stockholms rådstuvurätt hette det: ”Så hänsköts saken till fru 
Justitia, som är kännare af dylikt. Hon synade gudabelätet och värderade det 
till 300 kronor. Så mycket hade det under tidernas lopp ramponerats.”137 Att 
artikeln innehöll en önskan om att Lovén skulle drabbas av en tegelpanna i 
huvudet eller en åskvigg från världsalltets upphovsman gjorde knappast 
statsrådet vänligare stämt. Som Ture Nerman misstänker var det nog ändå de 
politiskt mer utmanande formuleringarna som upprörde landets politiska 

                               
133 Social-Demokraten den 28 april 1888. Bötesbeloppet motsvarar drygt 32 000 kr i 2013 års 
penningvärde mätt som konsumentprisindex och betalning för lika lång arbetstid som drygt 
460 000 kr år 2013 mätt som löneidex för en manlig industriarbetare. Se ”Prisomräknare från 
medeltiden till 2100” på Portalen för historisk statistik, www.historia.se (resultat av 
databassökning den 21 juni 2014). 
134 Social-Demokraten den 28 april & 4 maj 1888. Ekonomiskt lindrades bördan av bötes-
beloppet genom en insamling där Verdandi bidrog med 50 kronor. Se Nerman 1960, s, 63. 
135 Arbetet den 28 april 1888. 
136 Palm 1904, s. 295.  
137 Arbetet den 28 april 1888. 
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ledning. Här tillfrågas världsalltets upphovsman om det rådande samhälls-
tillståndet: 

 
Folket eger lika litet rösträtt i politiska som kyrkliga frågor. Det har nedböjts 
i stoftet för en gud, som det föraktar. […] Folket tror ej på presternas gudar. 
Men det är för okunnigt och för fegt ännu att våga röra på sig. Det är det usla 
presterskapet som nu regerar. Det är dess gudar som folket tvingas att dyrka! 
Skändliga ordning!138 

 
Danielsson följde upp angreppet med en referens till den tidigare förnekelse-
processen, som mer effektfullt beskrevs som ett hädelseåtal. Här bildar 
Lennstrand, Branting och han själv en och samma ensamma sanningssägare, 
riktad mot ett samhälle som avskärmar människorna från deras sanna mänsk-
lighet och kontakten med världsalltets sanna upphovsman: 

 
Och när en man vågar trotsa dessa gudar och dessa prester och hela detta 
lögnens samhälle, blir han anklagad för hädelse mot gud! Gud? Allsmägtige 
verldsskapare! Hvi gaf du menniskorna förnuft när de icke bruka det? Hvi 
skapade du menniskor, som skulle förnedra sig till djur?139 

 
Danielsson ägnade senare mycket möda åt att förringa Lennstrand och be-
kämpa utilismen, men var här lojal mot innehållet i ”En helsning”. Män-
niskans bestämning beskrivs i religiösa termer. Kontakten med hennes sanna 
gudomlighet går genom förnuftet och den rakryggade striden mot ”lögnen” 
medan kristendomen avfärdas som falsk och korrumperad av ekonomiska 
och politiska intressen. Precis som Lennstrand tidigare antytt framställs  
snarare statsmaktens och de kristna företrädarnas agerande som en hädelse 
mot det verkligt gudomliga i människan. Utfallen är dock kraftigare och mer 
påtagliga än i ”En helsning”; prästerskapet är ”uselt”, samhällsordningen är 
”skändlig”. Den sista formuleringen ekar av Voltaires stridsrop mot katolska 
kyrkan, écrasez l’infâme, ”krossa den skändliga”.   

Danielsson åtalades även för ”Till verldsalltets upphofsman”, och denna 
gång blev det verkligen en hädelseprocess. Målet togs först upp i Malmö 
rådhusrätt, där den åtalade dömdes till tre månaders fängelse. Danielsson 
överklagade till Hovrätten för Skåne och Blekinge och till Högsta dom-
stolen, men domen stod fast. I sin besvärsskrift till hovrätten bemötte Da-
nielsson anklagelse om hädelse på ett sätt som kan ha skapat mer förvirring 
än klarhet bland domstolens ledamöter. Danielsson erkänner att han i      
”hädiska ordalag angripit treenighetsdogmen sådan den förekommer i de tre 
symbola från medeltiden”. Men han nekar till att ha hädat ”’verldsalltets 
upphofsman’, ett uttryck, hvarmed jag uppenbarligen måste ha afsett den 
verklige guden, ifall han existerar, hvilket hvarken jag eller vetenskapen 
vet”. Inför Högsta domstolen gjorde Danielsson inget nytt försök att reda ut 

                               
138 Ibid. 
139 Arbetet den 9 maj 1888 & Nerman 1960, s. 63f.  
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inslaget av hädelse utan pekade snarare på det orättvisa i att han ska dömas 
för hädelse när andra som formulerat samma tankar i skrift gått fria. För 
svensk del jämförde han sig med August Strindberg, Anton Nyström och 
Hjalmar Strömer.140  

”Till verldsalltets upphofsman” publicerades också i Social-Demokraten 
och Proletären i Norrköping, vars redaktörer snabbt åtalades och dömdes för 
hädelse eller gäckeri med Guds ord i slutet av år 1888. För Branting handla-
de det om tre månaders fängelse och för G. A. Rydgren, som ansvarade för 
Proletären, blev det en månads fängelse. Branting överklagade, men domen 
stod fast och hösten 1889 avtjänade han sitt straff på Långholmen.141 Den 
första domen från Stockholms rådstuvurätt väckte särskild uppmärksamhet       
eftersom Viktor Rydberg ingick i tryckfrihetsjuryn på Brantings förslag. 
Rydberg hade tidigare varit aktiv i Föreningen för religionsfrihet och själv 
tidigare utretts av myndigheterna för eventuellt blasfemibrott i sin framställ-
ning av Bibelns lära om Jesus liv. Här bidrog han dock till den fällande    
domen. För 1880-talsradikalerna hade den kände liberalen därmed definitivt 
sällat sig till fiendelägret. Branting förlät honom aldrig, inte ens efter att Den 
nya Grottesången publicerats några år senare med kritik av den tidiga indust-
rialismens rovdrift på arbetarna.142 
 

* 
 
Ytterligare några hädelseåtal skulle väckas mot Danielsson och Branting 
under våren och sommaren 1888. Åtalen hade inte direkt koppling till Lenn-
strands aktiviteter, men ingick i det skeende som han varit med om att sätta i 
gång. 

Båda redaktörerna hade i sina tidningar publicerat en kort, satirisk travesti 
på bönen Fader vår som riktades mot justitieministern Per Axel Bergström. 
Bönen hade lästs upp vid ett möte i Helsingborg av socialisten J. A. Berg, 
som straffades med en månads fängelse i slutet av år 1888. Danielsson och 
Branting frikändes dock. Texten hade förekommit i flera tidningar, men det 
var bara publiceringen i Arbetet och Social-Demokraten som tilldrog sig 
statsmaktens intresse.143 

Danielsson dömdes däremot för två andra påstådda hädelser vid samma 
tid.  

                               
140 Nedre Justitierevisionen/Högsta domstolen, utslagshandlingar i besvärsmål, nr 1176 1888, 
utslag den 19 november 1888. Riksarkivet. – Försvaret inför hovrätten återges i Lidforss 
1908, s. 149. Jfr Alvar Alsterdal, Brandsyn i samhället. Axel Danielsson 1863–1899, 1963,    
s. 184ff. 
141 Nerman 1960, s. 64 & Palm 1904, s. 295f. 
142 Gösta Löwendahl, ”Viktor Rydberg och hädelseåtalet mot Branting”, i Svensk Litteratur-
tidskrift [24] 1961, s. 110–136. Jfr Svenning 2014, s. 116. 
143 Nerman 1960, s. 64. 



 270 

Den 26 maj 1888, mitt under striderna om Arbetets publicering av ”En 
helsning” och ”Till verldsalltets upphofsman”, tog tidningen in dikten 
”Krig!”. Detta långa poem – elva strofer med åtta verser var – innehöll ett 
rasande angrepp på samtidens europeiska militarism och blev ett bestående 
deklamationsnummer i radikala och pacifistiska kretsar under de närmaste 
decennierna. Den var undertecknad Sigvald Götsson, en pseudonym som det 
skulle ta åtskilliga decennier att komma bakom. Först i början av 1960-talet 
kunde Axel Uhlén avslöja den verklige upphovsmannen, en ung studerande 
vid namn Nils Gottfrid Björck. Denne skulle hinna skriva ytterligare några 
texter av samma slag, men dog redan år 1891 som en i stort sett helt okänd 
arbetardiktare.144 De rader som gjorde att justitieministern lät konfiskera och 
åtala det aktuella numret av Arbetet med hänvisning till tryckfrihetsförord-
ningens hädelseförbud är förvisso drastiska, men väl integrerade i dikten 
som helhet. Efter en serie uttrycksfulla bilder från slagfältet, och för-
dömanden av kungar och präster som hetsar till våldet, vänder sig författaren 
mot högre makter i den tredje strofen från slutet: 

 
Du gud deruppe uti djefvulshamn, 
som låter menniskor gå i ditt namn 
att reda andras graf med blod och mord! 
[…] 
Utaf din egen djefvul straffet fås 
och fastän gud af hämndens blixt du nås! 
 

Raderna följs upp i slutet, som knyter ihop det gudomliga med det världsliga 
i en bild av framtiden ”då folken ej för furstars tvister gå/ att i ”Guds” namn 
ihjäl varandra slå”.145 I sitt försvar hamnade Danielsson även denna gång i 
ett resonemang där han mer eller mindre medgav det brott som han åtalats 
för. Om diktraderna om Gud lästes lösryckte ur sitt sammanhang så ”måste 
ju visserligen denna vers af jury anses brottslig”, erkände han. Men om man 
såg till dikten som helhet ”syntes uppenbart författarens afsigt vara att    
angripa det hjernspöke, till hvilket arméernas befälhavare vid krigs utbrott 
uppsände sina böner och ej Gudsbegreppet i allmänhet eller ens ortodoxiens 
Gud”. Att Gud i texten bara ska uppfattas som ”ett symboliserande af den 
krigiska tanken” må vara rimligt som diktanalys, men det övertygade inte 
rådhusrätten, hovrätten eller Högsta domstolen som alla dömde Danielsson 
för hädelse. Straffet fastställdes även denna gång slutligen till tre månaders 
fängelse.146  

                               
144 Uhlén 1964, s. 175ff & 190ff. Jfr Claes Ahlund, Diktare i krig. K. G. Ossiannilsson, Bertil 
Malmberg och Ture Nerman från debuten till 1920. Skrifter utg. av Avd. för litteratursociolo-
gi vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala 55, 2007, s. 28ff. 
145 Arbetet den 26 maj 1888. 
146 Nedre Justitierevisionen/Högsta domstolen, utslagshandlingar i besvärsmål, nr 1177 1888, 
utslag den 19 november 1888. Riksarkivet. Jfr Alsterdal 1963, s. 185ff. 
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Några dagar efter publiceringen av ”Krig!” hölls ett offentligt möte i 
Malmö, där Danielsson inför omkring 400 åhörare försvarade sig mot de 
olika hädelseanklagelser som riktats mot honom. En närvarande poliskonsta-
pel förde utförliga anteckningar, som snabbt vidarebefordrades till stadsfis-
kalen Nils Aschan. Anteckningarna utgjorde underlaget för det sista    hädel-
seåtalet mot Danielsson och visade att denne hade sagt att han inte kunde ha 
hädat Gud eftersom han inte drabbats av något straff från himlen. Den här 
gången var det strafflagens bestämmelser som åberopades, vilket krävde att 
hädelsen hade åstadkommit allmän förargelse för att vara brottslig. I den 
följande rättegången inkallade åklagaren tre vittnen som uppgav att Daniels-
sons framställning som helhet varit hädisk, att den syftat till att förlöjliga 
Gud och att smädelserna mottagits med skratt och bifall av främst de yngre 
åhörarna. Rådhusrätten tog intryck av detta och dömde Danielsson till fyra 
månaders fängelse. I sina besvär till hovrätten och Högsta domstolen valde 
den anklagade att inte diskutera graden av hädelse i anförandet. Inför hovrät-
ten besvärade han sig över att han inte tillåtits inkalla några egna vittnen, 
vilket inte hovrätten heller lät honom göra. Och inför Högsta domstolen nöj-
de sig Danielson med att kräva att den såg till helheten i vad han sagt, inte 
bara lösryckta formuleringar. I övrigt koncentrerade han sig på frågan om 
straffets längd med tanke på att han ändå var ”så pass hårdt träffad av rättvi-
san”. Domen från Malmö rådhusrätt stod sig dock både i hovrätten och 
Högsta domstolen, vars utslag kom i början av maj 1889.147  

Därmed hade Danielsson på kort tid fått sammanlagt tio månaders fängel-
se för tre hädelsebrott begångna under mindre än en månad. Till detta kom 
ytterligare fängelsestraff för bland annat förtal. Sammanlagt kom Danielsson 
att tillbringa 18 månader i fängelse från slutet av år 1888. Under tiden i Cell-
fängelset i Malmö fortsatte han att kritisera kyrkan och statsmakten, men han 
ägnade stundtals ännu större möda åt uppgörelser med Lennstrand och    
utilismen. Hädelsestraffen kan ha hjälpt Danielsson att ”rycka upp de skåns-
ka arbetarna ur deras dådlöshet”, som Alvar Alsterdal förmodar i sin mycket 
lojala Danielssonbiografi.148 Men de gjorde det uppenbarligen också nödvän-
digt för Arbetets redaktör att tydligt distansera sig från den uttalat antikristna 
och ateistiska agitationen.  

Danielssons egen idealism och respekt för andras religiösa känslor har i 
panegyriska ordalag lyfts fram av Bengt Lidforss.149 Hans tidiga bedömning 
att ateistisk agitation skrämde bort många arbetare från socialdemokratin har 
också betonats i socialdemokratisk historieskrivning.150 Att han trots detta 
gjorde en så stor egen uppoffring har förklarats som utslag av taktik. Dels 

                               
147 Nedre Justitierevisionen/Högsta domstolen, utslagshandlingar i besvärsmål, nr 456 1889, 
utslag den 6 maj 1889. Riksarkivet. 
148 Alsterdal 1963, s. 186. 
149 Bengt Lidforss, Urval av Axel Danielssons skrifter med levnadsteckning och karaktäristik, 
1908, s. LXXVII & LXXXIII.  
150 Se t.ex. Lindgren 1936, s. 69f 
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ökade det hans ryktbarhet och genomslag, dels stärkte det hans ställning 
inom arbetarrörelsen efter att Branting tvingat honom att lämna arbetet med 
Social-Demokraten och söka sig en ny plattform i Skåne. (Brantings beslut 
att också publicera ”Till verldsalltets upphofsman” har på motsvarande sätt 
tolkats som ett motdrag för att upprätthålla den egna auktoriteten.151) Men 
kanske underskattade Danielsson helt enkelt myndigheternas beslutsamhet 
att väcka åtal för religionsbrott under de få, intensiva vårveckorna 1888. 

”Sex teser om kristendomen” och ”Hvad jag sagt och 
hvad jag icke sagt” – Örebro och Stockholm våren och 
sommaren 1888 
Medan Branting och Danielsson var upptagna av följderna av domen mot 
”En helsning” och andra åtal för blasfemiska brott sökte Lennstrand nya 
arenor och anhängare. Energiskt åkte han runt i Mellansverige och agiterade. 
Resultaten varierade, men på några ställen fick han gensvar. I Eskilstuna 
bildades tidigt en lokalavdelning av Utilistiska samfundet. Där anmäldes 
Lennstrand också till åtal av en prost, men stadsfiskalen fullföljde inte     
processen.152 Istället var det i Örebro som utilisten för första gången själv 
ställdes inför rätta för föredrag och tryckta texter. Åtalet blev kulmen på 
några veckors intensivt bombardemang av staden med utilistisk propaganda. 

Det började med föredrag i den så kallade Hörsalen den 8 och 9 maj 1888 
om den kristna vidskepelsen och om kristendomens inre motsägelser. Det 
första föredraget drog omkring 200 åhörare, den andra omkring 300 åhörare. 
Gratis reklam gav de kvinnliga frälsningssoldater som i samband med före-
dragen delade ut flygblad med rubriker som ”Fly ungdomens lustar” och 
”Vakta dig för röfvare”. Nerikes Allehanda, stadens största tidning och en av 
de ledande liberala rösterna i den tidens Sverige, uppskattade föredrags-
hållarens allvarliga övertygelse och att han ”i allmänhet höll sig fjärran allt 
osmakligt begabberi”. Tidningen varnade dock för att den ungdomliga entu-
siasmen inte skulle ge annat resultat än krossade ungdomsillusioner. Re-
daktionen upplyste också att den i förväg uppmanats att brännmärka Lenn-
strand som en notorisk skurk, vilket den av samvetsskäl inte kunnat ställa 
upp på.153 Konservativa Örebro Tidning bekymrade sig på ledarplats mindre 
om Lennstrand än om åhörarna – till stor del arbetare – ”som icke hafva 
förmåga att uppfatta de mångfaldiga sofismerna, den skärande ensidigheten, 
de talrika sprången i bevisningen och de vilseledande felsluten”. Oron mins-

                               
151 Alsterdal 1963, s. 190ff.  
152 Se Mentzers beskrivning i Nya Sanningar nr 14 1896. 
153 Nerikes Allehanda den 7, 9 & 11 maj 1888. I marginalen till artikeln den 9 maj tillfogade 
sättaren en egen ironisk kommentar till uppmaningen att brännmärka Lennstrand: ”Ett vackert 
drag af kristlig kärlek och fördragsamhet.” 
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kades inte av att skribenten, läroverkslektorn Per Gustaf Lyth som tidigare 
varit tidningens redaktör, också hade funnit betydande kvaliteter i Lenn-
strands talekonst.154   

Efter en avstickare till Södertälje och Eskilstuna återkom Lennstrand till 
Örebro, där han i huvudsak uppehöll sig fram till midsommar. Den 14 och 
15 maj höll han nya föredrag i Hörsalen, nu om ”Presternas blindhet” och 
”Hvad böra vi göra för att bli befriade från statskyrkans och presternas    
anspråk på oss?” Om han tidigare förstått att det fanns en angreppspunkt för 
den utilistiska agitationen i staden så måste han nu ha börjat ana möjlighe-
terna till ett större genombrott. Efter föredraget den 14 maj skrev han till   
David Bergström att det blivit en faslig uppståndelse i det annars så fridfulla 
Örebro:  

 
Arbetarne tycks komma att ansluta sig till verksamheten i massor. Intresset 
tycks mig vara större [än] i någon annan stad. Från båda hållen arbetar man. 
F. n. är en petition till underskrift i husen att framlemnas till myndigheterna 
och begära förbud mot mig. I kyrkorna har de nu mig till text. Jag är föremål 
för utgjutelser både i bunden och obunden form. När jag i dag var inne på ett 
matlokus att äta middag lades bibeln upp på ena sidan och en ströskrift på 
den andra. Så nu är jag riktigt uppe i kristendomen. Efter föredraget i kväll 
steg Lyth upp, troligen för att protestera, men blef nedtystad.155  

 
Lektor Lyth fick kanske inte komma till tals just den 14 maj, men hade som 
en av stadens ledande publicister goda möjligheter att göra det på andra sätt. 
Ett par dagar senare skulle det tydligt framgå att han nu på allvar axlat rollen 
som Lennstrands främsta lokala motståndare. Den 16 maj publicerade Lyth 
en rasande ledare under rubriken ”Jag hatar Gud”. Han tog tillbaka sina tidi-
gare lovord över Lennstrands talekonst och beskrev utilistens föredrag som 
”utan lyftning i stilen och utan hänförelse”. Dessutom introducerades nu ett 
tema som skulle bli viktigt i den lokala debatten i Örebro: en intensiv kritik 
mot Nerikes Allehanda för att denna försvarade tryck- och yttrandefriheten 
och inte öppet tog avstånd från Lennstrands verksamhet.156 Lyth avskydde 
den liberala tidningen, som han några dagar senare kallade ”ett gift för mel-
lersta Sverige”. Han såg framför sig en ”andlig insurrektion” i Närke som 
skulle tvinga den större tidningen att sluta ”synda på nåden och stoltsera med 
sina 2,943 prenumerranter.”157 

Motståndet mot Lennstrands agitation organiserades nu snabbt. En pe-
tition med nästan 1 500 undertecknare överlämnades till stadens magistrat 

                               
154 Örebro Tidning den 12 maj 1888. Den 23 maj ägnade Lyth en lång ledarartikel åt att dis-
kutera arbetarnas bristande förmåga att ta till sig religiösa och filosofiska diskussioner, sedan 
hans tidigare ståndpunkt kritiserats av arbetare på orten. 
155 Viktor Lennstrand, brev till David Bergström den 14 maj 1888. UUB. 
156 Örebro Tidning den 16 maj 1888. 
157 Örebro Tidning den 26 maj 1888.  
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om att agitatorns framfart borde stoppas.158 Ett protestmöte arrangerades 
också i all hast i ett frikyrkokapell. Inför en övervägande kvinnlig publik 
uppträdde en serie allvarsamma män som i olika tonlägen kritiserade Lenn-
strand och slog vakt om den kristna tron. Örebro Tidning beskrev dis-
kussionen som alltigenom värdig och citerade det högtidliga uttalande som 
mötet antagit till försvar för den kristna tron och med hård kritik mot såväl 
Lennstrand som Nerikes Allehanda. Den konkurrerande tidningen gav en 
mer blandad bild och rapporterade att lektor Lyth sagt att Lennstrand till sist 
skulle drabbas av förbannelsens dom. Lennstrand själv uppträdde bara helt 
kort för att meddela att han inte inlät sig i diskussioner i frikyrkokapell sedan 
den gången han råkade ut för handgripligheter i norra bönhuset i Gävle.159  

Ställd inför detta motstånd fortsatte Lennstrand med full fart framåt. Han 
hade redan annonserat sitt sista föredrag i Örebro, men blev så stimulerad av 
uppståndelsen och publikintresset att han stannade kvar för att bilda en   
lokalavdelning av Utilistiska samfundet. Offentligt meddelade han också att 
han avsåg att arrangera ett eget diskussionsmöte i Hörsalen som kom-
pensation för sin modesta insats under mötet i frikyrkokapellet.160 Detta fick 
pressen att diskutera vems fel det var att Lennstrand funnit ett så lockande 
arbetsfält i just Örebro. Konservativa tidningar prisade Lyths resoluta in-
gripande i debatten som väckt motståndet mot den ateistiska förkunnelsen. 
För Nerikes Allehanda var det tvärtom detta rabalder som gjort att det      
allmänna intresset för Lennstrand inte snabbt dött ut. Tidningen jämförde 
Lyth med polismästaren i Uppsala och de ”nitiske kristne” i Uppsala och 
Gävle.161 

Örebro Tidning publicerade ett referat av ett samtal mellan Lyth och 
Lennnstrand, där den senare framstod som okunnig och vårdslös med san-
ningen. Bland annat påstod Lennstrand att han aldrig förnekat ”att det finnes 
en Gud och att det finns ett lif efter detta” när Lyth inbjöd honom till en   
diskussion om frågan. Lyth drog slutsatsen att Lennstrand ljög eller svamla-
de, men svaret var allvarligt menat.162 I ett öppet brev till Dagens Nyheter, 
som återgivit delar av artikeln i Örebro Tidning, förklarade utilisten att han 
bara yttrat sig om kristendomens Gud såsom det predikas om denne i kyrkor, 
bönehus och kapell. Oväntat bekände han en egen benägenhet att tro på ett 
större, ovetbart livssammanhang:   
 

Mot panteismens eller denne agnostiske ”gud”, om hvilken man ej kan veta 
något, har jag aldrig sagt ett ord. Jag är snarare stundom sjelf benägen att tro 

                               
158 Enligt Nerikes Allehanda den 16 maj 1888 hörde Lyth och Lutherska missionsföreningen 
till initiativtagarna. Örebro Tidning försäkrar samma dag att petitionen helt och hållet till-
kommit på initiativ av enskilda medlemmar i missionsföreningen. 
159 Nerikes Allehanda den 18 maj 1888. Jfr protester mot referatet i Nerikes Allehanda den 19 
& 30 maj 1888. 
160 Dagens Nyheter den 19 maj 1888. 
161 Nerikes Allehanda den 23, 26 & 30 maj 1888. 
162 Örebro Tidning den 16 maj 1888. 
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på möjligheten af ett stort organiskt helt, i hvilket våra stjernsystem äro små 
försvinnande delar, liksom cellerna äro delar i en organisk person, utan att de 
kunna veta något derom och utan att de kunna göra sig en föreställning om 
denna person.163  

 
På samma sätt som Lennstrand avvisade diskussioner med kristna som hade 
en odogmatisk och mer hermeneutisk bibelsyn, fick han nu själv finna sig att 
bli avspisad som kristendomskritiker av Lyth. Denne accepterade inte Lenn-
strands plötsliga öppning mot en mer okonfessionell andlighet. Han upp-
manade alla kristna att vända ryggen åt utilisten, som ”icke har nog tanke-
skärpa för att följdrigtigt kunna utveckla en fundamentalsats, eller [som] icke 
är ärlig nog att vilja göra det”.164 Det är möjligt att dessa turer minskade 
Lennstrands intresse för mer nyanserade diskussioner om gudsbegreppet. 
Sådana kunde uppenbarligen inbjuda till missförstånd och minska utsikterna 
till offentliga sammandrabbningar mellan tydliga motståndare. I fortsätt-
ningen skulle han bli mer återhållsam med positiva omdömen om panteism 
och idealism.  

I övrigt använde Lennstrand den sista majveckan till att bjuda örebroarna 
på sina föredrag om den egna själsutvecklingen. Dessutom höll han den 30 
maj ett föredrag som ”svar på protestmötet och vidräkning med mina mot-
ståndare”. Svaret, som främst riktades till lektor Lyth, tog närmare två tim-
mar att framföra och gavs snabbt ut i en trettiosidig broschyr som spreds i 
Örebro och på andra håll. Att döma av broschyren började Lennstrand i van-
lig ordning med ett lika tvärsäkert som utmanande påstående: ”Det är mot 
den kristna verldsåskådningen jag uppträder – det är mot hela den kristna 
dogmatiken och mot den kristna etiken i de punkter, der den sammanfaller 
med dogmatiken.” Han gick vidare med att påstå, i polemik mot Lyth (och 
stora delar av den övriga kristenheten), att det är just dogmerna som är det 
väsentliga i kristendomen.165 I resten av det långa föredraget vävde han 
samman sina standardmotiv med bibelreferenser och religionshistoriska ut-
blickar. Mest originellt var slutet. Om inledningen var bryskt tydlig så utgör 
avrundningen närmast en uppläxning av åhörarna:  

 
I viljen nog bli fria från statskyrkan och utskylder till presterskapet, men I 
viljen ej, låtsas om, som om detta verkligen är eder önskan. I viljen att andra 
skola träda fram och klä skott för eder. Nåja – smygen då omkring i skuggor-
na och undviken noga allt, som kan komma folk att tro, att ni har någon be-
röring med oss, men upphören åtminstone att förkättra oss. […] Finns det då 

                               
163 Dagens Nyheter den 22 maj 1888. 
164 Örebro Tidning den 30 maj 1888. 
165 Nerikes Allehanda den 1 juni 1888; Viktor E. Lennstrand, Den på order från justitieminis-
ter P. A. Bergström den 18 juni 1888 konfiskerade och af polisen beslagtagna men af juryn 
den 31 juli samma år frikända broschyren Hvad jag sagt och hvad jag icke sagt. Föredrag 
hållet å hörsalen i Örebro den 30 maj 1888 jemte den till rätten inlemnade försvarsskriften,   
s. 3. 
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inga karaktärer i vår tid, som ha mod att öppet träda fram och säga: Från 
denna stunden skall du icke stå ensam, utan du har oss med dig!166 

 
På det sättet brukade inte Lennstrand uttrycka sig, varken före eller efter 
sejouren i Örebro. Möjligen hade anslutningen till Utilistiska samfundets 
lokalavdelning i staden inte motsvarat hans förhoppningar. Men det är också 
möjligt att han förberedde sig på en kommande strid med stadens rätts-
vårdande myndigheter och började ställa in sig på ett martyrskap.  

Diskussionsmötet i Hörsalen var utsatt till kl. 20.00 onsdagen den 31 maj. 
I tidningsannonsen lovade Lennstrand att tala om sex teser mot kristen-
domen som han själv gett ut. Präster, predikanter och övriga kristna inbjöds 
”vänligen” i annonsen.167 De sex teserna hade spridits i programbladet till ett 
föredrag som Lennstrand hållit dagen innan. De hade också publicerats i en 
annons i Örebro Tidning om föredraget. Teserna löd: 

 
1. Biblens böcker och bref äro skrifna på samma sätt som vi skrifva böcker 

och bref. 
2. Gamla testamentets gud är en syndare. 
3. Kristendomens gudar ha icke mera verklighet än Oden, Jupiter och Serapis 

haft. 
4. Naturen, historien och erfarenheten vittna mot tillvaron af en allestädes-

närvarande, kärleksrik och allsmäktig gud, som kan allt hvad han vill och 
som endast vill det goda. 

5. Det finns ej något nytt Jerusalem, något brinnande helvete eller ett medve-
tet personligt lif efter döden. 

6. En sedelära och en moral utan alla teologiska och dogmatiska förbindelser 
är den bästa och ett nyttigt lif är det högsta.168 

  
Lennstrand uppskattade själv att omkring 1 000 exemplar av bladet med 
teserna hade spridits i staden. Bladen hade även nått stadens ordningsmakt, 
som nu på allvar började intressera sig för den utilistiska agitationen. Rykten 
om kommande beslag av bladet spreds.169  

Mötet avlöpte dock enligt planerna. Såväl Lennstrand som hans me-
ningsmotståndare föreföll ha uppträtt lugnt och respektfullt mot varandra. 
Lektor Lyth var inte med denna gång och de lokala kyrkoledarna hade 
kommit överens om att inte delta i diskussionen.170 Mötet pågick i hela fyra 
timmar inför omkring 600 deltagare. Det inleddes med att Lennstrand läste 
upp sina teser och försvarade dem en efter en. I den följande diskussionen 

                               
166 Ibid., s. 36. 
167 Nerikes Allehanda den 30 maj 1888 & Örebro Tidning den 30 maj 1888 
168 Programblad för Viktor E. Lennstrands i möten i Örebro den 30 & 31 maj 1888. I Särskild 
kapsel med material om utilism på Svenska avdelningen under Teologi, polemik. UUB. Jfr 
Örebro Tidning den 30 maj 1888. Teserna utelämnades i annonsen samma dag i Nerikes 
Allehanda. De trycktes senare utan efterräkningar i Fritänkaren nr 2 1889, s. 3. 
169 Viktor Lennstrand, odaterat brev som kom till David Bergström den 30 maj 1888. UUB. 
170 Lyth hade uppmanat de kristna att hålla sig borta, men uppenbarligen hade lektorn inte 
makt över alla troende i trakten. Se Örebro Tidning den 30 maj 1888. 
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återkom de vanligaste argumenten för och emot den kristna tron, inklusive 
skräckbilderna av fritänkares dödsbäddar. För att inte bli misstänkliggjord lät 
Nerikes Allehanda de som yttrade sig under diskussionen få korrekturläsa 
det utförliga referat som medföljde som bilaga till tidningen drygt en vecka 
efter mötet.171  

Inget i referatet tyder på att Lennstrand under diskussionsmötet nämnde 
att han tidigare på kvällen den 31 maj hade delgivits en stämning för åtal vid 
rådstuvurätten i Örebro för hädelsebrott enligt strafflagen och tryckfrihets-
förordningen samt förnekelsebrott enligt tryckfrihetsförordningen. Åtalet var 
väl förberett; här hade ingen självsvåldig polismästare agerat på egen hand. 
Förordnandet var undertecknat av justitiekanslern efter en skrivelse från 
justitieminister Per Axel Bergström, där det framgår att denne tagit del av 
det tryckta bladet med teserna och bedömt att innehållet var brottsligt enligt 
både strafflagen och tryckfrihetsförordningen. Att händelseförloppet gått så 
snabbt kan bero på att Bergström också var landshövding i Örebro län och 
hade egna skäl att följa vad som hände i residensstaden. En intressant 
omständighet är att annonsen om föredraget med de förtryckta teserna i Öre-
bro Tidning inte nämndes i samband med åtalet. Genom annonsen bör teser-
na ha nått fler läsare än genom programbladet och mötet, men ett ingripande 
mot lektor Lyths eget organ betraktades antagligen som alltför skandalöst.  

Efter en kort förhandling vid lunchtid den 1 juni beslöt rådstuvurätten att 
återuppta målet den 9 juni, samma dag som örebroarna kunde ta del av refe-
ratet av diskussionsmötet. Nerikes Allehanda noterar att en ovanlig samling 
åhörare hade infunnit sig, bland dem ”flere af stadens främste män”. På kväl-
len kunde den intresserade för övrigt ta del av ett föredrag om ”Antikrist, 
hans kännemärke, ande, mission, seger och slutliga tillintetgörelse” i Hör-
salen, där Lennstrand lämnat scenen fri.172  

Under den följande rättegången nekade Lennstrand till att ha åstadkommit 
allmän förargelse och hävdade att han därför inte kunde dömas för hädelse-
brott enligt strafflagen. I sitt skriftliga svar på stämningen var han mer utför-
lig och offensiv. Han hade aldrig muntligen eller i skrift gjort sig skyldig till 
hädelse av någon gud, hävdade han, ”så vida ej med hädelse menas att upp-
visa det förvända och orimliga i en gällande fördom […] till ämne för en 
allvarlig diskussion”. Dessutom hänvisade han till bifallsyttringarna under 
sina föredrag och att de som livligast protesterat mot dem antagligen inte 
besökt dem. Stadsfiskalen Per Erik Anderssons yrkande var i denna del inte 
mer precist än vad polismästaren i Uppsala tidigare åstadkommit. Under 
förhandlingen uppgavs bara i allmänna ordalag att ”ända till tusentalet med-

                               
171 Nerikes Allehanda den 1 & 9 juni 1888. En diskussionsdeltagare, predikanten Elander, 
ansåg att ett sällskap fritänkare lika litet kunde avsätta Herren Gud som några hinduer skulle 
kunna avsätta den engelska drottningen som kejsarinna av Indien. 
172 Nerikes Allehanda den 1 & 8 juni 1888. 
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lemmar af samhället tagit anstöt” av Lennstrands teser. Inga vittnen kallades 
för att intyga hur de sårats eller förargats av teserna.  

När det gällde åtalet för förnekelse argumenterade Lennstrand enligt 
samma linje som Branting tidigare hade gjort. Han hävdade i likhet med 
denne att åtalet i denna del gick tillbaka på en föråldrad paragraf som inte 
tillämpats sedan tryckfrihetsåtalet mot Geijer år 1821, trots att det sedan dess 
kommit ut hundratals skrifter på svenska som skulle ha kunnat åtalas för 
förnekelse av den rena evangeliska läran. Utan att egentligen förhålla sig till 
åtalspunkten använde han rådstuvurätten som arena för en vältalig utlägg-
ning om de delar av kristendomen som han förnekade: 

 
Jag förnekar kristendomens gudsbegrepp och tillvaron af en allestädes 

närvarande, allsmäktig och kärleksrik gud, som kan allt vad han vill och som 
endast vill det goda. Men jag förnekar dermed icke högre gudsbegrepp, så-
som t.ex. åtskilliga filosofers hvilka begrepp ej äro uttrycket för några männi-
skornas böner, i lifvets händelser ingripande och våra öden ledande person-
ligheter. 

Jag förnekar ett nytt Jerusalem, ett brinnande helvete och ett personligt 
medvetet lif efter döden. 

Den rena evangeliska läran förnekar jag i alla väsentliga delar. […] 
Innehållet i alla de skrifter, jag på sista tiden utgifvit, och de föredrag, jag 

detta år hållit, strider mot den rena läran och den kristna tron. Jag är fullt 
medveten derom, men jag känner ock, att vårt folk behöfver väckas upp till 
behof af något, som bättre än ”den rena läran” kan tillfredsställa hjerta och 
förstånd.173 

 
Juryns utslag den 14 juni bör, mot denna bakgrund, inte ha kommit som en 
överraskning för Lennstrand. Svaranden friades från anklagelsen om hädelse 
men fälldes för förnekelse enligt tryckfrihetsförordningen. Straffet fast-
ställdes till 250 kronor i böter.174 Lokalpressen rapporterade utslaget utan 
närmare diskussion, det gällde i synnerhet Örebro Tidning vars intresse för 
Lennstrand hade svalnat så fort hans verksamhet blev en fråga för rätts-
väsendet.175 Desto lägligare kom utslaget för stadens utilister som hade ”té- 
och kaffefest” på kvällen samma dag. Ett nittiotal personer deltog från om-
kring halv åtta på kvällen och fram till midnatt. Verser lästes och ett upprop 
om insamling för att täcka bötesbeloppet antogs. Dagen efter höll Lennstrand 
sitt sista föredrag i Örebro för denna gång. Ämnet var ”Kristendomens upp-
komst” och spelplatsen var än en gång Hörsalen.  

De juridiska frågorna var dock inte helt avklarade. Lennstrand accep-
terade domslutet, liksom Branting tidigare gjort efter förnekelseåtalet i 
                               
173 Försvaret inför rådstuvurätten i Örebro återges i Nerikes Allehanda den 8 juni 1888. 
174 Bötesbeloppet motsvarar drygt 16 000 kr i 2013 års penningvärde mätt som konsument-
prisindex och betalning för lika lång arbetstid som drygt 230 000 kr år 2013 mätt som lönei-
dex för en manlig industriarbetare. Se ”Prisomräknare från medeltiden till 2100” på Portalen 
för historisk statistik, www.historia.se (resultat av databassökning den 21 juni 2014).  
175 Örebro Tidning den 20 juni 1888. Lyth var påfallande tyst medan rättegången pågick, men 
insändare med kritik mot Lennstrand och Nerikes Allehanda togs in bl.a. den 6, 9 & 20 juni. 
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Stockholm. Stadsfiskalen i Örebro överklagade emellertid till Svea hovrätt 
som den 3 augusti fastställde juryns utslag, men höjde straffet till tre må-
naders fängelse. Fortfarande handlade det om en påföljd i den lägre delen av 
straffskalan för förnekelse. Men det var en skärpning som visade att stats-
makten menade allvar även i fråga om den ”föråldrade” förnekelseparagra-
fen. En upprörd Lennstrand förde processen vidare till Högsta domstolen. I 
sin skriftliga inlaga den 27 augusti lämnade han juridiken åt sidan för att 
blanda religiösa och moraliska argument med hot om intensifierad agitation, 
om han skulle sättas i fängelse: 

 
Jag vill ej söka stöd för en hemställan om mildare straff i någon förmild-

rande omständighet – jag hemställer endast om till Eders Kongl. Maj:ts upp-
lysta omdöme, om det kan vara rätt att med fängelse straffa den som efter 
tvifvel, forskningar och själsstrider kommit till en viss mening och enligt 
samvete och pligtkänsla uttalar denna sin tro. Skulle jag väl genom slikt straff 
lära inse ofelbarheten i statens religion? Nej – hänvisad till mig sjelf i fängel-
sets ensamhet skola mina tankar arbeta, […] mina känslor sjuda under tvång-
et, mina krafter samla sig och, en gång åter fri, skall jag med mera nit och 
värme och med högre stämma än någonsin förut tala till folket om de san-
ningar jag funnit vara mera lyckliggörande för slägtet än kristendomens tros-
artiklar.176 

 
Hotet gick inte hem. En majoritet av Högsta domstolens ledamöter bedömde 
att Svea hovrätts utslag skulle fastställas. Den 5 november meddelades   
domen på fängelse i tre månader för förnekelse av en gud, ett liv efter detta 
och den rena evangeliska läran. Inte heller Högsta domstolen gick in i någon 
argumentation om påföljden i förhållande till brottets allvar. Det kan dock 
noteras att domstolen inte var enig i sin bedömning. Tre av de sju justitie-
råden som deltog vid mötet den 5 november ansåg att det räckte med böter 
för det brott som Lennstrand begått och ville stadfästa domen från Örebro 
rådstuvurätt istället för Svea hovrätts dom.177  
 

* 
 
På en annan punkt var Lennstrand mer framgångsrik i sin kamp mot rätts-
väsendet. Knappt hade broschyren med föredraget den 30 maj hunnit komma 
ut innan den belades med kvarstad på order från justitieministern som för-
anstaltade om ett nytt åtal för hädelse enligt tryckfrihetsförordningen. Den 
hade tryckts i Stockholm, och Lennstrand hade redan hunnit tillbaka dit när 
beslaget skedde den 18 juni. Han arrangerade omedelbart så att han kunde 

                               
176 Nedre Justitierevision/Högsta domstolen, utslagshandlingar i brottmål nr 1009/1888, utslag 
den 5 november 1888. Riksarkivet.  
177 Nedre Justitierevision/Högsta domstolen, protokoll i brottmål den 5 november 1888. Riks-
arkivet. 
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hålla föredraget också i huvudstaden, trots att delar av det gick tillbaka på 
den lokala polemiken med lektor Lyth och andra i Örebro.178  

Nu började delar av den liberala pressen reagera på allvar mot hoten mot 
tryckfriheten. Nerikes Allehanda hade repat mod efter att Lennstrand frikänts 
från anklagelsen om hädelse. Tidningen uttryckte viss sympati med Lenn-
strands försvar mot konservativa och oförstående örebroare; fiendskapen 
mellan Lyth och Nerikes Allehanda var ömsesidig. Vidare konstaterade tid-
ningen att myndigheterna än en gång bidragit till att ge Lennstrand en upp-
märksamhet som han annars inte kunnat räkna med. Göteborgs Handels- och 
Sjöfartstidning kritiserade benägenheten att åtala Lennstrand och ”andra 
kättare” för etiskt grundad kritik av kristna dogmer. Tidningen berömde 
också utilisten för att ha något av ”kolportörens eller missionärens nitälskan” 
när han ställde uppgiften att arbeta för den gemensamma nyttan i skuggan av 
döden. Och i en artikel med rubriken ”Ett oförnuftigt tidehvarf” citerade 
Dagens Nyheter delar av broschyrtexten och hävdade att inte ens den mest 
religiöst anlagde behövde oroa sig över den, även om tidningen tydligt    
distanserade sig från innehållet och författarens ”öfvermod”.179  

Inför tryckfrihetsjuryns utslag skrev Lennstrand till Hjalmar Öhrvall att 
han var ”fullkomligt likgiltig” inför domen. Efter beslaget av broschyren var 
han mer nedstämd:  

 
Det är inte utan att jag känner mig en smula utschasad. Mot fängelse har jag 
för min personliga del ingenting att anmärka. Der skulle jag kunna arbeta och 
skrifva. […] Mitt mod har de senaste dagarna ej varit synnerligen stort – jag 
känner mig så bunden af brist på medel – och så är jag ju snart sagdt ensam. 
Krafternas vilja ej alltid räcka till.180  

 
Till stämningsläget bidrog känslan av att, i brist på egen tidning, vara utläm-
nad till ”nådesmulor” från pressen. En egen känsla av otillfredsställelse inför 
det tillfälliga och flyktiga i agitationen infann sig också: ”Konfiskerade före-
draget var som alla mina föredrag sammanrafsadt och endast ämnat för den 
stund jag höll det.”181 

Öhrvall bidrog med synpunkter på den försvarsskrift som Lennstrand in-
lämnade till Stockholms rådstuvurätt. Där frågade den åtalade vad som mer 
exakt skulle vara hädiskt i den beslagtagna skriften. I åtalet hänvisades vis-
serligen till några sidor i början av broschyren, men inte till några enskilda 

                               
178 Dagens Nyheter den 21 juni 1888. 
179 Nerikes Allehanda den 23 juni 1888; Dagens Nyheter den 22 juni 1888; Göteborgs Han-
dels- och Sjöfartstidning den 22 juni 1888. – Dagens Nyheter noterade under dessa dagar att 
den mångkunnige justitieminstern hade utsetts till korresponderande ledamot i en italiensk 
nämnd med uppgift att avgöra vilka böcker som skulle anses vara förbjudna inom den     
katolska kyrkan. Tidningen påpekade att Bergström som statsråd svurit att försvara den rena 
evangeliska läran, och att han därför lika lite borde kunna ingå i nämnden som Lennstrand 
kunde bli statsråd. Dagens Nyheter den 18 & 19 juni 1888. 
180 Viktor Lennstrand, brev till Hjalmar Öhrvall den 20 juni 1888, jfr brev den 9 juni. UUB. 
181 Vikot Lennstrand, brev till Hjalmar Öhrvall den 20 juni 1888. UUB. 
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formuleringar. Han fortsatte med att på nytt erkänna sig skyldig till – eller 
snarare ansvarig för – förnekelse, vilket justitieministern denna gång inte 
valt att väcka åtal för. Åtalet underkändes därefter som ett utslag av en nyck-
full, politiskt beslutad beteckning på ”ett kritiskt uppvisande af det osanna 
och dåliga i de religiösa föreställningar, som hysas af en del af vårt folk”. 
Slutligen medger Lennstrand att det finns personer ”som måste känna sig 
obehagligt berörda” av hans föredrag – ”men i samma mening väcka ock 
presternas predikningar förargelse, då de tala illa om de rationalistiska me-
ningar som blifvit tusendes lifstro”.  

När det gällde den centrala punkten om den åtalade skriften innehöll nå-
gon hädelse nekade Lennstrand bestämt. Han hänvisade till en definition 
som Johan Hagströmer, ”en af våra främste rättslärde”, skulle ha gjort och 
som innebar att hädelse mot Gud är lika med att håna, gyckla med, yttra sig 
föraktfullt om eller förlöjliga ”det högsta väsendet”. Lennstrand hävdade att 
han omöjligen kunde ha hädat eftersom han vägrade att uppfatta Gamla tes-
tamentets gudom som det högsta väsendet och inte hade någon egen uppfatt-
ning om vad detta väsende bestod av. Det är oklart varifrån hänvisningen till 
Hagströmer hämtats och om den överhuvudtaget går tillbaka på något som 
denne sagt eller skrivit. Inget tyder på att Lennstrand skulle ha haft direkt 
kontakt med juridikprofessorn, men det är möjligt att han fått definitionen 
refererad av någon bekant från Uppsalatiden, till exempel Karl Staaff som 
studerat för Hagströmer.182  

Definitionen återgav möjligen professorns uppfattning om vad hädelse-
brottet borde bestå i. Under Nya Lagberedningens arbete hade han verkat för 
en ändring av strafflagen i riktning mot ett mer generellt hädelseförbud som 
inte var avhängigt Svenska kyrkan troslära. I ett annat sammanhang hade 
Hagströmer också framhållit behovet av en modern lagstiftning mot re-
ligionsbrott som ”är egnade att undergräfva den allmänna religiositeten i 
samhället”, oavsett om de berörde Svenska kyrkan eller något annat sam-
fund. Det viktigaste var att den ”sanna gudsfruktan ibland statsmedlemmar-
ne” skyddades – det var den som var samhällsordningens grundval, ”icke 
treenigheten och renlärigheten”.183 Men professorn skilde noga mellan sina 
tankar om hur lagen borde utformas och sin undervisning om dess faktiska 
lydelse. I de föreläsningar som han höll om straffrätten vid denna tid under-
strök han att lagstiftningen tydligt gav Svenska kyrkan rätten att avgöra 
”hvad som kan vara Gud, Guds ord eller sakrament”. Därför spelade den 
ingen roll vid bedömningen av brottet om den som anklagades för att ha 
hädat själv förnekade kyrkans lära.184 Om Lennstrand kallat Hagströmer som 

                               
182 Leif Kihlberg, Karl Staaff, del 1, 1962, s. 49.  
183 Hagströmer 1879, s. 56. 
184 Se Johan Hagströmer, Sv. Straffrätt. Speciela delen. Anteckningar från professor Hag-
strömers förel. del III, UUB, s. 451f Formuleringen ”det högsta väsendet” användes visser-
ligen som bestämning av gudsbegreppet i såväl 1792 som 1810 års tryckfrihetsförordningar, 
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vittne eller bett honom om ett intyg så är det alltså troligt att han fått en helt 
annan beskrivning av hädelse som brott enligt svensk lagstiftning än vad han 
förmedlade till Stockholms rådstuvurätt. Men för Lennstrand var påståendet 
att han inte kunnat häda det högsta väsendet eftersom han inte funnit något 
sådant att tro på viktigt i sig. Öhrvall föreslog att han skulle stryka påståen-
det ur försvarstalet. Den åtalade valde ändå att behålla ”anmärkningen [som] 
har betydelse för åtskilliga”.185 

Stockholms stadsfiskal A. W. Bergström – ej att förväxla med justitie-
ministern P. A. Bergström – avfärdade Lennstrands försvarsinlaga som präg-
lad av ”stor enfald” och ”arghet” med samma svepande förakt som han 
beskrev den åtalade skriften som ”på en gång naiv och hänsynslös”. Trots 
detta frikände Stockholms rådstuvurätt den 31 juli Lennstrand från anklagel-
se om hädelse i broschyren med föredraget i Hörsalen i Örebro den 30 maj. 
Målet hade då flera gånger skjutits upp på grund av svårigheter att få ihop en 
jury.186 Stadsfiskalen överklagade inte domslutet, men Vårt Land hävdade att 
utgången tydligt visade att både tryckfrihetsförordningen och strafflagen 
behövde ändras.187 Lennstrand firade med att på nytt ge ut det åtalade före-
draget, nu med ett tillägg på förstasidan om att broschyren tidigare konfiske-
rats på order av justitieministern men frikänts av juryn.188 Han kompletterade 
texten med den försvarsskrift som han lämnat in till rätten. 

”Hvem bör blifva fördömd – om kristendomen är 
sann?” – Stockholm sommaren 1888 
Sensommaren 1888 rapporterade pressen att en suspekt figur ”under religiöst 
ordsvammel” tiggt pengar i Karlskronatrakten. Personen påstod sig heta 
Lennstrand, vara student och predikant samt son till en pensionerad länsman 
i Västmanland. Egentligen troddes han vara en tidigare garveriarbetare som 
redan straffats för stöld, bedrägeri och våld mot polis. Några veckor senare 
lugnades allmänheten med beskedet att denne falske Lennstrand infångats 
och dömts till tvångsarbete för lösdriveri.189  

                                                                                                                             
men då inte i den allmänna religionsfilosofiska mening som Lennstrand åsyftade utan helt 
klart med avseende på svenska kyrkans dogmer vid denna tid.  
185 Viktor Lennstrand, brev till Hjalmar Öhrvall den 9 juli 1888. UUB. 
186 Stockholms rådstuvurätt, utslag i brottmål, avdelning 6 nr 118 1888, utslag den 4 augusti 
1888. Stockholms stadsarkiv. – Lennstrands försvarsinlaga återges i Viktor E. Lennstrand, 
Den på order från justitieminister P. A. Bergström den 18 juni 1888 konfiskerade och af 
polisen beslagtagna men af juryn den 31 juli samma år frikända broschyren Hvad jag sagt 
och hvad jag icke sagt. Föredrag hållet å hörsalen i Örebro den 30 maj 1888 jemte den till 
rätten inlemnade försvarsskriften, 1888, s. 37, 39 & 42. Jfr brev från Viktor Lennstrand till 
Hjalmar Öhrvall den 9 juli 1888, UUB. 
187 Vårt Land den 31 juli 1888. 
188 Viktor Lennstrand, brev till Hjalmar Öhrvall den 2 augusti 1888. UUB. 
189 Dalpilen den 31 augusti & 21 september 1888. 
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Så känd, eller ökänd, hade den riktige Lennstrand hunnit bli på knappt ett 
år att hans namn kunde användas som täckmantel för en bedragare. I riks- 
och lokalpressen var han nu ständigt närvarande med nyheter om föredrag, 
utilistiska vigslar och andra utspel. En lokalredaktör i Dalarna raljerade över 
”den oundviklige hr Lennstrand”.190 Processen i Örebro hade spätt på upp-
märksamheten, liksom den följande rättegången i Stockholm. På de ställen 
där Utilistiska samfundet fått ett visst fäste stimulerade Lennstrand intresset 
ytterligare. I Södertälje hölls ett större möte i juli 1888, och i Eskilstuna sam-
lades såväl lokala utilister som styrelseledamöter från Stockholm och ett 
större antal personer från Örebro, vars nyvunna tro prövades under ett     
kaotiskt skeppsbrott på vägen hem över Mälaren.191 Däremellan hade tid-
ningarna också, som framgått tidigare, skrivit om systerns självmord och 
begravning. Just under de sensommarveckor som den falske Lennstrand drev 
runt i sydöstra Sverige skulle publiciteten om den riktige agitatorn få ny 
näring. Då avgjordes ännu ett tryckfrihetsåtal mot honom. 

Tillsammans med Alfred Lindkvist hade Lennstrand tidigare under året 
översatt och gett ut en text av den engelske fritänkaren Joseph Symes, en 
omvänd metodistpredikant som sedan några år var verksam i Australien på 
uppdrag av Charles Bradlaugh.192 Texten var kort, fyra sidor i broschyr-
format, och fick den svenska titeln Hvem bör blifva fördömd – om kristen-
domen är sann? Antagligen hade översättarna fått del av förlagan genom 
The Freethinker eller någon annan engelsk fritänkarpublikation.  

Med ett uppbåd bibelreferenser besvarar Symes frågan i titeln med att i 
stort sett alla kommer att hamna i helvetet efter döden och att även helgon 
och profeter är fördömda: 

 
Se här kristendomens yttersta konsekvenser! Den påstås vara kärlekens re-
ligion, men den fördömer alla öfver ett lag. Dess egna gudar, helige och pro-
feter äro samt och synnerligen fördömda af den. För deras egen skull vill jag 
hoppas att det icke är sant!193 

 
Det citerade stycket är det enda avsnitt i texten där författaren påstår något 
generellt om kristendomen. I övrigt bygger framställningen på mer eller 
mindre rimligt tolkade bibelställen. Tonen är raljant, men några direkt an-
grepp riktas inte mot kristna samfund eller enskilda troende. (Några enstaka 

                               
190 Dalpilen den 24 augusti 1888. 
191 Utilistiska samfundets årsberättelse för dess första verksamhetsår 1888, s. 8. – Om 
skeppsbrottet, se Nerikes Allehanda den 20 augusti 1888 & Örebro Tidning den 21 augusti 
1888. 
192 Nash 2007, s. 134. Tidigare svensk forskning har utgått från att Symes var en pseudonym 
för Lennstrand och Lindkvist. Se Germund Michanek, En morgondröm. Studier kring        
Frödings ariska dikt (Diss. Uppsala), 1962, s. 37 och Åhlén & Åhlén 2003, s. 142. I original 
gavs texten ut år 1883 av Charles Bradlaugh och Annie Besant med titeln Universal Despair; 
or, who will be damned if Christianity is true?  
193 Josef Symes, Hvem bör blifva fördömd – om kristendomen är sann? [övers. Alfred Lind-
kvist & Viktor Lennstrand], 1888, s. 4. 
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personer som ”påstå sig kunna göra underverk” nämns dock som särskilda 
helveteskandidater.) De svenska översättarna har i samma anda lagt till en 
not, där de kommenterar förekomsten av ”fördömelse” och ”fördömd” i  
inhemskt språkbruk. Symes skriver att dessa uttryck generellt kommit att 
betraktas som råa och opassande för belevade människor. Lindkvist och 
Lennstrand kommenterar:  

 
Här i Sverige tycks societetslifvet ej hafva haft en sådan välgörande inverkan 
på […] helige Ande som i England och det fast han på sista tiden varit gerna 
sedd vid hofvet. Dock är han ju ännu ganska ”grof i mun”. Men man hoppas, 
att han med tiden skall blifva mera belefvad.194  

 
Broschyren såldes i samband med Lennstrands föredrag i Örebro, men väck-
te ingen större uppmärksamhet.195 Möjligen hade den ändå på det sättet nått 
justitieministern, som ju också var landshövding i länet. I slutet av juni 1888 
fann denne det lämpligt att låta Justitiekanslern åtala de ansvariga för denna 
skrift för hädelsebrott enligt tryckfrihetsförordningen. Att döma av handling-
arna i målet kom initiativet direkt från justitieministern.  

Gernandts tryckeri i Stockholm hade svarat för den tekniska produktionen 
och åtalet anmäldes vid Stockholms rådstuvurätt. Sedan Lennstrand och 
Lindkvist tagit på sig det fulla ansvaret för skriften delades åtalet upp i två 
parallella mål, ett mot Lindkvist och ett mot Lennstrand, eftersom de båda 
svarande var för sig ville välja juryledamöter. Just arbetet med att välja och 
sammankalla juryer tog ansenlig tid mitt i sommaren. En detalj som väckte 
visst uppmärksamhet var Lennstrands val av Ellen Key, som underkändes av 
domstolen eftersom hon inte i bokstavlig mening var juryman.196  

Precis som i fråga om broschyren med texten från föredraget den 30 maj 
är det svårt att ur rättegångshandlingarna utläsa exakt vad som skulle vara 
hädiskt i Symes text. Stadsfiskalen A. W. Bergström hävdade bara att den 
”till sitt syfte och innehåll” bedömts vara brottslig av de myndigheter som 
anmält och drev åtalet. I en gemensam försvarsskrift påpekade Lennstrand 
och Lindkvist också att det ”hade varit önskvärdt, om äfven i detta fall de 
uttryck, som befunnits vara hädiska, angifvits”. De berättade att skriften 
sedan flera år spridits i England utan att befinnas vara samhällsvådlig och 
frågade vilka bevis det fanns för att den nu väckt allmän förargelse i Sverige: 
”Icke är väl herr Justitieministern allmänheten?” Vidare upprepade de båda 
svarandena de principiella ståndpunkterna i Lennstrands framgångsrika för-
svar i tryckfrihetsmålet mot honom för Hvad jag sagt och icke sagt. Det 
gällde bland annat den definition av hädelse som Lennstrand hade tillskrivit 
Johan Hagströmer – med fokus på Gud som ”det högsta väsendet” – och som 

                               
194 Ibid. s. 1. 
195 Nerikes Allehanda den 27 juni 1888. 
196 Dagens Nyheter den 6 augusti 1888. Bland Lindkvists jurymän fanns Branting, se Nerman 
1960, s. 81. 
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han och nu även Lindkvist tolkade som ett viktigt belägg för att de inte kun-
de ha ansetts häda.197 

Domsluten bidrog inte till att skingra oklarheterna. Den 17 augusti fälldes 
Lindkvist av sin jury och dömdes till en månads fängelse medan Lennstrand 
friades av sin jury. Dagens Nyheter upplyste sina läsare om att en liknande 
händelse hade inträffat åtminstone en gång tidigare, omkring år 1850, och att 
situationen bara säkert kunde undvikas om samma jurymän utses i två eller 
flera mål om samma skrift.198 I målen mot Lennstrand och Lindkvist hade 
fyra jurymän ingått i båda juryerna. Övriga jurymän – fem i varje jury – hade 
varit olika. Det gällde särskilt de jurymän som svarandena utsett. 

I båda fallen gick processen vidare. Lindkvist överklagade till Svea hov-
rätt, som fastställde rådstuvurättens dom. Därmed tycks Lindkvist ha nöjt 
sig. Han påbörjade sitt fängelsestraff på Långholmen under senhösten 1888.  

Frikännandet av Lennstrand överklagades av stadsfiskalen i Stockholm, 
som förgäves försökte få Svea hovrätt och Högsta domstolen att underkänna 
rådstuvurättens utslag. Framför allt klagade stadsfiskalen på att rådstuvu-
rätten accepterat jurymannen Carl Fredrik Sachs, som hade nominerats av 
Lennstrand. Sachs tillhörde enligt prästbetyget Stockholms Mosaiska för-
samling. Stadsfiskalen hävdade att Sachs därför inte var lämplig som jury-
man i ett mål som avsåg den rena evangeliska läran. Antagligen var stadsfis-
kalen medveten om att lagstiftaren faktiskt öppnat för den möjligheten ge-
nom att avskaffa den tidigare kristna juryeden år 1870. Han hänvisade därför 
till regeringsformen snarare än till tryckfrihetsförordningen, men utan fram-
gång. Högsta domstolen lämnade i januari 1889 ärendet utan åtgärd. Då hade 
Lennstrand ägnat en distinkt och föga moraliserande skrivelse till domstolen 
åt att visa varför det åberopade momentet i regeringsformen inte var tillämp-
ligt i detta fall.199 

Det samlade resultatet av åtalen för utgivningen av Symes text var för-
virrande. Två personer som hade samma ansvar för utgivningen hade fått 
helt olika domar av samma rättsliga instanser. Den tryckta upplagan kon-
fiskerades med hänvisning till domen mot Lindkvist medan Lennstrand obe-
hindrat kunde ge ut och sprida en ny upplaga av broschyren. Fortfarande 
kunde ingen riktigt veta vilka kriterier som gällde för hädelsebrott. Polis och 
åklagare hade knappast lagt någon möda på att reda ut vad hädelsen bestått i 
och om den varit smädlig till formen. Hädelse eller gäckeri hanterades    
snarare som beteckningar för allmänna förbud mot att framföra vissa åsikter 
och var i den meningen närmast utbytbara mot anklagelser om förnekelse. 
För statsmakten var det en komplicerad situation, och utilisterna gjorde vad 
de kunde för att påminna om den till synes inkonsekventa rättstillämpningen.  

                               
197 Svea hovrätt, utslag i kriminella mål nr 740 1888, utslag den 16 oktober 1888. Riksarkivet. 
198 Dagens Nyheter den 18 augusti 1888. 
199 Nedre Justitierevision/Högsta domstolen, utslagshandlingar i brottmål nr 1224/1888, utslag 
den 7 januari 1889 samt protokoll i brottmål den 7 januari 1889. Riksarkivet. Jfr Eek 1942,    
s. 197. 
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Den bästa analysen av läget hade Knut Wicksell redan gjort i förväg i en 
artikel Dagens Nyheter. Wicksell påpekade att jurysystemet borde betraktas 
som ett nödvändigt ”supplement” till den formella rättskipningen. Särskilt i 
mål där samhällets makthavare själva är en part blir juryn ”ett frihetens   
palladium, ett skydd för medborgarna mot möjliga övergrepp från styrandes 
sida”.200 Ur den synvinkeln framstår de olika domarna mot Lindkvist och 
Lennstrand som mindre uppseendeväckande. Juryn hade haft att tolka lag-
stiftningen ur ett medborgerligt perspektiv, och som vid andra tolkningar 
kunde resultaten skilja sig åt. Däremot kunde det hävdas att den lagtext som 
juryerna haft att utgå från – och de åtal som byggts på lagtexten – medgav 
eller till och med uppmuntrade till alltför vidlyftiga och motstridiga tolk-
ningar.  

Lennstrand blev inte mildare till sinnes av att nu två gånger ha frikänts av 
tryckfrihetsjuryer vid Stockholms rådstuvurätt. I ett föredrag i mitten av 
augusti gick han längre än någonsin tidigare genom att uppmana till en mer 
omfattande strid mot de rättsliga myndigheterna. Stundom är det rätt att bry-
ta mot lagen, hävdade han. Med hänvisningar till Jesus, olika kristna  marty-
rer och Martin Luther satte han samvetet över ”föråldrade lagar”:  

 
Jag frågar eder: hvilket är högre, vårt samvete eller justitieminister Berg-
ström? Hvilken af dessa två skola vi lyda? 

Likasom det är en moralisk pligt att lyda hvarje rättvist bud, så är det ock 
en moralisk pligt att bryta hvarje orättvist bud. Ty öfver lagen och menskliga 
stadganden står vårt eget samvete, vårt eget rättsmedvetande. 

[…] 
 Jag frågar eder: skola vi tiga? Skola vi låta justitieminister Bergström och 

drottningen afgöra hvad vi skall tro? […] Skola vi vara laglydiga, då lagen 
förbjuder oss att förneka hvad vi funnit vara osant och när den förbjuder oss 
bekänna hvad vi funnit vara sant? Nej, när lagen söker tvinga oss att svika 
vårt samvetes öfvertygelse och ta okunnighetens påståenden för den allena 
saliggörande tron, är det vår pligt – ej att böja oss för menniskostadgandena, 
utan bekänna vår tro, äfven om vi stämplas som brottslingar.201   

 
Turerna kring texten av Symes verkar inte ha sått split mellan Lindkvist och 
Lennstrand. Det skulle dröja till sommaren 1889 innan de gick skilda vägar. 
Fram tills dess uppträdde de tillsammans och delade på arbetet i Utilistiska 
samfundet. De arbetade också på att internationellt hänga ut den svenska 
statsmakten som präglad av religiöst förtryck. I början av juli 1888, flera 

                               
200 Dagens Nyheter den 30 juli 1888. Artikeln avsåg egentligen det tidigare målet mot Lenn-
strand för Hvad jag sagt och icke sagt. Den var osignerad, men författarskapet anges av Erik 
J. Knudtzon i Knut Wicksells tryckta skrifter 1868–1950, utg. Torun Hedlund-Nyström, 1976, 
s. 79. Wicksell, som ännu inte framträtt som utilist eller medarbetare till Lennstrand, hävdade 
också att den åtalade texten uttryckte ”en verldsåskådning, mera konsekvent genomtänkt och, 
efter allt att döma, under djupare och långvarigare själskamp förvärfvad, än de flesta       
menniskor kunna åberopa i fråga om hvad de kalla sin öfvertygelse”. Om detta skulle straffas, 
vad är då värt belöning? undrade Wicksell. 
201 Social-Demokraten den 18 augusti 1888. 
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veckor innan något av målen vid Stockholms rådstuvurätt var på väg att av-
göras, skrev Lennstrand till Hjalmar Öhrvall om hjälp att vid en fällande 
dom genast telegrafera till Köpenhamn och ”få Sveriges kvarstadskung [det 
vill säga justitieministern] stäld vid skampålen inför hela Europa”.202  

Under hösten pågick kontakter med de engelska fritänkarna, främst ge-
nom Otto Thomsons förmedling.203 I januari 1889 framträdde Lennstrand och 
Lindkvist tillsammans på The Freethinkers förstasida som den svenska fri-
tänkarrörelsens dristiga omslagspojkar. Ett foto av dem tillsammans åtföljs 
av en artikel byggd på uppgifter från dem själva. (Lindkvist hade skrivit sin 
text själv medan Lennstrand uppgavs ha fått hjälp med engelskan.) Vid det 
laget hade Lindkvist just avtjänat sitt fängelsestraff och Lennstrand hade 
påbörjat de tre månader i fängelse som han slutligen dömdes för förnekelsen 
i Örebro. Båda kunde följaktligen presenteras som ”The Swedish Prisoners 
for Blasphemy”, med en tydlig referens till redaktören G. W. Footes egen 
framställning av sin tid i fängelse några år tidigare. Till de relativt utförliga 
beskrivningar som Lindkvist och Lennstrand gav av sig själva fogade The 
Freethinker en kort, introducerande text som framhåller de båda svenskarnas 
som ungdomliga ljusgestalter i kampen mot ”Christian bigotry in Sweden”: 

 
Both the prisoners […] are young. This is as it should be. Positions of danger 
among those who work for the future must be taken up by those upon whom 
the future will mainly depend. Both have received a university education, and 
have by their studies independently emancipated themselves from the creeds 
of their childhood. Both […] are highly intelligent, and of that firm, resolute 
independence which refuses to prostrate honest thought before authority and 
power. Both are of unblemished character, and are, in short, emphatically 
made of the right stuff for the arduous fight in which they are engaged.204 

 
Att Lindkvist straffats för att ha översatt en engelsk fritänkartext nämns kort-
fattat i slutet av artikeln, men mera som en sakupplysning än som en källa 
till tidningens engagemang. Det är ändå rimligt att anta att denna direkta 
koppling till den engelska fritänkarrörelsen var en god investering för upp-
märksamhet utanför Sveriges gränser.  

I de följande numren följde tidningen upp med att berätta om att flera 
engelska fritänkartexter var under översättning till svenska och att National 
Secular Society beslutat att starta en insamling till förmån för försvaret av 
den fria tanken i Sverige. Listor på bidragsgivare publicerades därefter i flera 
omgångar.205  

                               
202 Viktor Lennstrand, brev till Hjalmar Öhrvall den 9 juli 1888. UUB. 
203 Viktor Lennstrand, brev till Hjalmar Öhrvall den 13 december 1888. UUB. 
204 The Freethinker nr 2 1889. 
205 The Freethinker nr 3, 4, 5 & 6 1889. 
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”Hvarför uppträder jag mot kristendomen?”                         
– Malmö hösten 1888 och våren 1889 
Lennstrand fortsatte sin rastlösa agitation i väntan på att alla pågående rätts-
processerna mot honom skulle avslutas. Under hösten 1888 gjorde han ett 
försök att utvidga fältet till västra och södra Sverige.  

I Göteborg fick han god kontakt med en del av arbetarrörelsens före-
trädare. Stödet i stadens socialistiska tidning vid denna tid, den kortlivade 
veckotidningen Folkets Röst, var påfallande starkt. Tidningen hade redan 
under sommaren uppmärksammat Lennstrands verksamhet och gett honom 
support. Nu gav redaktionen honom en välvillig porträttartikel på första-
sidan, ett långt och uppskattande föredragsreferat och principiellt stöd i ett 
resonemang om det nära sambandet mellan socialism och utilism. Ett par 
entusiastiska insändare och en egen kortare artikel, ”Var icke rädd för     
tviflen!”, bidrog till den publicistiska utdelningen på vänsterkanten.206 ”Här i 
Göteborg är utsigterna för vår sak särdeles lofvande”, rapporterade han till 
Öhrvall i början av oktober, men tillade att han under en veckas vistelse i 
staden ändå bara lyckats hålla ett föredrag. Skälet var att stadens ledande 
liberaler med S. A. Hedlund i spetsen bjöd starkt motstånd. De agerade dock 
mera på det praktiska än formella planet. Arbetareföreningens ordförande 
stängde lokalerna för Lennstrand när publiken redan börjat strömma till för 
det första av fyra annonserade föredrag i slutet av september. Arrangemanget 
fick snabbt flyttas till en annan lokal, där publiken tvingades stå och agi-
tatorn fick tala från en bardisk.207 Mitt i natten hade Lennstrand sedan fått 
hjälp av Folkets Röst att trycka och sätta upp nya affischer om lokalbytet för 
de kommande föredragen. Några dagar senare upprördes han av att Göte-
borgs Handels- och Sjöfartstidning under rubriken ”De ha öfverträffat sig 
själfva” tagit in ett mycket kritiskt referat av ett utilistiskt föredrag som 
Lindkvist hållit i Stockholm.208  

Även om starten var trög så kom Lennstrand att hålla ytterligare drygt ett 
halvdussin föredrag under de följande tre veckorna. Det handlade om ett 
urval anföranden som han hade med sig i bagaget från tidigare agitations-
resor. Den här gången avstod han dock från att hålla föredragen om den egna 

                               
206 Folkets röst nr 31 & 40–43 1888. Om tidningen, se Den svenska pressens historia, red. 
Karl Erik Gustafsson & Per Rydén, 2001, del II, s. 286ff. Just när Lennstrand lämnat Göte-
borg publicerade Folkets Röst en dikt av Sigvald Götsson – känd för dikten ”Krig!” som Axel 
Danielsson blivit åtalad för att ha publicerat i Arbetet – och som året efter fick den ansvariga 
utgivaren Pehr Erikson dömd och fängslad för majestätsbrott. Straffet gällde även publiceran-
det av texter som bedömts smäda riksdagen.  
207 Viktor Lennstrand, brev till Hjalmar Öhrvall den 2 oktober 1888. UUB. Göteborgs-Posten 
berättade dock att publiken skingrades sedan Lennstrand hållit ett kortare anförande från 
trappan till huset och de många socialister som ingick i publiken hade svurit ve och förbannel-
se över Arbetareföreningen. Se numret den 1 oktober 1888. 
208 Viktor Lennstrand, brev till Hjalmar Öhrvall den 2 & 9 oktober 1888. UUB. Jfr Folkets 
Röst nr 40 1888 & Mentzers översikt i Nya Sanningar nr 14 1896, s. 107. 
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själsutvecklingen. De dominerande pressorganen bevärdigade honom knap-
past någon bevakning, men den kortlivade liberala tidningen Nyheterna 
skrev både en längre kritisk artikel och ett par kortare positiva notiser. I den 
ena notisen noterade tidningen att Lennstrand inte borde frånkännas all idea-
litet och i den andra berömdes hans talekonst:  

 
Han bevis voro mycket goda, och flere gånger höjde sig talaren till sann re-
ligiös vältalighet.  

[…] En mera gripande predikan hölls sannolikt icke den dagen i Göteborg 
och hela auditoriet visade sig ock djupt rördt. Särskildt voro fruntimren rika 
på tårar af rörelse, men man såg äfven tårar på mer än en manlig kind, som 
kunde tyckas ovan att tjäna som flodbädd för ett tåreflöde.209  

 
Trots de ledande tidningarnas väl tyglade intresse, uppstod en viss oro och 
diskussion i staden under de veckor som Lennstrand vistades där. Kristna 
och idealistiska motföredrag hölls, och den lokala Reformföreningen anord-
nade en diskussion med bland annat den besökande utilisten om inskränk-
ningarna i den politiska och religiösa yttrandefriheten.210 Men dramatiken 
med åtal och mötesförbud från myndigheternas sida uteblev, trots att Göte-
borgs-Posten med avsmak undrade om inte ordningsmakten borde ha ingri-
pit mot Lennstrands ”uppviglingsföredrag” och skyddat människorna från 
”gudlöshetens förvildning”.211 När Lennstrand lämnade Göteborg efter nära 
en månad kunde han bara inräkna 67 medlemmar i Utilistiska samfundets 
lokalavdelning.212 Strax innan han reste vidare söderut blev han dessutom 
attackerad på gatan av en grupp skolpojkar som förföljde honom med svor-
domar och ropet ”gudsförnekar Lennstrand! gudsförnekar Lennstrand!”213  

Andra förutsättningar mötte honom i Skåne, dit han begav sig i slutet av 
oktober. Här var arbetarrörelsen mindre vänligt stämd och de tongivande 
kretsarna bekämpade energiskt Lennstrand och hans idéer. I Arbetet publice-
rade Axel Danielsson långa artiklar mot utilismens irrläror som han ansåg 

                               
209 Nyheterna den 20 oktober 1888, jfr den kritiska artikeln den 6 oktober. Lennstrand citerade 
Nyheternas beröm i annonser för det föredrag han hållit om förekomsten av ett liv efter detta. 
210 Lennstrands föredrag annonserades i Göteborgs-Posten den 3, 4, 6, 9, 10, 12 & 19 oktober, 
och diskussionen i Reformföreningen refererades den 15 oktober. Ett par av motföredragen 
refererades utförligare av lokalpressen än Lennstrands egna föredrag. Se Göteborgs-Posten 
den 19 oktober om adjunkt Hallgrens föredrag och Göteborgs Weckoblad i nr 42 samma dag 
om dr Wretlinds föredrag i latinläroverkets högtidssal. Dagen efter annonserades föredraget 
”Har Viktor Lennstrand funnit de vises sten?” av litteratören Alb. Törnblom.   
211 Göteborgs-Posten den 20 oktober 1888. Tidningen tipsade också om lämpliga lagrum, 
bl.a. den förordning från 1869 som innehöll förbud mot att med bedrägliga medel söka förmå 
någon att avfalla från den rätta evangeliska läran.  
212 Folkets Röst fortsatte sitt entusiastiska stöd till utilismen genom annonser och notiser både 
om Lennstrands verksamhet och om den lokala samfundsavdelningen. Till jul kunde man 
genom redaktionen köpa porträttbilder av Lennstrand som såldes till stöd för Utilistiska sam-
fundet. Se Folkets Röst nr 47–48 & 50 1888. Publiciteten upphörde en bit in på det följande 
året, kanske till följd av att lokalavdelningens verksamhet hade tynat bort. 
213 Viktor Lennstrand, brev till Hjalmar Öhrvall den 28 oktober 1888. UUB.  
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hotade arbetarrörelsens enighet och rekryteringsmöjligheter.214 Tidningen 
pekade i en ledare också på likheterna mellan socialism och kristendom med 
bergspredikan som gemensam nämnare.215 I övrigt varierade pressbevak-
ningen kraftigt. Viktiga tidningar som Helsingborgs Allehanda och Syd-
svenska Dagbladet bevärdigade honom knappast något intresse, men andra 
delar av pressen var nyfikna och inte helt avvisande. Det gällde särskilt Öre-
sunds-Posten. Tidningen gavs ut av samme F. T. Borg som i ungdomen fällts 
för hädelsebrott av Stockholms rådstuvurätt, men undgått straff sedan Svea 
hovrätt friat honom. Nu var han en modest liberal publicist och politiker. 
Borg gick inte in på de egna erfarenheterna av religionskritik, men    verkar 
ha känt igen något i den yngre utilistens radikalt antikristna förkunnelse, 
trots att han själv nu försiktigtvis bara pläderade för en upplysning mellan 
”bibeldyrkan och ateism”.216  

En annan skillnad var att väckelsen inte var lika stark i Skåne som i de 
mellansvenska städer som Lennstrand tidigare besökt. Han kunde därför inte 
räkna med den sorts konfrontationer med predikanter och frälsnings-
officerare som han vant sig vid, och därmed inte heller med den uppmärk-
samhet som detta brukade ge. Myndigheternas beredskap att ingripa mot 
honom var å andra sidan hög. De hade färska erfarenheter av att åtala so-
cialister för majestätsbrott och smädelse mot riksdagen, och befann sig sedan 
flera månader i öppen strid mot Danielsson.  

Den stad där Lennstrand fick möjlighet att framträda under längst tid i 
Skåne var Helsingborg. Där höll han sitt första föredrag den 25 oktober i 
Godtemplarordens stora sal. Ämnet var ”Kristendomens inre motsägelser” 
och publiken var större än vad som var vanligt vid offentliga föreläsningar i 
staden. Öresunds-Posten anslog redan från början sin ton: ”Utan att ställa sig 
i vältalarnas skara verkade dock tal:n genom sitt allvar och den öfvertygel-
sens värme, hvarmed han frambar sina åsigter.”217 Oavsett hur Lennstrand 
planerat sin Skånesejour följde nu några veckor där mönstret från Örebro 
upprepades på flera punkter. I snabb takt höll han ett antal föredrag om gene-
rella religions- och moralfrågor innan han bjöd in till ett offentligt dis-
kussionsmöte för att försvara några uppställda teser.218 Teserna var nu tio till 
antalet och något annorlunda formulerade än i Örebro. Den här gången    
pekades inte bara Gud ut som syndare utan även Kristus och den helige 
ande. Dessutom omfattade teserna en uppmaning till civil olydnad:  

 
1. Kristendomen är stridande mot rättsmedvetandet, förnuftet och vetenska-

pen. 
2. Bibeln är icke en gudomlig bok. 

                               
214 Se t.ex. Arbetet den 1, 3 & 8 november 1888. 
215 Arbetet den 20 november 1888. 
216 Öresunds-Posten den 3 november 1888. 
217 Öresunds-Posten den 26 oktober 1888. 
218 Öresunds-Posten den 29 oktober 1888. 
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3. Alla tre kristendomens gudar äro syndare. 
4. Någon bönhörande gud finns ej – ej heller någon guds försyn. 
5. Kristendomsundervisningen bör af flera skäl bort ur skolorna. 
6. Moral och sedlighet äro alls icke beroende af kristendomen. 
7. Statskyrkan är en orättvisa, som med det snaraste bör afskaffas. 
8. Detta lifvet är det enda, om hvilket vi veta något. 
9. Ett lif utan gud är det lyckligaste lifvet. 
10. När lagen förbjuder oss uttala sanningen och bekämpa lögn och vid-

skepelse, är det vår pligt att bryta mot lagen.219  
 
Diskussionsmötet ägde rum den 1 november i Godtemplarföreningens stora 
sal. I annonserna hade Lennstrand först skrivit ”Prester, predikanter och öf-
riga kristna inbjudas vänligen”, med en formulering som han tidigare använt 
i bland annat Örebro. När dagen närmade sig lade han till en formulering 
som både kan ha lockat deltagare och ingivit avsmak: ”OBS! Biblar torde 
medtagas. Ty jag kanske under diskussionen nödgas citera bibelställen, som 
jag af blygsamhetskänsla ej kan högt läsa upp.”220 Diskussionen blev uppen-
barligen intensiv under mötet som ska ha lockat 700–800 deltagare. Även 
om flertalet av dessa, enligt Öresunds-Postens referat, var benägna att ge 
Lennstrand rätt i sak hade bara fem av teserna hunnits med när tre timmar 
gått. Lennstrand annonserade därför snabbt ut en fortsättning till söndagen 
den 4 november för att hinna med de resterande ”sanningarna” innan Uti-
listiska samfundets lokalavdelning skulle ha fest med deklamationer och 
körsång.  

Här gick gränsen för vad stadens myndigheter tolererade. På lördags-
eftermiddagen uppsöktes Lennstrand i en cigarrbutik av två poliskonstaplar. 
Dessa läste upp en skrivelse från Helsingborgs polischef där det framgick att 
såväl det fortsatta diskussionsmötet som den planerade festen hade ställts in 
med hänvisning till att Lennstrand fällt anstötliga yttranden som tycktes ut-
göra hädelsebrott enligt strafflagen. När denne därefter anmälde ett nytt  
föredrag blev svaret omedelbart nej. En annan person som försökte anmäla 
sig som ansvarig för det inställda diskussionsmötet fick också snabbt ett 
negativt svar från polischefen.  Någon möjlighet att pröva vad som var ”an-
stötligt” eller möjligen ”hädiskt” gavs inte heller. Ett par dagar senare fick 
Lennstrand ändå möjlighet att på nytt vända sig till helsingborgarna, nu med 
en ”bibelförklaring” över Ap.G. 4:17 (annonserad under rubriken ”Ryssland 
i Sverige!”). Ett par dagar senare fortsatte han med en ”Predikan öfver Hvad 
vi ej kunna förneka”.221 Senare i november lät polisen honom också hålla de 

                               
219 Viktor E. Lennstrand, Programblad för möte i Helsingborg 1888. Teser, hvilka jag är 
beredd att försvara vid diskussionsmötet å Godtemplarföreningens stora sal Torsdagen den 1 
Nov. 1888, i särskild kapsel med material om utilism på Svenska avdelningen under Teologi, 
polemik. UUB  
220 Öresunds-Posten den 31 oktober & 1 november 1888. 
221 Öresunds-Posten den 3, 5 & 6 november 1888; Helsingborgs Dagblad den 5 november 
1888. 
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tre föredragen om hur han blev fritänkare som redan framförts på andra 
håll.222 

Efter ett tag kunde Lennstrand konstatera att det inte blev något åtal i Hel-
singborg. Uppenbarligen hade han räknat med den möjligheten och medvetet 
balanserat på gränsen till det otillåtna när han offentliggjorde de tio teserna. 
Till Öhrvall skrev han om sin förvåning, men också om svårigheten att tolka 
vad den uteblivna rättsprocessen innebar för hans fortsatta verksamhet: 

 
Är det ej märkvärdigt att de tio teserna ej blifvit åtalade? Det är ett våg-

stycke, som jag tvekar göra om. Men när de gått fria för åtal i Helsingborg, 
borde de väl ock få tryckas annorstädes utan anmärkning. Men derpå kan 
man ej vara säker. Annars skulle jag anordna dylikt diskussionsmöte både [i 
Malmö] och i Lund. Dessa möten är ytterst verksamma. ”Den allmänna opi-
nionen” gör så mycket. Och egendomligt nog, har jag på de två sista diskus-
sionsmöten jag hållit, haft flertalet på min sida. I Helsingborg var ju hela mö-
tet (700 personer) med om de flesta frågorna. Vid en af frågorna röstades 
med handuppräckning – och hela församlingen räckte upp händerna för bifall 
till kristendomsundervisningens borttagande ur skolorna – ingen räckte upp 
handen för dess bibehållande. Det var en stark opinion.223 

 
Samtliga präster i Helsingborg hade uteblivit från diskussionsmötet den 1 
november. Den 8 november fick Lennstrand en kallelse att inställa sig hos 
kyrkorådet för att ”erhålla varningar och föreställningar” med anledning av 
sin kristendomsfientliga verksamhet. Kyrkorådet oroade sig särskilt för det 
intryck som agitationen lämnade på ”sådana samhällsmedlemmar, som äro 
mindre befästade i sanningen och sakna förmågan af sjelfständigt omdöme”. 
Lennstrand svarade med ett öppet brev om att han vägrade hörsamma kallel-
sen för att inte behöva ta emot varningar som senare kunde bli argument för 
att förbjuda fler föredrag av honom.224 Kyrkorådets ordförande, den sjuttio-
årige prosten H. A. Witt, grep då pennan och skrev en artikel i Helsingborgs 
Dagblad där han offentligt meddelade de ”varningar och föreställningar” 
som han avsett att ge vid det personliga mötet. Lugnt och metodiskt, om än 
något överlägset, gick Witt igenom de teser som Lennstrand uppställt i Hel-
singborg. Särskilt dröjde han vid påståendet att ett liv utan Gud är det lyckli-
gaste livet: ”Ni sjelf måste således nu känna Er fullkomligt lycklig. Och 
likväl kan jag icke tillbakavisa en half aning derom, att ännu hos Eder finnas 
stunder, då Ni fattas af en onämnbar ångest och samvetsoro.”225 Witts artikel 
blev det kanske enda allvarliga svar som Lennstrand någonsin fick från en 
företrädare för Svenska kyrkans huvudlinje. Efter en tid kontrade han med 
en 15 sidor lång broschyr, Svar på tal, med uppretade kommentarer till Witts 
artikel. Den energiske utilisten, som ständigt talade om sina själsstrider och 

                               
222 Öresunds-Posten den 9 & 12 november 1888. 
223 Viktor Lennstrand, brev till Hjalmar Öhrvall den 14 november 1888. UUB. 
224 Öresunds-Posten den 10 & 17 november 1888. 
225 Helsingborgs Dagblad den 21 november 1888. 
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om döden som livets grundvillkor, hade uppenbarligen blivit besvärad av 
den äldre prästmannens kommentarer.226  
 

* 
 
När Witts artikel publicerades hade Lennstrand redan dragit vidare. Den 17 
november höll han sitt första föredrag i Malmö. Omkring 400 personer hade 
samlats för att höra hans svar på frågan ”Fins det ett lif efter detta?” Publi-
ken dominerades enligt tidningsreferaten av arbetare, vilket antyder att den 
också i huvudsak bestod av män. Arbetet hittade visserligen några ”över-
klassare” bland åhörarna, men Skånska Aftonbladet beklagade att ”den mera 
bildade klassen” bara utgjorde en liten del av publiken. Båda tidningarna var 
positiva till Lennstrands framförande, trots att de av olika skäl reserverade 
sig mot innehållet. Den 19 november följdes arrangemanget upp med ett nytt 
föredrag, ”Hvarför uppträder jag mot kristendomen?”, som enligt stads-
fiskalen i Malmö lockade 500–600 besökare. Båda gångerna användes God-
templarordens stora sal, vilket ledde till en del rabalder om vem som hade 
rätt att hyra ut ordens lokaler.  

Detta var inte den allvarligaste stridighet som Lennstrand utlöste i 
Malmö. Den 20 november anmälde stadsfiskalen Nils Aschan Lennstrand till 
åtal för föredraget den 19 november, som ”såväl till innehåll som form, från 
början till slut endast utgöra ett hopande af de gröfsta hädelser och hänsyns-
lösaste förhånande af såväl Gud som Bibelns lära och hela kristendomen, alt 
framstäldt på ett sätt, att det måst väcka afsky och förargelse”. Åtalspunkten 
var hädelse eller gäckeri enligt vad som förbjöds i strafflagen. Som för-
svårande omständigheter angavs bland annat att Lennstrand nyligen varit 
åtalad och dömd för liknande brott. Redan innan åtalet blev offentligt påstod 
Sydsvenska Dagbladet att Lennstrand hade anat att myndigheterna skulle slå 
till snabbare och hårdhäntare i Malmö än i Helsingborg. I ett kort, föraktfullt 
referat av föredraget den 19 november – innehållet beskrevs som geschäft 
och en ömklig smörja där inte ens råheten var originell – noterar tidningen 
att föredragshållaren ”vädrade i luften ett åtal för hädelse […] och gjorde 
åtskilliga invokationer till allmänne åklagaren”.227 

Föredraget den 19 november tydde på att temperaturen i Lennstrands agi-
tation höjts ytterligare. Det började på samma resoluta och för vissa åhörare 
chockerande sätt som han ofta inledde: ”Jag uppträder afgjordt och bestämdt 
mot kristendomen, derför att den är en föråldrad religion – den är antikvarisk 
och strider mot vetenskapen, sunda förnuftet och vår personliga lifserfaren-
het.”228 Via utförliga religionshistoriska exkurser och exposéer landade han i 

                               
226 Viktor E. Lennstrand, Svar på tal. Till prosten H. A. Witt!, 1889.  
227 Skånska Aftonbladet den 19, 20 & 21 november & 8 december 1888; Arbetet den 20  
november 1888; Sydsvenska Dagbladet den 20 & 21 november 1888. 
228 Viktor E. Lennstrand, Hvarför upträder jag mot kristendomen? Föredrag, Andra uppl., 
1889, s. 5. 
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en även med Lennstrandska mått ovanligt provokativ uppmaning till åhörar-
na att göra upp med kristendomen som en ond och omänsklig kraft:  

 
Menniskor! Ären I då totalt förblindade? Hafven I då ingen rättskänsla? 

Sluten upp att utsträcka Edra händer mot en frälsare på korset – han kan icke 
hjelpa Eder! […] Frigören Eder från allt som är ondt och dåligt och blifven 
menniskor med förnuft och vilja! Endast den som brukar sitt förnuft och     
visar, att han har en vilja är en menniska!229 

 
Intressantast i föredraget är de kommentarer som i förväg fälls in till hä-
delseanklagelsen. ”Här har talats och skrivits om hädelser och man säger, att 
jag icke gör något annat än hädar gud”, säger Lennstrand som inledning till 
ett resonemang om att han inte sagt något annat än att människor inte kan 
veta något om livets uppkomst. Efter denna mjuka upptakt hårdnar dock 
tonen snabbt till ännu ett ovanligt provokativt avsnitt: 

 
När jag ser detta eländiga afguderi, denna kristna hedendom, alls icke bättre 
än den gamla grekiska och romerska och jag stiger upp och säger till folket: 
”här måste det bli rent hus. Dessa Edra gudar ha icke mera verklighet än 
Oden, Jupiter och Serapis haft. Nu är tiden kommen, då vi ej längre skola tro 
på dessa historier”. Är det hädelse eller gäckeri? 

Nåväl – jag vill ej tvista om ord. Säg då gerna, att jag hädar dessa små  
gudar, som äro så heliga för Eder. Jag kan sannerligen ej alltid hålla mig all-
varsam, när jag talar om dem. Och jag vet att Edra prester i enrum sitta och 
skämta öfver Eder okunnighet.230  

 
Egendomligt nog kom inte stadsfiskalen att ge denna del av föredraget någon 
avgörande roll under de följande förhandlingarna om hädelseåtalet. 

Under vistelsen i Malmö började Lennstrand fundera över formerna för 
sin agitation. Öhrvall var orolig över att han stannade för länge på varje 
plats. ”Men för att få en rörelse i gång får man lof att dröja något och ej ha 
så bråttom”, svarade Lennstrand, ”[jag] har sjelf tyckt, att åhörarne kunde 
tröttna, men det är märkvärdigt att se med hvilket intresse de följa före-
dragen – och någon minskning i publiken märks ej.” Värre var det med hans 
frånvaro från huvudstaden. Där hade Alfred Lindkvist hållit ställningarna 
under hösten, men han skulle just till att häktas för att avtjäna fängelsestraff 
för den svenska utgåvan av Symes skrift: ”Jag borde nu till Stockholm, ty 
verksamheten har betydligt tynat af under min långa frånvaro, men jag anser 
det vara vigtigare att tala, der behofvet ännu ej är väckt, än der det finnes. 
Det skall nog sedan gå att rycka upp Stockholmarne i de första känslor, med 
hvilka de omfattade utilismen.”231 Ett särskilt problem som började oroa 
Lennstrand var attackerna från socialistiskt håll i Stockholm. Redan nu insåg 
han vad som stod på spel: ”Socialisterna fruktar – konkurrens. Simpelt! 

                               
229 Ibid., s. 19. 
230 Ibid., s. 15. 
231 Viktor Lennstrand, brev till Hjalmar Öhrvall den 14 november 1888. UUB. 
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Skulle ej rum finnas för båda våra rörelser utan att vi behöfva ligga i lufven 
på hvarandra!”232 

Bråket om Godtemplarordens lokaler tvingade Lennstrand att hitta en ny 
arena i Malmö, men åtalet fick honom inte att avskriva planerna på fler före-
drag. Till den 24 november annonserade han två nya föredrag, ”Hvad jag 
förnekar” och ”Föredrag över Ap.G. 4:17, ämne: Tanke- och yttrandefrihet”. 
Samma dag fann dock stadens magistrat det för gott att utan närmare förklar-
ing förbjuda båda föredragen. Dagen efter försökte Lennstrand, enligt mönst-
ret från Helsingborg, anordna en ”andaktsövning” för 300–400 personer, 
men polisen ingrep på plats och utrymde lokalen. Den 26 november försökte 
han att få hålla ytterligare ett föredrag, ”Hvad vilja vi utilister”, som utan 
förbud eller påföljder redan framförts i andra städer. Även denna gång för-
bjöd magistraten i Malmö arrangemanget. Både den 25 november och den 
27 november tilläts Lennstrand dock tala inför Utilistiska samfundets lo-
kalavdelning i Malmö, vilket bidrog till att antalet medlemmar snabbt ökade 
till närmare 180 stycken.233 Mitt i allt detta hann Lennstrand med en avstick-
are till Lund, där han omgående nekades tillstånd för hela åtta olika föredrag 
som misstänktes likna de som han hållit på andra håll.234  

Förhandlingarna i hädelsemålet inleddes vid Malmö rådstuvurätt den 23 
november. De fick Lennstrands känsloläge att pendla mellan trötthet och 
stegrad stridslust. Han markerade i ett brev till Öhrvall att han tog uppgiften 
på allvar och att just därför trodde sig kunna bli frikänd: ”jag är viss om, att 
ifall man gör, hvad man kan, så skall man ej kunna fällas. / Domstolens  
tålamod kommer väl många gånger att sättas på prof, men detta mål [är] ett 
afgörande mål.”235 Direkt i början av rättegången invände Lennstrand mot 
uppgiften i åtalet om att han tidigare blivit dömd för liknande brott – endast 
för förnekelse. Stadsfiskalen medgav att han begått ett misstag. Lennstrand 
bestred också beskrivningen av föredraget som ett hopande av grova smädel-
ser mot gud. Han hävdade att föredraget bestod av skäl och bevis som stads-
fiskalen måste bemöta innan han kunde gå vidare med åtalet. Vis av erfaren-
heterna från tidigare hädelseåtal påpekade han också att stadsfiskalen måste 
bevisa att föredraget åstadkommit allmän förargelse. På den punkten var 
motståndaren väl förberedd. Stadsfiskalen hade redan under ett tidigare hä-
delseåtal mot Danielsson inkallat vittnen för att belägga graden av allmän 
förargelse. Även denna gång lät han rätten ta del av ett sådant material. En 
skrivelse från 14 personer som ansåg att föredraget i sin helhet utgjorde ett 

                               
232 Viktor Lennstrand, brev till Hjalmar Öhrvall den 4 november 1888. UUB. Se även brev 
från den 24 november 1888. 
233 Skånska Aftonbladet den 26, 27 & 29 november 1888; Arbetet den 27 november 1888. 
Framgången blev tillfällig. Efter ett halvår upphörde lokalavdelningens verksamhet. Den 
startades på nytt efter något år, men led en svår förlust när den nya eldsjälen Johan Lindell 
emigrerade. Se Fritänkaren nr 5 1891, s. 41. 
234 Sydsvenska Dagbladet den 23 november 1888. 
235 Viktor Lennstrand, brev till Hjalmar Öhrvall den 27 november 1888. UUB.  
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hänsynslöst förhånande av Gud och Bibeln presenterades. Utdrag ur före-
draget ingick i skrivelsen, men det var snarare helheten än enskilda formule-
ringar som undertecknarna tagit anstöt av. Inlagan hade viss klassprofil. Här 
förekom en komminister, en byggmästare och en fabriksägare, men ingen 
arbetare. Dessutom hade skrivelsen undertecknats av flera poliser, som an-
tagligen på förhand kommenderats till att närvara under föredraget.  

Det skulle dröja till den 8 mars 1889 innan förhandlingarna återupptogs. I 
början av december greps Lennstrand av polisen som förde honom till Cell-
fängelset i Malmö, där han skulle avtjäna det tremånadersstraff för för-
nekelsen i Örebro som vid det laget fastställts av Högsta domstolen.  

När målet på nytt togs upp vid rådstuvurätten i Malmö svarade Lenn-
strand med att överlämna en egen lista på sjutton personer. Dessa intygade 
att de varit närvarande under föredraget den 19 november och att det hade 
haft ett allvarligt innehåll och ett vetenskapligt upplysningssyfte. Dessa nya 
vittnen, som främst var arbetare, påpekade att föredraget inte kunnat väcka 
avsky utan att det förtjänat de applåder och bifallsrop som det följdes av. 
Inför en fullsatt rättegångssal – där flera intresserade åhörare inte fått plats – 
började åklagarens och den svarandes vittnen höras. Av de sjutton vittnen 
som Lennstrand åberopade hade bara elva infunnit sig, men han hade också 
kallat ytterligare två personer som varit med under föredraget och som nu 
var på plats. Dessa var båda läroverksadjunkter och fick relativt utförligt 
redogöra för att de uppfattat föredraget som vetenskapligt korrekt och inga-
lunda hädiskt. Därefter svors Lennstrands övriga vittnen in och förhördes 
åtminstone delvis av åklagaren. När det blev Lennstrands tur att förhöra 
åklagarens utbröt visst tumult. Lennstrand avbröts av domaren, rådman 
Falkman, som underkände frågorna och menade att de redan var besvarade. 
Tonläget i lokalen var ansträngt – och av referaten att döma tämligen högt – 
när förhandlingen avslutades efter tre timmar.236  

Sammantaget gav vittnesmålen åtalet vid Malmö rådstuvurätt en annan 
konkretion än de tidigare hädelseåtalen mot Lennstrand. Båda sidor försökte 
utgå från vad som stod i strafflagen. Såväl vittnesmålen som förhandlingen 
den 8 mars svajade dock mellan närgångna diskussioner om enstaka formu-
leringar i föredraget och det helhetsintryck som det gett åhörarna. Handling-
arna från målet visar att domaren inte var konsekvent på denna punkt. Han 
tillät åklagaren att gå in på ordval och lösryckta citat, men tystade ett av 
Lennstrands vittnen när denne hävdade att en sådan metod kan leda till 

                               
236 I Arbetet den 9 mars 1889 beskrevs domarens agerande som skandalöst – med livliga 
detaljer om hur han ryter mot Lennstrand – och rättegången som ”ett kättarbål”. Jfr Social-
Demokraten den 16 mars som återger artikeln med en inledande kommentar av Lennstrand. 
Även det mer försiktiga referatet i Skånska Aftonbladet ger en bild av en ovanligt ansträngd 
förhandling, med en brysk ordförande som inte vill låta den svarande ta över initiativet. Öre-
sunds-Posten återgav den senare tidningens beskrivning, men lade själv till rubriken ”Kätta-
reprocess i Malmö”. Se Skånska Aftonbladet den 8 mars 1889 & Öresunds-Posten den 9 mars 
1889.  
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missuppfattningar och feltolkningar. Samtidigt var domaren angelägen om 
att Lennstrand bara skulle ställa frågor om föredraget som helhet till åklaga-
rens vittnen. Trots denna förvirring var det ändå ett substantiellt tillskott för 
stadsfiskalens sak att ett antal namngivna personer själva framträtt och sagt 
att de blivit förargade av föredraget. Men räckte det för att Lennstrand skulle 
dömas för att ha orsakat ”allmän förargelse”? Ja, åtminstone denna gång. 
Den åtalade befanns skyldig till hädelsebrott enligt strafflagen och dömdes 
till tre månaders fängelse.  

Domen överklagades till Hovrätten över Skåne och Blekinge av både 
Lennstrand och stadsfiskalen i Malmö. I en lång skrivelse vände Lennstrand 
sig bland annat mot värdet av de vittnesmål som gavs på plats och på det sätt 
som förhandlingarna fördes. Han åberopade sin tidigare bedömning att han 
inte hädat eftersom en hädelse i lagens mening måste riktas mot ”det högsta 
väsendet”, denna gång dock utan direkt referens till Hagströmer. Hovrätten 
fann ingen anledning att ändra rådstuvurättens dom. Lennstrand nöjde sig 
inte med detta utan gick vidare till Högsta domstolen. Inte heller där fick han 
gehör för sina – nu avsevärt mer kortfattat och stringent – framförda syn-
punkter. I oktober 1889, nästan ett år efter föredraget i Malmö, fastställde 
Högsta domstolen under enighet domen på tre månaders fängelse.237  

Vid det laget hade Lennstrand, sin vana trogen, fortsatt försvaret på flera 
sätt utanför domstolarna. Det åtalade föredraget hade getts ut i broschyrform 
utan att beslagtas eller beivras. Det hade också utan påföljd hållits i Örebro, 
Gävle och Södertälje under år 1889. I Stockholm hade föredraget förbjudits 
av Överståthällarämbetet, vilket Lennstrand inte fann sig i. Han anmälde det 
på nytt under titeln ”Hvarför är jag i Malmö dömd till 3 månaders fängelse”. 
I denna form tilläts det plötsligt av Överståthållarämbetet, som verkar ha 
varit lika förvirrat som många andra myndigheter inför Lennstrands enga-
gemang och kreativitet. Lennstrand berättade senare att tre polisstenografer 
övervarade föredraget när det hölls på Kungsholms teater den 29 juli 1889, 
men oavsett vad de antecknade så blev det inget ingripande. Lennstrand hade 
nu tillfogat en ny inledning, som ett nytt och ännu mer genomreflekterat 
försvarstal inför det egna samvetets domstol:  

 
Det fins ett trots, som jag aldrig gillat, ett trots, som jag anser förkastligt 

ur alla synpunkter – och det är det trots, som födes af öfvermodet och gäller 
ovigtiga ting, betydelselösa händelser och bragder, hvilka ej gagna någon    
eller något. Det fins ett annat trots, hvilket ej allenast kan försvaras utan som 
till och med är nödvändigt och det är det manliga fasthållandet vid hvad man 
en gång funnit sant – det är det orubbliga försvaret och uppträdandet för rätt-
visa och sanning. Och så lumpet och fördömelsevärdt det förstnämnde slaget 
af trots är, så glädjande och erkännansvärdt är det senare. Sanningskämpens 

                               
237 Nedre Justitierevision/Högsta domstolen, utslagshandlingar i brottmål nr 1123/1889, utslag 
den 11 oktober 1889 & protokoll i brottmål den 11 oktober 1889. Riksarkivet. – Förhören i 
Malmö rådstuvurätt refereras utförligt i bl.a. Arbetet den 24 november 1888 & Skånska Afton-
bladet den 23 november 1888.  
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tappre hjeltemod, det tysta lidandet för frihet och rätt är det skönaste som  
finnes i historien och det vid hvilket man gerna dröjer i hängifven be-
traktelse.238   

 
När broschyren publicerades hade Lennstrand redan upprepat föredraget på 
en annan plats, den norduppländska byn Uppskedika, där ordningsmakten 
ingripit och inlett ytterligare ett åtal för hädelsebrott (se nedan). 

”Hvad hafva myndigheterna uträttat med sitt straff?” 
och ”Fins det ett lif efter detta?” – Norrköping och 
Linköping våren 1889 
Tiden i fängelset i Malmö blev inte alltför prövande för Lennstrand. Den 
inleddes med att han träffade fängelsedirektören, som lät honom på egen 
hand möblera en privat cell. Två gånger per dag fick fången äta mat som han 
själv beställt inne i staden.239 Tiden fylldes med läsning av litteratur som 
Hjalmar Öhrvall och andra skickade. I sin cell initierade Lennstrand nya 
översättningar av engelska fritänkartexter och studerade, som vi tidigare sett, 
socialism och socialdemokrati mer ingående än tidigare. Det finns något 
krampaktigt över hans positiva beskrivning av de goda vanor med fasta ru-
tiner som fängelset ger, ”som medeltida kloster för den som dra sig undan 
världen en tid”, i ett brev undertecknat ”Nr 108 Viktor E Lennstrand”. Men 
någon avskräckande eller nedbrytande effekt hade de tre månaderna i fängel-
set inte på honom.240 Vid frigivningen den 1 mars 1889 konstaterade en   
lokaltidning i Malmö att fången såg mer kry och blomstrande ut än när han 
påbörjade sitt straff. Han hade till och med lagt på hullet.241 Det var alltså 
inte bilden av en lidande martyr som förmedlades utan av en relativt privi-
legierad fånge som var beredd att fortsätta den verksamhet som han straffats 
för.  

Samtidigt som Lennstrand förberedde sig inför de fortsatta förhand-
lingarna i Malmö rådstuvurätt hann han med några föredrag och andra ut-
spel. I Malmö höll han ett par dagar efter frigivningen föredrag om ”Hvad 
myndigheterna uträttat med sitt straff”. Han höjde förväntningarna genom att 
i annonserna skissera en alternativ plan om föredraget skulle förbjudas. Inget 
hände dock och han kunde fortsätta med ett annat ett föredrag ett par dagar 

                               
238 Viktor E. Lennstrand, Hvarför upträder jag mot kristendomen? Föredrag, Andra uppl., 
1889, s. 2f. 
239 Viktor Lennstrand, brev till Hjalmar Öhrvall den 27 november 1888. UUB. Branting hade 
samma möjligheter när han 1889 var fängslad på Långholmen. Se Svenning 2014, s. 118. 
240 Viktor Lennstrand, brev till Hjalmar Öhrvall den 5 december 1888, jfr brev den 27 januari 
& 28 februari 1889. UUB. Åtminstone under den första tiden satt Axel Danielsson i cellen 
intill Lennstrand. 
241 Skånska Aftonbladet den 1 mars 1889. 
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senare och en sorts release av broschyren Svar på tal. Till prosten H. A. Witt, 
vars utgivning annonserades till kl. 19.00 onsdagen den 8 mars i Gamla tid-
ningskontoret på Engelbrektsgatan i Malmö.242 I Witts hemstad Helsingborg 
återkom en del av uppståndelsen några månader tidigare. Där upprepade 
Lennstrand på kvällen den 6 mars föredraget om vad myndigheterna uträttat 
med sitt straff, men avbröts efter ett par timmar av stadens polischef som 
skrämde i väg publiken genom att hota dem med böter om de stannade kvar. 
Öresunds-Posten påpekade syrligt att skyddet för ”det nya Jerusalem” var 
större i Helsingborg än i Malmö, där samma föredrag redan hållits utan   
något ingripande.243 

Myndigheterna verkar annars inte ens ha reagerat över att Lennstrand un-
der ett föredrag om ”Slafveriet förr och nu” i Malmö den 8 mars – med fri 
entré och en uppmaning till de arbetslösa att komma – plötsligt ägnade sig åt 
renodlad socialistisk agitation. Arbetet och Social-Demokraten gladdes åt att 
kunna rapportera om den frigivnes politiska radikalisering. Med ett prosti-
tuerat rättsväsen och en rovgirig storkapitalism kunde Lennstrand nu, enligt 
referaten i dessa båda tidningar, bara ställa sitt hopp till ”en genomgripande 
revolution som rycker upp det onda med roten” och skapar ”en social re-
publik, i hvilken arbetaren får själf njuta frukterna af sitt arbete”.244 Glädjen 
blev kortvarig, Lennstrand återgick snabbt till religionsfrågorna och den 
utilistiska förkunnelsen. Kanske övervägde han ändå fortfarande den större 
syntes av socialt och ekonomiskt systemskifte, individuell karaktärsdaning 
och gemensamhetsskapande tro som han beskrivit i sina brev från fängelset 
till Hjalmar Öhrvall (se kapitlet Självuppfostran för allas nytta), trots att han 
meddelat denne att han inte skulle uppträda som socialistisk agitator.245 

Utan att avvakta domen i Malmö rådstuvurätt, som var utsatt till början av 
april, gav sig Lennstrand iväg norrut direkt efter de laddade vittnesförhören. 
Under fem dagar höll han lika många föredrag i Norrköping (två gånger), 
Örebro, Linköping och Eskilstuna. Till Hjalmar Öhrvall rapporterade han 
stolt om sin återvunna styrka:  

 
5 kvällar efter hvarandra har jag i olika städer hållit längre och ansträngande 
föredrag för att nu ej tala om de tröttande resorna. I förrgår hann jag ej få i 
mig en bit mat på hela dagen. Det enda jag den dagen förtärde var litet kaffe 
på morgonen och te på kvällen. 

Men mina nerver ha blifvit starka af fängelset.246 
 

Slutmålet för denna snabba agitationsturné var ett protest- och demonstra-
tionsmöte söndagen den 17 mars vid Lill-Jans i Stockholm för för-
samlingsfriheten och mot lagens väktare som ”öppet hålla de polissjälar om 

                               
242 Arbetet den 2 & 5 mars 1889. 
243 Öresunds-Posten den 7 mars 1889. 
244 Social-Demokraten den 16 mars 1889. 
245 Viktor Lennstrand, brev till Hjalmar Öhrvall den 23 februari 1889. UUB. 
246 Viktor Lennstrand, brev till Hjalmar Öhrvall den 10 mars 1889. UUB. 
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ryggen, som trampa under fötterna efter sitt godtycke svenska folkets urgam-
la rätt att samlas till fredligt rådslag”.247 Trots det historieromantiska anslaget 
hade mötet en tydlig socialistisk profil, med flera talare med färska erfaren-
heter av myndigheternas ingripanden och straff. Det gällde såväl  August 
Palm som Janhekt och Branting. Lennstrand hade fått en framskjuten plats i 
programmet med punkten ”Den prostituerade rättvisan eller myndigheternas 
godtycke och sjelfsvåld”. Inför kanske 10 000 åhörare – bedömningen var 
arrangörernas – eldade han massorna med exempel på myndigheternas för-
sök att tysta honom. Han odlade ett revolutionärt språkbruk, som kan ha 
varit en medveten målgruppsanpassning vid just detta tillfälle. Församlings-
friheten har nu blivit en renodlad maktfråga, sade han: ”Polisen är nu ej till 
att skydda hvar mans rätt, utan att värna klassintressena, och se till att folket 
ej får veta för mycket.” Den tidigare ståndpunkten från sommaren 1888 om 
att det är rätt att bryta mot lagen i vissa situationer upprepades, nu med mo-
tivet att det handlar om att bryta sönder slaveriets ok och kedjor: ”Då myn-
digheterna springa efter antikvariska lagparagrafer, så är det vår plikt att 
trampa på dessa, ty annars få vi stå och stampa på samma ställe.”248     

I anförandet vid Lill-Jans nämnde Lennstrand sina erfarenheter från Skå-
ne. Möjligen hade han ännu inte fått reda på att ytterligare två åtal hade 
väckts för föredrag som han hållit på vägen till mötet i Stockholm. Båda 
dessa åtal hade annars kunnat tjäna som exempel på myndigheternas till 
synes nyckfulla och svårbegripliga agerande. 

I Norrköping hade stadsfiskalen Axel Lindén beslutat väcka åtal för smä-
delse mot ämbetsman och hädelse mot Gud för vad Lennstrand sagt under 
föredraget ”Hvad hafva myndigheternas uträttat med sitt straff” i Central-
hotellets konsertsalong den 11 mars. Det handlade om samma föredrag som 
utan ingripande hållits i Malmö och som avbrutits just innan det skulle av-
slutas i Helsingborg. Den del av åtalet som gällde hädelse utgick från påstå-
endet att ”Gamla testamentets Gud är en syndare”. Den mer innovativa de-
len, som gällde smädelse mot ämbetsman, motiverades utförligt av stadsfis-
kalen som uppfattat en mängd utfall mot domstolar och myndigheter, bland 
annat att rättvisan är prostituerad och administrationen korrumperad, att äm-
betsmannens åsikter bestäms av deras överordnade och att det inte spelar 
någon roll vad man gör emot kristliga polismästare och borgmästare efter-
som man aldrig får rätt emot dem.249   

I Linköping hade åtal för hädelse i samband med två olika föredrag väckts 
av stadsfiskalen Frick, dels föredraget ”Fins det ett lif efter detta?” som hölls 
den 14 mars, dels föredraget ”Hvad vilja vi utilister?” som hölls två dagar 

                               
247 Social-Demokraten den 16 mars 1889. 
248 Social-Demokraten den 23 mars 1888 & Palm 1904, s. 349f. Anförandet föll t.o.m. August 
Palm i smaken. I dennes memoarer återges ett långt avsnitt med kommentaren att Lennstrand 
sade den osminkade sanningen, kanske det enda beröm som denne överhuvudtaget fick från 
Palm.  
249 Norrköpings Tidningar den 16 mars 1889. 
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senare. Förvirringen blev inte mindre av att Lennstrand i mitten av mars 
också hade hållit det första av dessa föredrag i Norrköping utan förbud eller 
efterräkningar.250 ”Fins det ett lif efter detta?” var en påfallande allvarligt 
hållen genomgång av olika bevis för att det finns ett liv efter detta med ett 
antal filosofiska och litterära referenser och en uppmaning till åhörarna att 
bli ”gripna” av utilismens budskap om kärlek och lycka i detta livet. Några 
citat ur föredraget har redan återgivits i tidigare kapitel, bland annat en kate-
ketisk utläggning av nyttobegreppet och ett känsloladdat avsnitt om dödens 
ofrånkomliga närhet.251 ”Hvad vilja vi utilister?” återgav, att döma av för-
handsannonseringen, en kombination av inslag ur föredrag som Lennstrand 
hållit på olika platser sedan hösten 1887.252 Föredraget trycktes inte och  
ägnades relativt lite utrymme under förhandlingarna i målet. 

De följande rättegångarna i Norrköping och Linköping rätade inte ut 
många frågetecken. Trots att Lennstrand passade på att arrangera ytterligare 
föredrag och diskussionsmöten i städerna blev det inte heller samma upp-
ståndelse som han tidigare åstadkommit i bland annat Örebro och Helsing-
borg.253 

Till förhandlingen i Norrköpings rådstuvurätt kallades överhuvudtaget 
inga vittnen. Istället för underlag för att bedöma om Lennstrands föredrag 
varit smädligt och väckt allmän förargelse fick rådstuvurätten ta del av olika 
bibeltolkningar och uppfattningar om gudsbegreppet som åklagaren och den 
svarande kastade mot varandra. Lennstrand hävdade återigen med hänvis-
ning till Johan Hagströmer att han inte hädat mot Gud i betydelsen det högs-
ta väsendet eftersom han enbart yttrat att Gamla testamentets gudom eller 
judarnas Jehova var en syndare. Rådstuvurätten beslutade i det läget att 
översända handlingarna till Göta hovrätt för slutlig dom i den del av målet 
som gällde hädelse. Däremot hade den hört tillräckligt för att avvisa den del 
av åtalet som gällde smädelse mot ämbetsman. Möjligen tog rätten intryck 
av Lennstrands påpekande att ingen särskild ämbetsman hade nämnts i före-
draget och att ingen enskild person därför kunde känna sig smädad.254  

Även i målet om hädelse i Linköping återkom frågan om Jehova i för-
hållande till Gud som det högsta väsendet. Här hördes ett antal vittnen, tio på 
åklagarens begäran och nio på den svarandes. Åklagarens vittnen gav i första 
hand upplysningar om vad som sagts under föredraget, men tre av dem på-
pekade att de känt sig sårade av det de hört. En domkyrkosyssloman hade 
uppfattat föredraget som alltigenom vidrigt och hädiskt, men kunde när han 

                               
250 Norrköpings Tidningar den 9 & 18 mars 1889. I Norrköping arrangerades dessutom ett 
föredrag i syfte att svara jakande på frågan om livet efter detta. Se Norrköpings Tidningar den 
21 mars 1889  
251 Viktor E. Lennstrand, Fins det ett lif efter detta? Föredrag, 1889. 
252 Östgöta Correspondenten den 16 mars 1889. 
253 Norrköpings Tidningar den 25 april 1889; Östgöta Correspondenten den 30 mars samt den 
3 & 5 april 1889.  
254 Norrköpings Tidningar den 6 & 27 april 1889. 
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såg mer objektivt på saken bara erinra sig en klart hädisk formulering. En 
notarie och en bokhållare höll med om det vidriga helhetsintrycket, men 
kunde tillsammans bara precisera ytterligare tre hädiska formuleringar. 
Bland Lennstrands vittnen fanns ingen som uppgav att föredraget åstadkom 
förargelse – tvärtom sade alla att det hade fått åhörarnas bifall. Inte heller i 
Linköpings rådstuvurätt blev det något utslag. Rätten beslutade att överläm-
na rannsakningshandlingarna till Göta hovrätt för slutlig dom. 

Göta hovrätt lät sin egen advokatfiskal gå igenom handlingarna, höra vitt-
nena på nytt och sammanställa de båda åtalen till ett gemensamt mål. Först 
mot slutet av året samlade hovrätten sig till en bedömning, som i sin tur inte 
blev offentlig förrän i januari 1890. Näst efter Högsta domstolens utlåtande 
några år tidigare över Nya Lagberedningens förslag till nya regler i straff-
lagen för religionsbrott erbjuder hovrättens protokoll den mest omfattande 
analys som svenska domstolar vid denna tid ägnade åt frågan om hädelser 
och gäckerier mot Gud. Protokollet trycktes av ordagrant i Dagens Nyheter 
under rubriken ”Ett märkligt religionsmål”.255  

Som underlag för ställningstagandet hade advokatfiskalen vaskat fram 
några uttalande i de båda föredragen som han hävdade var hädelse mot Gud 
eller lastande av Guds heliga ord: 

 
A. Den är icke någon god, rättvis och barmhärtig Gud, som icke bryr sig om 

sina skapade varelser här på jorden, utan tillstädjer menniskorna att hata, 
mörda och bestjäla hvar andra samt gör den ene hög, rik och mäktig och 
den andre låg, arm och fattig. 

B. Gamla testamentets Gud är en syndare. 
C. Jesus har en högst dålig personlighet så som han framställs i Markus 

4:10–12. 
D. Lyssna icke till de lögner presterna predika. 
E. Statskyrkan är numera en sköldborg för kristna dumheter, vidskepelse 

och hyckleri. 
F. Statskyrkans lärosatser äro vrängda, osanna och vilseledande. 

 
Redan detta var en klarhet och precision som saknats i de tidigare målen mot 
Lennstrand. Något hade väl advokatfiskalens arbete underlättats av att de 
båda föredragen hunnit ges ut som tryckta broschyrer innan hovrätten av-
gjorde frågan. (Advokatfiskalen kommenterade inte att broschyrerna varken 
beslagtagits eller legat till grund för tryckfrihetsåtal.) 

Göta hovrätt avvisade fullkomligt åtalen för hädelse i Norrköping och 
Linköping. Rättens ledamöter var eniga om att det helt saknades utredning 
om huruvida föredraget i Norrköping väckt allmän förargelse, eller någon 
förargelse överhuvudtaget bland åhörarna. De var också eniga om Lenn-
strands yttranden i Linköping inte kunde anses innefatta hädelse mot Gud 
eller lastande av Guds heliga ord. En ledamot, assessorn Karl Alfred Sund-

                               
255 Dagens Nyheter den 24 januari 1890. 
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stedt, presenterade en omfattande analys av målen som togs till protokollet. 
Sundstedt gick igenom strafflagens rekvisit för hädelsebrott, refererade la-
gens förarbeten och analyserade i detalj hur det som framkommit under för-
handlingarna förhöll sig till dessa förutsättningar. När det gällde punkt A 
konstaterade han att det inte kunde anses brottsligt att som Lennstrand peka 
på motsägelser i Bibeln eller kristendomen – miljoner människor hade redan 
frågat varför Gud inte ingriper mot det onda om han är allsmäktig. I fråga 
om punkt B delade han Lennstrands bedömning att kritik mot en enskild 
gudom, som Gamla testamentets Gud, inte kunde anses vara detsamma som 
hädelse mot Gud i meningen det högsta väsendet. Det var fullt lagligt att 
påstå att Jehova eller Herren Sebaot hade brister som ”äro klandervärda och 
ingalunda stå i överensstämmelse med de fullkomliga egenskaper som men-
niskans sedliga känsla och tankeförmåga, så vidt dessa äro sunda och norma-
la, måste tillerkänna en personlig Gud”. På punkt C distanserade sig Sund-
stedt från Lennstrands formulering, som han fann otillständig och klander-
värd men ingalunda hädisk mot Guds. De återstående punkterna avfärdade 
han som irrelevanta eftersom de inte riktades mot någon viktig trossats. As-
sessor Sundstedt lade dock till en principiell diskussion om huruvida Lenn-
strand hade kunnat fällas i fall att hovrättens fem ledamöter varit oeniga i 
sina bedömningar av de fem punkter som advokatfiskalen lyft fram.  

Det säger sig självt att Lennstrand blev upprymd av utslaget i Göta hov-
rätt. I en utförlig kommentar i Fritänkaren skrev han om hovrättens ”märkli-
ga dom öfver vår eländiga rättskipning” och utslaget som ”den skarpaste 
anklagelse som någonsin uttalats mot vår korrumperade rättskipning”. Trots 
att det var en grupp högt uppsatta jurister som enats om utslaget kunde 
Lennstrand ändå inte peka ut någon annan väg än ett folkligt uppror för att 
komma till rätta med problemen i rättsväsendet.256 Till frustrationen bidrog 
antagligen att Lennstrand åter satt i fängelse när detta skrevs. Han hade 
kommit halvvägs in i straffet för att i Malmö ha hållit samma föredrag som 
han nu friats för i Linköping. Dessutom hade ytterligare två fängelsedomar – 
varav en redan fastställd i högsta instans – tillkommit för föredrag i Mellan-
sverige under våren och sommaren 1889 (se nedan). 

Göta hovrätts dom överklagades av rättens egen advokatfiskal till Högsta 
domstolen. Hovrätten hade inte tillräckligt beaktat att strafflagens regler 
syftade till att ”skydda den religiösa känslan”, skrev advokatfiskalen med en 
tydlig koppling till Nya Lagberedningens motiv. Advokatfiskalen kringgick 
däremot lagens rekvisit om att en hädelse skulle ha väckt allmän förargelse 
för att vara straffbar och åberopade istället ett syfte som knappast någonsin 
nämnts i 1800-talets olika lagförslag inom området: att förebygga förargelse. 

En alltmer utmattad Lennstrand konstaterade i sin försvarsskrift till Högs-
ta domstolen från mitten av april 1890 att advokatfiskalen inte kunde ha 
förstått strafflagens regler eller syftet med dem. Inspirerad av hovrätts-

                               
256 Fritänkaren nr 3 1890, s. 17f. 
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utslaget citerade den åtalade utförligt ur Högsta domstolens tidigare utlåtan-
de över förslaget till ändring av strafflagen och drar slutsatsen att Göta hov-
rätt tolkat detta helt korrekt. ”Det är i dag första gången jag har att inför 
Eders Kongl. Majt yrka fastställandet af en dom”, skrev han. Som för att 
rättfärdiga detta inför sig själv fortsatte Lennstrand med en ironisk formu-
lering som knappast kan ha glatt de höga jurister som han nu vände sig till: 
”det är med den mig bibragta kännedom om svenske domares bildning och 
sjelfständighet gentemot dagens tartufferi en […] egendomlig situation”. Det 
något ansträngda tonfallet går igen i hans angrepp på advokatfiskalen som 
fortsatt att hävda att det är hädelse att påstå att Gamla testamentets Gud är en 
syndare: ”det finns i våra dagar icke en enda menniska med den genom-
snittsutveckling i moraliskt hänseende som vår tids s.k. bildade folk nått som 
icke, om hon löser gamla testamentet, ger mig rätt i mitt omdöme – icke en 
enda”. När det gäller bevisföringen hamnade Lennstrand också i person-
angrepp på advokatfiskalen och i öppen misstro mot landets domarkår:   

 
I bevisläran har åklagaren sina egna teorier. I mål sådana som detta bör ej 

fordras bevisning, menar han, ty det vore att mera än vanskligt att i så fall af-
göra, hvem af parterna som gifvit de bästa skäl och omständigheter vid han-
den. När därför ingenting är bevisadt, bör den tilltalade fällas. Jag kan ju ej 
veta, hvilken juridisk bildning som kräfves för att komma fram på domare-
vägen i vårt land, men är åklagarens teori den herrskande, så faller för mig ett 
nytt ljus öfver de förut mig öfvergångna domar.  

 
Insmickrande kan inlagan till Högsta domstolen alltså inte kallas. Snarare 
finns det en uppgivenhet och svartsyn mellan raderna som förebådar Lenn-
strands sammanbrott i cellen på Långholmen ett par veckor senare.  

Det skulle dröja till slutet av februari 1891 innan Högsta domstolen slut-
ligen tog ställning till anklagelserna om hädelse i Norrköping och Linköping 
knappt två år tidigare. De närvarande justitieråden var eniga om att det ena 
åtalade föredraget i Linköping, Fins det ett lif efter detta?, inte kunde anses 
vara brottsligt. I övrigt bedömde majoriteten av justitieråden att Lennstrand 
gjort sig skyldig till hädelse genom de båda andra föredragen, men att brottet 
bara skulle straffas med böter på 150 kronor per föredrag, sammanlagt alltså 
300 kronor. Tre av de närvarande justitieråden ville dock frikänna Lenn-
strand även när det gällde dessa båda föredrag.257  

Lennstrand hade varit ovanligt spänd och retlig inför utslaget. Detta var 
under en tid när hans mentala tillstånd allvarligt oroade omgivningen. När 
Högsta domstolens utslag blivit känt noterade den trogne medarbetaren Otto 

                               
257 Nedre Justitierevision/Högsta domstolen, utslagshandlingar i brottmål nr 128/1891, utslag 
den 27 februari 1891 & protokoll i brottmål den 27 februari 1891. Riksarkivet. – Bötes-
beloppet motsvarar knappt 20 000 kr i 2013 års penningvärde mätt som konsumentprisindex 
och betalning för lika lång arbetstid som nästan 278 000 kr år 2013 mätt som löneidex för en 
manlig industriarbetare. Se ”Prisomräknare från medeltiden till 2100” på Portalen för 
historisk statistik, www.historia.se (resultat av databassökning den 21 juni 2014).  
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Thomson att Lennstrands lynne blivit väsentligt jämnare och lugnare. Bara 
några dagar före offentliggörandet av domen hade Thomson varit så orolig 
för sin vän att han vänt sig både till en läkare för att få råd och stöd.258 

Högsta domstolens utslag blev slutpunkten för åtalen mot Lennstrand. 
Men redan direkt efter åtalen i Norrköping och Linköping hade ytterligare 
två hädelseåtal mot honom aktualiserats.  

”Gud” – Stockholm våren 1889 
I mitten av mars 1889 återkom Lennstrand till Stockholm. Där fortsatte han 
sin vanliga verksamhet med föredrag, utgivning av broschyrer och resor till 
Utilistiska samfundets lokalavdelningar i Mälardalen. Under sina återkom-
mande framträdanden i huvudstaden presenterade han dels redan skrivna och 
tidigare uppmärksammade föredrag, dels en del nya ämnen.  

Till den 24 mars var det föredrag som han åtalats för i Norrköping, det 
vill säga ”Hvad hafva myndigheterna uträttat med sitt straff, annonserat att 
hållas på Östermalms teater. Den som hyrt ut lokalen ångrade sig dock i ett 
sent skede och ställde in arrangemanget. Lennstrand valde då att hålla före-
draget utomhus vid Lill-Jans för en avsevärt större publik än vad han skulle 
ha haft på teatern. Social-Demokraten uppskattade antalet åhörare till 6 000, 
Dagens Nyheter till 2 000–3 000 plus en ”talrik polis” som höll uppsikt över 
den entusiastiska publiken. Själv uppgav han på förstasidan till den broschyr 
som han strax efteråt gav ut med föredraget att 5 000 personer lyssnat på 
honom.259  

På annandag påsk höll han på Kungsholmsteatern föredraget ”Fins det ett 
lif efter detta?” som han åtalats för i Linköping. En söndag i början av maj 
försökte han i det fria vid Lill-Jans hålla det föredrag som han dömts för i 
Malmö, men stoppades och fick återkomma senare under sommaren med 
samma innehåll under den nya rubriken ”Hvarför har jag i Malmö blifvit 
dömd till 3 månaders fängelse?”, nu på Kungsholmsteatern. Föredraget sam-
ordnades då med att Malmöföredraget gavs ut i broschyrform under sin ur-
sprungliga rubrik, ”Hvarför uppträder jag mot kristendomen”.260 Nya ämnen 
för föredrag var bland annat ”Hvilket historiskt värde hafva de fyra evan-
gelierna?”, ”Kristendomens af staten aflönade ’samvetslösa yrkesagitatorer’” 
och ”En död gud, en vidskeplig öfverhet och ett sofvande folk”.261 Den 12 
maj – ett par dagar innan riksdagsdebatten om förslaget till ”munkorgslag” – 
fick han på nytt möjlighet att uppträda vid Lill-Jans tillsammans med Bran-
ting och August Palm, denna gång vid en protest mot regeringens ”mun-

                               
258 Otto Thomson, brev till Hjalmar Öhrvall den 20 mars 1891. UUB. 
259 Dagens Nyheter den 22 & 26 mars 1889; Social-Demokraten den 30 mars & 25 maj 1889; 
Viktor E. Lennstrand, Hvad myndigheterna uträttat med sitt straff? Föredrag, 1889.  
260 Social-Demokraten den 13 april, 4 maj & 20 juli 1889. 
261 Social-Demokraten den 13 april, 25 maj & 6 juli 1889. 
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korgspolitik”.262 Intrycket av febril aktivitet blir inte mindre om man till detta 
också lägger turerna till Linköping och Norrköping, i samband med rätte-
gångsförhandlingarna där, och förberedelserna för provnumret av Fritänka-
ren som gavs ut den 1 juni. 

Medan Lennstrand relativt fritt kunde upprepa det som ansetts hädiskt på 
annat håll så ledde ett av de nya föredragen snabbt till efterräkningar även i 
Stockholm. Det var ett föredrag med den korta rubriken ”Gud” som hölls 
inför omkring 200 åhörare på Marie bebådelsedag i Arbetareförenings lokal 
på Hornsgatan. Även detta föredrag skulle ha hållits på Östermalms teater, 
men fick flyttas sedan uthyraren sagt upp kontraktet. Föredraget upprepades 
senare, såväl på Kungsholmsteatern den 31 mars som vid ett slutet möte i 
Utilistiska samfundet den 12 maj. Redan den 2 juni gavs texten till före-
draget ut som broschyr. Då hade titeln kompletterats med en viktig över-
skrift: Det åtalade Föredraget om ’GUD’.263 Dessutom hade den ursprungli-
ga titeln nu alltså satts med versaler. Det var ingen slump, redan tidigare 
hade Lennstrand noterat att uppmärksamheten ökade om han lät trycka 
”GUD” med tydliga och stora bokstäver i annonser, föredrag och artiklar. 
”Det har ”gjort verkan och varit en kalldusch för de hetlefrade kristna”, hade 
han berättat för Hjalmar Öhrvall.264  

Föredraget var en historisk exposé över gudsbegreppets förvandlingar och 
möjliga uppkomst. Tidsperspektivet var mäktigt och tonläget mer konse-
kvent högstämt än annars i Lennstrands föredrag vid denna tid. Det polemis-
ka inslaget var begränsat och referenser till det gångna årets mellanhavanden 
med olika myndigheter och myndighetsföreträdare saknades helt. Stilmässigt 
var föredraget en återkomst till språket i ”En helsning”, men formatet och 
anspråken var större. Det handlade om att logiskt härleda utilismen ur det 
gudsbegrepp som formats i urtiden och senare övertagits och förvandlats av 
kristendomen. ”Jag har sålunda talat om gudsbegreppets uppkomst och ut-
veckling samt dess närvarande urartning, hvilken urartning  leder till – uti-
lism”, hävdar Lennstrand avslutningsvis.265 Föredraget hade ingen offensiv 
start, med tydliga och mer eller mindre provokativa ståndpunkter. Konklu-
sionen var dock tydlig och band samman inledning och slut i en cirkelkom-
position, med ekon från Feuerbachs ”religionsantropologi”. ”Gud är åter-
speglingen, reflexen från menniskans inre af det okända, det oförklarliga. 
Gud är personifikationen af menniskans bättre jag – och derför förändras gud 
med människan”, hette det inledningsvis. ”Vi måste börja realisera gud i 
verlden, vi måste tillämpa honom i lifvet. Vi måste ersätta honom. […] Des-
sa principer, dessa tankar och gerningar äro för oss lika heliga och dyrbara 

                               
262 Social-Demokraten den 11 maj 1889. 
263 Dagens Nyheter den 22 mars 1889; Social-Demokraten den 30 mars, 17 maj & 1 juni 
1889. 
264 Viktor Lennstrand, brev till Hjalmar Öhrvall den 17 februari 1889. UUB. 
265 Viktor E. Lennstrand, Det åtalade Föredraget om ‘GUD’, 1889,  s. 16. Jfr Gyllene äpplen. 
Svensk idéhistorisk läsebok, huvudred. Gunnar Broberg, del 2 1991, s. 1139ff. 
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som religionen var för de gamle och att lefva det lifvet är vår religion, vår 
gudstjenst”, löd slutklämmen.266 Som vi ska se fanns det dock annat i före-
draget som inte stod tidigare texter och tal efter i fråga om provokativ religi-
onskritik.  

Föredragets retoriska kvaliteter imponerade inte på stadsfiskalen A. W. 
Bergström. Den 29 mars väckte han åtal vid Stockholms rådstuvurätt mot 
Lennstrand för hädelsebrott. A. W. Bergström hade, som framgått, två gång-
er tidigare misslyckats med att få Lennstrand fälld för tryckfrihetsbrott. Nu 
utgick han från bestämmelserna i strafflagen, som nyligen hade tilllämpats 
med framgång av åklagaren i Malmö. 

När förhandlingarna inleddes den 10 april lät stadsfiskalen rätten – och en 
talrik publik – först ta del av ett stenografiskt referat av det åtalade före-
draget. Därefter gick han till rätta med fritänkeriet i allmänhet och Lenn-
strands förkunnelse i synnerhet. Visserligen framhöll stadsfiskalen att ställ-
ningen som åklagare befriade honom från att inlåta sig i ”någon som helst 
diskussion angående hållbarheten af de läror, Lennstrand förkunnar, eller 
påvisa dessas orimlighet”. Ändå kunde han inte avhålla sig från ett smärre 
ideologiskt anförande. Där hävdade stadsfiskalen att fritänkarna satte det 
individuella välbefinnandet före alla andra strävanden och att det var löjligt 
av dem att göra anspråk på trovärdighet i sin kristendomskritik. Argumenten 
ekade av Svenska kyrkans försvar för samhällshierarkierna: genom att ta 
bort ”självuppoffringens dygd” öppnade fritänkarna för ett allas krig mot 
alla. Stadsfiskalen visade också att han en viss överblick över de idéer han 
förkastade genom att avfärda Lennstrands föredrag som byggt på material 
från utländska sekularister. Angreppet på fritänkare och fritänkeri avrunda-
des med att stadsfiskalen konstaterade att det var statens rätt och plikt att 
ingripa mot läror som hädade och hånade det heliga. Lennstrands föredrag 
var till hela sitt syfte hädiskt, enligt stadsfiskalen, som yrkade ansvar för 
”hela tendensen” och mot vissa enskilda ställen i föredraget. Han kallade 
inga vittnen och gick inte närmare in på frågorna om Lennstrand varit smäd-
lig eller om det han sagt orsakat allmän förargelse. På den sista punkten  
verkade han mena att rekvisitet var uppfyllt redan genom att föredraget varit 
offentligt. Som Dagens Nyheter påpekade i sitt referat av ”kättareprocessen” 
var detta ”en något djerf lagtolkning”.267 

Lennstrand svarade denna gång med att hänvisa till Högsta domstolens 
utlåtande över Nya Lagberedningens förslag till ändring av hädelseförbudet. 
Precis som vid en del av de tidigare hädelseåtalen refererade han också till 
Johan Hagströmers påstådda beskrivning av strafflagens regel om hädelse 
som avsedd för smädelser av det högsta väsendet. Och precis som tidigare 
hävdade Lennstrand att han inte uttalat sig om det högsta väsendet utan bara 

                               
266 Viktor E. Lennstrand, Det åtalade Föredraget om ‘GUD’, 1889., s. 2 & 16. 
267 Nedre Justitierevision/Högsta domstolen, utslagshandlingar i brottmål nr 974/1889, utslag 
den 11 oktober 1889. Riksarkivet & Dagens Nyheter den 11 april 1889. 
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om Gamla testamentets gudom, Jehova eller Herren Sebaot. Han sträckte sig 
denna gång till erkännandet att en och annan åhörare kan ha känt sig obehag-
ligt berörd av föredraget, men nekade till att det orsakat allmän förargelse 
och krävde att åklagaren skulle bevisa detta innan han gick vidare med    
åtalet.  

När förhandlingarna återupptogs den 1 maj hade den tillförordnade stads-
fiskalen Lars Stendahl tagit över som åklagare. Stendahl inskränkte genast 
åtalet till ett stycke i föredraget som han hävdade varit brottsligt enligt 
strafflagens hädelseförbud: 

 
Men ende sonen till denne Gud, kunde icke se detta ohyggliga skådespel [det 
vill säga mänsklighetens situation mellan syndafallet och Jesu tid] och derför 
beslöt han att frälsa menniskoslägtet och steg ned till jorden och gud lade på 
sonen alla förbannelsens tyngder, han slog honom för våra synder och      
sargade honom för våra öfverträdelser och pressade ut blodsvett ur hans pan-
na, spikade upp honom på korset, så att och blodet sipprade ut genom de af 
spikar genomborrade händerna och fötterna. Och då bredde sig ett för-
soningens leende öfver fadrens anlete. Detta var bättre än oxars och kalvars 
blod, ende sonen korsfäst, ihjälpinad och förbannad af hela verlden – detta 
tillfredsstälde honom och så beslöt han, att endast de, som äro med om att 
jubla öfver detta rysliga brott, skola komma till himmelen, men att de, som 
icke äro med, skola kastas i helvetet, och det fans verkligen menniskor, som 
fröjdade sig öfver denna Judarnes korsfästelse af Jesus. Det fans theologer 
och prester, som högt fröjdade och gladde sig åt blodet och såren och tyckte 
att det var det dyrbaraste och käraste de hade och fröjdade sig öfver det     
gudomliga, faderliga mordet, som var det enda som kunde frälsa menniskor-
na. Derefter reste millioner menniskor kyrkor och kapell samt präktiga kate-
draler, dit folket under århundraden strömmat dit och fylt dem till trängsel – 
de [vigda] rummen – och lyssnat till orgelns toner och hört predikas om fräl-
saren på Golgata och höra predikas om fadern, som icke kunde förlåta folkets 
synder, förrän han dödat sin egen son. Sedermera hafva lagar stiftats, som 
med det hårdaste straff belagt den, som vågat predika mot denna den mest 
djefvulska gerning, som någonsin blifvit begången här i verlden.268 

 
Ställd inför detta avsnitt, som mer än någon annan del av Lennstrands agita-
tion fångar upp tendensen att demonisera gud i 1800-tales ateism, hävdade 
den åtalade än en gång att han syftat på judendomens gudom och inte på det 
högsta väsendet när han talat om Guds blodtörst. Argumentet måste ha gjort 
ett märkligt intryck på rätten eftersom just denna del av föredraget tydligt 
refererade till Nya testamentet och kristendomens Gud. Lennstrand försökte 
därefter snabbt lämna frågan genom att reducera motståndarsidans tro-
värdighet. Hans olika åklagare hade bara agerat på uppdrag från högre myn-
digheter och var ”viljelösa marionetter” i deras händer, påstod han. Stendahl 

                               
268 Efter det stenografiska referatet av det åtalade föredraget i Riksarkivets utslagshandlingar i 
brottmål nr 974/1889, utslag den 11 oktober 1889 Återges med vissa mindre ändringar i Vik-
tor E. Lennstrand, Det åtalade Föredraget om ‘GUD’, 1889, s. 14 och i Fritänkaren nr 1 
1889, s. 7. 
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slog direkt tillbaka och yrkade ansvar för Lennstrand för smädelse av äm-
betsman. Lennstrand invände att han bara yttrat sig om sina åklagare i     
allmän mening, men dömdes av rådstuvurätten till 50 kronors böter för att ha 
smädat Stendahl under dennes ämbetsutövning.269 När det gällde frågan om 
hädelse beslutade rätten att överlämna handlingarna till Svea hovrätt för 
omedelbar prövning.  

Alldeles efter midsommar avgjorde Svea hovrätt att Lennstrand verkligen 
hade gjort sig skyldig till hädelsebrott enligt strafflagen under föredraget om 
”Gud”. För detta dömdes han till tre månaders fängelse. Domen för smädelse 
av ämbetsman stod fast; Lennstrand kunde välja mellan att betala det be-
slutade bötesbeloppet eller att sitta fängslad i ytterligare åtta dagar. Hov-
rätten refererade vad som framkom under rannsakningen i Stockholms 
rådstuvurätt, men kommenterade inte detta närmare. Några mer ingående 
överväganden bakom utslaget redovisades inte.270    

Lennstrands tidigare tilltro till möjligheterna att få rätt genom idogt pro-
cessande hade nu helt försvunnit. Kvar var bara möjligheterna att utnyttja 
domstolarna som avstamp för agitationen, enligt vad han skrev till Hjalmar 
Öhrvall: 

 
Jag kommer att klaga öfver Svea Hofrätts utslag ej i hopp om att vinna utan 
för att få tillfälle att säga höga vederbörande ett och annat – besvärsskriften 
skall publiceras. 

 Annars är jag nu trött på att klaga och försvara mig under det oefter-
rättlighetstillstånd som f.n. råder. Vid kommande rättegångar, då domstol 
skall döma, är jag betänkt på att endast lemna upplysningar, när sådana be-
gäras, men annars ej säga något till mitt försvar.271 

 
I den andan besvärade sig Lennstrand hos Högsta domstolen och yrkade på 
frikännande från anklagelserna om såväl hädelse som smädelse av ämbets-
man. I en lång besvärsskrift vävde han in de tidigare försvarspunkterna i en 
text som framställde honom som en i raden av kättarprocessernas offer. Han 
inledde frankt med att referera till Jesus som dömd för hädelse, gick vidare 
med hänvisningar till Giordano Bruno och Jan Hus innan han mot slutet 
pekade på den ”förföljelse, som utbrutit i vårt land mot fritänkare” som utan 

                               
269 Bötesbeloppet motsvarar drygt 3 000 kr i 2013 års penningvärde mätt som konsumentpris-
index och betalning för lika lång arbetstid som knappt 44 000 kr år 2013 mätt som löneidex 
för en manlig industriarbetare. Se ”Prisomräknare från medeltiden till 2100” på Portalen för 
historisk statistik, www.historia.se (resultat av databassökning den 21 juni 2014).  
270 Från slutet av mars till början av juli råkade förhandlingarna sammanfalla med att Dagens 
Nyheter publicerade en förkortad variant av Bröderna Karamazov som följetong under titeln 
”Bröderna”. Stockholmarna kunde alltså varva informationen om åtalet mot Lennstrand med 
de allt intensivare diskussionerna om Guds existens och ateismens risker i Dostojevskijs text. 
Avsnittet om storinkvisitorn publicerades i början av maj, just när målet återupptagits i Stock-
holms rådstuvurätt. Ivan Karamazovs febriga drömsyner av en värld där allt är tillåtet stod att 
läsa i slutet av juni, direkt efter att Svea Hovrätt beslutat att fälla Lennstrand för hädelse. Se 
Dagens Nyheter t.ex. den 7–11 maj & den 28 juni. 
271 Viktor Lennstrand, brev till Hjalmar Öhrvall den 8 juli 1889. 
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motstycke i svensk historia och i den samtida civiliserade världen. Bakom 
detta anade han ett bigotteri, omfattat och understött av ”de högsta kretsar-
na”, ytterst antagligen kungaparet som ofta pekades ut som en drivkraft bak-
om 1880-talens hädelseåtal. Inget tyder dock på att Oscar II eller drottning 
Sophia skulle ha varit mer inblandade i åtalen mot Lennstrand än vad de 
enligt Germund Michanek varit i åtalet mot den avsevärt mer kände Strind-
berg.272 I dessa delar var besvärsskriften till Högsta domstolen inte enbart 
avsedd för de höga juristerna eller de svenskar som följde målet. Den rikta-
des också till en internationell fritänkaropinion. Direkt handlade det om öka 
det utländska intresset för vad som hände i Sverige, indirekt om att öka 
trycket på den inhemska statsmakten att bättra på sitt internationella        
renommé i religionsfrihetsfrågor. Redan i början av september meddelade 
Fritänkaren att försvarsskriften publicerats i en tyskspråkig fritänkarpublika-
tion. Den översattes också till franska och delades kort efteråt ut på den in-
ternationella fritänkarkongressen i Paris.273       

Denna utåtriktade försvarsstrategi kombinerades med två andra argument 
som inte heller hade mycket med åtalet att göra. Det ena av dessa gällde 
Lennstrands egna själsstrider och hans beslut att inte behålla sin sekularism 
för sig själv eller gömma den i ”tjocka böcker, som stannar inom ’de pålitli-
ges’ kretsar”. Det andra handlade om domstolarnas bristande kunskap om 
modern religionsvetenskaplig forskning, även om Lennstrand försäkrar att 
han inte vill synas förolämpa landets domstolar. 

Åklagarsidan, återigen företrädd av A. W. Bergström, avfärdade kort 
Lennstrands skrivelse till Högsta domstolen som irrelevant. Bergström vid-
höll den avgränsning av den åtalade texten som Lars Stendahl gjort och pre-
senterade ingen ytterligare bevisning för föredragets smädlighet eller den 
allmänna förargelse som det skulle ha väckt. Att föredraget upprepats ett par 
gånger sedan det första gången hölls och dessutom getts ut i en tryckt      
broschyr som annonserades i Fritänkaren och Stockholmspressen föranledde 
ingen ändring eller komplettering av åtalet. Frånvaron av vittnesmål gjorde 
att åtalet om hädelse i föredraget om ”Gud” förblev relativt syrefattigt och 
laddat mera med åklagarnas och den svarandes egna känslor än den ”allmän-
na förargelse” som det borde ha utgått ifrån och belagt.  

Högsta domstolens utslag kom den 11 oktober 1889, samma dag som 
Kongl. Majt även avgjorde det mål där Lennstrand anklagades för hädelse i 
Malmö i november föregående år. En majoritet av de närvarande justitie-
råden fastställde Svea hovrätts dom, men tre av justitieråden var av annan 
uppfattning. Av dessa ansåg ett att det räckte med böter som straff. De båda 
andra ville frikänna Lennstrand helt, men på olika grunder. Ett justitieråd 

                               
272 Michanek 1979, s. 318ff. 
273 Fritänkaren nr 3 1889, s. 1 & nr 5 1889, s. 3. Hela försvarsskriften publicerades på svens-
ka i detta nummer. Se även The Freethinker nr 40 1889, s. 422f. 
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bedömde att Lennstrand inte hade hädat och ett annat justitieråd att han inte 
åstadkommit allmän förargelse.274  

Därmed kunde Lennstrand börja förbereda sig på ett halvår i fängelse, 
eventuellt med åtta dagars tillägg om han inte betalade böterna för smädelse 
av ämbetsmän i Stockholms rådstuvurätt. I Fritänkaren klagade han över 
bristen på rättvisa i Sverige och antydde att ytterligare sex månader antag-
ligen var att vänta inom kort när åtalen för hädelse i Norrköping och Lin-
köping skulle avgöras.275 I jämförelse med överklagandet till Högsta dom-
stolen var artikeln ändå kortfattad och gjorde ett mer samlat, för att inte säga 
sammanbitet, intryck.        

”Hvarför uppträder jag mot kristendomen?”                   
– Uppskedika sommaren 1889 
Midsommaren 1889 firade Lennstrand i Norduppland i väntan på Svea hov-
rätts utslag i målet om föredraget ”Gud” i Stockholm. I den lilla byn Upps-
kedika utanför Östhammar höll han på midsommardagen inför uppåt 200 
personer föredraget ”Hvarför uppträder jag mot kristendomen?”, som han 
redan dömts till tre månaders fängelse för att ha hållit i Malmö. Bland åhö-
rarna fanns länsmannen Oscar Maximilian Mellin vid Frösåkers härads norra 
distrikt. Mellin fäste sig vid flera, som han ansåg, förgripliga formuleringar 
under föredraget och inledde ett åtal mot Lennstrand för hädelsebrott enligt 
strafflagen. Därmed kom Lennstrand att under resten av sommaren och bör-
jan av hösten 1889 vara involverad i åtal om hädelse i samband med fyra 
olika föredrag på fyra olika platser i landet. 

I åtalet preciserade länsmannen åtta avsnitt i föredraget som han hävdade 
utgjorde hädelse mot Gud eller lastande av Guds heliga ord. Han åberopade 
inget stenografiskt referat utan tycks själv ha antecknat dessa olika ställen på 
plats eller senare ur minnet. Under de inledande förhandlingarna vid Frös-
åkers ting i Östhammar i mitten av september lästes de särskilt graverande 
formuleringarna upp av länsmannen. Det handlade om påståenden om    
Bibelns tillkomst, moraliska brister hos Jehova och Jesus, treenigheten och 
de kristnas förhållande till korsfästelsen, men också om ordval som de krist-
nas ”lillepyttegudar”: 

 
”liksom bibeln är en mensklig produkt, så är det kristendomens gudar, de äro 
icke några öfvernaturliga väsen, utan äfven de äro menskliga produkter, 
frambringade af menniskor”  
 

                               
274 Nedre Justitierevision/Högsta domstolen, utslagshandlingar i brottmål nr 974/1889, utslag 
den 11 oktober 1889 & protokoll i brottmål den 11 oktober 1889. Riksarkivet. 
275 Fritänkaren nr 1 1889, s. 7. 
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”mina känslor uppröras, och jag säger, att jag afskyr denne gud [här uttryck-
ligen detsamma som Gamla testamentets gud] lika mycket, som de kristna 
djefvulen. O! I blinda menniskor, kunnen I verkligen gilla alla skändligheter 
endast derför, att en gammal gud befalt det? Vaknen upp och begagnen Ert 
sunda förnuft en smula, dyrken icke honom som det fullkomligaste, som I  
veten! Nedtysta icke dessa känslor, som uppkomma i Edert inre! Jag frågar 
Eder, när en gud beter sig så, huru skall då djefvulen vara, då han är sämre?” 
 
”tiden hade gått ifrån ett sådant gudsbegrepp som gamla testamentets och  
Jehovah icke var heligare än, bland andra, Jesus” 
 
”Jag vet väl huru det känns för mången af Eder här, om jag skall säga något 
om denne Jesus, hvilket skall ställa honom icke allenast vid sidan af, utan 
djupt under våra anspråk på moralisk förträfflighet, men jag anser det vara 
min skyldighet att uppvisa dessa drag […]. Det är till och med så oför-
svarligt, att I icke kunnen tänka Eder något dylikt.” 
 
”Ock så sägas Jesus hafva varit verldens frälsare. Åtminstone var han icke 
deras frälsare, till hvilka han den gången talade. Man må nu säga, att det icke 
är rätt, att uppvisa sådana sidor hos Jesus. Men emedan I dyrken Jesus som 
Gud, anser jag det vara min pligt och skyldighet att visa, att han minst af alla 
var Gud och verldens frelsare.” 
 
”om det verkligen är så, att den Helige Ande har initierat bibeln, så må man 
antaga, att det aldrig funnits en så tvetalig person, som den Helige Ande. Jag 
står sjelf undrande och frågande inför naturens och verldens stora hemlig-
heter, och jag böjer mig i vördnad och ödmjukhet inför dessa gåtor, som vi 
icke kunna besvara, som menniskoanden icke lyckats lösa, men just derför 
känner jag mig så upprörd i mitt inre, när de kristne kommer med sina        
lillepyttegudar […]” 
 
”den som tror på Gud, är förlorad” 
 
”I dag har i tusentals kyrkor och missionshus talats om Jesu korsfästelse som 
en välsignelserik och nödvändig gerning. Jag frågar: är det icke förfärligt, att 
ett af de största brott, som tynger menskligheten, skall framdragas såsom en 
Gudi behaglig gerning, som försonade menskligheten med Gud, som gjorde 
Gud vänligt stämd mot menniskorna. […] Sluten upp med att utsträcka     
händer mot en frälsare på korset, han kan icke hjelpa Eder.”276 
 

Lennstrand hävdade, återigen med hänvisning till Johan Hagströmer att han 
inte yttrat sig om det högsta väsendet utan enbart om Gamla testamentets 
gud. Som framgår av citaten var detta åtminstone bokstavligt sett rimligare 
än när det gällde föredraget om ”Gud”. Han underströk de uppfattningar som 
framkommit genom citaten ur föredraget genom att inför rätten säga att han 
avskydde den gammaltestamentliga guden lika mycket som de kristna av-
                               
276 Nedre Justitierevision/Högsta domstolen, utslagshandlingar i brottmål nr 78/1890, utslag 
den 3 mars 1890. Riksarkivet. – Citaten återgavs förkortade och i delvis annan form i      
Roslagsbladets referat av förhandlingen den 19 september, även återgivet i Fritänkaren nr 5 
1889, s. 4 och i andra upplagan av Hvarför uppträder jag mot kristendomen? från 1889. 
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skydde djävulen. Samtidigt hävdade han att det som sägs i föredraget inte 
kunde vara hädelse eftersom ”det högsta väsendet” inte likt Jehova kunde 
tänkas befalla mord. Vidare anförde Lennstrand religionshistoriska argument 
för påståendet att människan producerade gudar, till exempel att Jesus och 
Heliga Ande ”blivit gudar” vid olika kyrkomöten. Han hamnade också i 
dispyt med domaren om innebörden av ett bibelcitat, Markus 4:11–12. Sin 
rätt att kalla de kristnas gudar för ”lillepyttegudar” försvarade han med en 
hänvisning till att kristna missionärer ansågs ha rätt förneka de gudar som 
hedningarna anser vara det högsta väsendet. 

Länsman Mellin ägnade knappast någon möda åt att belägga anklagelsen 
att föredraget lett till allmän förargelse. Han hävdade ”att det måste antagas” 
att föredraget gjort det. Precis som stadsfiskalerna i Stockholm betonade han 
föredragets offentliga karaktär: ”[hädelsen hade] skett inför en menighet och 
allmän förargelse sålunda åstadkommits om än föredraget mottagits med 
bifall”. Lennstrand förnekade i vanlig ordning att någon allmän förargelse 
uppkommit, men medgav att en och annan åhörare kan ha känt sig sårad. 
Domaren frågade vad Lennstrand menade med det, varpå denne svarade att 
det inte vore konstigt om personer som varit uppfostrade med ”de kristna 
historierna” skulle känna sig sårade när de fick höra att dessa historier inte 
skulle vara sanna. 

Precis som i samband med andra rättegångar tycks Lennstrand ha planerat 
att hålla föredrag på den plats där han blivit åtalad. Till Uppskedika fick han 
dock inte återvända. När kyrkorådet i Hargs församling förstod att utilisten 
var på väg tillbaka utfärdade de i början av augusti ett förbud mot honom 
”att vidare uppträda med föredrag” i församlingen. Föredraget på mid-
sommardagen kunde med ”allt skäl” ansetts ha kunnat leda till söndring i 
kyrkligt hänseende och till undergrävande av religionens helgd.277 Innan 
förhandlingarna inleddes hann Lennstrand istället med en kort agitationstur-
né på Gotland, som dock avbröts efter två föredrag i Visby när stadens 
borgmästare i mitten av augusti förbjöd honom att ”vidare hålla dylika före-
drag här i staden”. Liksom i Hargs församling var det alltså ett förbud som i 
princip gällde för all framtid, även om det begränsades till religiösa frågor.278 

När rätten på nytt samlades i Östhammar i slutet av oktober beslutade den 
att lämna över handlingarna till Svea hovrätt för dom. Hovrättens utslag kom 
i mitten av december, när Lennstrand redan påbörjat fängelsestraff på Lång-
holmen för att ha hållit samma föredrag i Malmö. Nu löd domen på sex  
månaders fängelse, det strängaste straff som Lennstrand överhuvudtaget 
skulle dömas till. Några överväganden redovisades av inte av hovrätten, som 
nöjde sig med att citera länsman Mellins övergripande åtalspunkt om hädelse 
mot Gud eller lastande av Guds heliga enligt vad som angavs i strafflagen. 
Svea hovrätts dom var för övrigt undertecknad av hovrättspresidenten Nils 

                               
277 Fritänkaren nr 7 1889, s. 6. 
278 Fritänkaren nr 4 1890, s. 31. 
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von Steyern, som under sin tid som justitieminister hade fått se riksdagen 
lägga till kravet på ”allmän förargelse” i strafflagens hädelseförbud. 

 Lennstrand överklagade hovrättens utslag till Högsta domstolen i mitten 
av januari. Hans besvärsskrift var denna gång relativt stram och koncen-
trerad. Den fokuserade på det som Lennstrand uppfattade som inkonsekven-
ser och felaktiga texttolkningar i åtalet och hovrättsdomen. Han pekade på 
att samma föredrag hållits flera gånger på andra håll utan förbud eller efter-
räkningar och att det nu, liksom vid tidigare tillfällen, mera mötts med    
applåder och bifall än förargelse. Dessutom hävdade han att åtalet byggde på 
ett antal lösryckta citat som inte kunde tolkas på åklagarens sätt om man tog 
hänsyn till det sammanhang där de förekom. Att Svea hovrätt dömt honom 
till ett längre fängelsestraff än han tidigare fått tolkade han som att dom-
stolen vägt in ”iterationen”, det vill säga upprepningen av brottet. Mot detta 
invände Lennstrand att han inte någonstans slutligen blivit dömd för hä-
delsebrott när föredraget i Uppskedika hölls; det straff som han hade avtjänat 
i Malmö gällde förnekelse enligt tryckfrihetsförordningen. Utöver detta in-
nehöll besvärsskriften några mer propagandistiska utspel. Lennstrand försäk-
rade att han var beredd att uthärda det hårdaste straff om Kongl. Majt verk-
ligen ansåg det vara ett brott säga sanningen. Han avfärdade också Upp-
skedika som en ”afkrok på landsbygden” där utvecklingen fördröjts och där 
det gick att väcka åtal för sådant som lagligt kunde sägas i städer som Stock-
holm, Örebro och Gävle. Dessutom bjöds statsmakten på ett utilistiskt argu-
ment för att åtalet skulle ogillas: 

 
Sällan har man i fängelse lyckats tillintetgöra en genom mångåriga studier 

och tifvel tillkämpad öfvertygelse, och de tusenden här i vårt land, hvilka till 
alla delar gilla mina åsigter, skola genom förföljelsen mot mig endast känna 
sig mer uppfodrade att personligen hvar i sin stad vittna om hvad som för 
dem fått betydelsen af religion. 

Historien visar otvetydigt, att när våld blandar sig i striden mellan tvänne 
verldsåskådningar, sker det ej till fromma för den åskådning, som anser sig 
behöfva begagna våldsmedel. Och som något annat än ett sådant vädjande 
kunna åtalen mot mig svårligen betraktas – åtminstone skola de ej verka på 
annat sätt hvarken hos mig eller de djupa lager af folket, der den kristna tron 
redan hör till det förgångna och ej kan väckas till lif genom förföljelse. 

 
Om Lennstrand riktat sig till en internationell publik med besväret över Svea 
hovrätts utslag i målet om föredraget ”Gud”, så var den nya besvärsskriften 
mer tänkt som stärkande läsning i de utilistiska leden och bland andra radi-
kala opponenter inom landet. Otto Thomson skrev glatt till Hjalmar Öhrvall 
att den nya texten ”innehåller skarpa och beska piller för höga veder-
börande” som förmodligen inte är vana vid besvärsskrifter med så lite     
”kryperi”.279 Social-Demokraten publicerade inlagan under rubriken ”En 

                               
279 Otto Thomson, brev till Hjalmar Öhrvall den 21 januari 1890. UUB. 
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besk besvärsskrift” och berömde den för att vara ”en god agitationsartikel 
mot religionsförföljelsen”.280 

I besvärsskriften anhöll Lennstrand om att de fortsatta förhandlingarna 
skulle skjutas upp till våren 1890 eftersom han nu satt i fängelse och inte 
hade tillgång till anteckningar och annat underlag för att förbereda sitt för-
svar. Redan efter några veckor återkom Lennstrand dock med en komplette-
rande besvärsskrift. Dagens Nyheters artikel om Göta hovrätts överväganden 
i målet om påstådd hädelse i Norrköping och Linköping bifogades med en 
särskild hänvisning till assessor Sundstedts resonemang om omröstningar 
och bedömningar när flera utpekade avsnitt var i fokus för åtalet. Lennstrand 
anmälde i samma veva Svea hovrätt till Justitieombudsmannen för att i strid 
mot lagstiftningen inte ha tagit ställning till varje enskilt citat i åtalet för 
föredraget i Uppskedika på det sätt som Göta hovrätt gjort när det gällde de 
åtalade föredragen i Norrköping och Linköping.281  

Till besvärsskriften fogades även en lista med tolv vittnen som intygade 
att de varit med under föredraget och som intygade att det varken varit    
hädiskt eller väckt allmän förargelse. Vittnesmålen hade samlats in av Henry 
Berghell, som var ytterst aktiv för att bistå Lennstrand med avskrifter av 
utdrag ur domböcker m.m. som behövdes för att driva målet. Tillsammans 
med andra ledande utilister hade Berghell också arrangerat en uppläsning av 
innehållet i broschyren med texten till föredraget ”Hvarför uppträder jag mot 
kristendomen” inför omkring 300 personer i Stockholm i början av februari. 
Till sin kompletterande försvarsskrift bifogade Lennstrand ett intyg från 
Utilistiska samfundet på att uppläsningen ägt rum och på att inget ingripande 
skett från polisen mot uppläsningen eller den fortsatta spridningen av bro-
schyren. I intyget passade samfundet på att uttrycka sin ”djupt kända för-
trytelse” över att dess ordförande i hovrätten ändå dömts till ett halvårs fäng-
else för att ha hållit just detta föredrag för en annan publik. 

Länsman Mellin svarade på Lennstrands besvärsskrifter med att själv 
vittna om att han inte kunde erinra sig att föredraget mötts med några      
bifallsyttringar. I övrigt lade han ingen ny bevisning till åtalet. Lennstrands 
lista på vittnen gav han inte mycket för. Av de tolv personer som underteck-
nat listan bodde bara fyra i Hökhuvuds socken, där Uppskedika låg, upplyste 
länsmannen utan att berätta vilken betydelse som hemorten hade i samman-
hanget. Mer relevant – om än obevisad – var uppgiften att ett av de fyra in-
socknes vittnena hörde så illa att han inte kunde ha tagit del av föredraget 
även om han var närvarande när det hölls. Mellin kände sig smädad av 
Lennstrand, men tillade att han satte sig över detta eftersom han utgick ifrån 

                               
280 Social-Demokraten den 25 januari 1890. Jfr Fritänkaren nr 3 1890, s. 19ff.  
281 Fritänkaren nr 5 1890, s. 34. 
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att alla ärliga och seriösa bedömare skulle erkänna att det var lagen själv och 
en oavvislig pliktkänsla som fått honom att väcka och driva åtalet.282 

Högsta domstolens utslag kom den 3 mars. Svea hovrätts dom justerades 
på en viktig punkt. Fängelsestraffet kvarstod, men omfattningen minskades 
utan närmare förklaring från sex till tre månader. Lennstrands anhållan om 
att få höra vittnen från föredraget i Uppskedika avslogs. Även denna gång 
var dock justitieråden oeniga. Ett av dem ansåg att det borde räcka med böter 
och två ville frikänna Lennstrand med motiveringen att han inte åstad-
kommit allmän förargelse genom att häda.283 

Nåd och ”Hvarför uppträder jag mot kristendomen?”     
– Stockholm våren 1890 
På morgonen den 29 oktober 1889 frigavs Hjalmar Branting från Lång-
holmen där han avtjänat tre månaders fängelsestraff för att året innan ha 
publicerat Axel Danielssons ”Till verldsalltets upphofsman”. Dagens Ny-
heter rapporterade att uppåt 1 000 personer samlats på Långholmsbron och 
de omkringliggande gatorna för att välkomna socialisten tillbaka till friheten. 
På kvällen hölls en fest för Branting med en rad skåltal och lyckönsknings-
telegram.284 Lennstrand hade varit på plats utanför Långholmen på mor-
gonen, men kunde inte delta i festen. Vid det laget hade han själv sedan någ-
ra timmar återvänt till fängelseön för att under mindre uppmärksammade 
former börja avtjäna ett åtminstone dubbelt så långt straff som Branting. 

Lennstrands känslor var mer blandade denna gång än då han stod framför 
Cellfängelsets portar i Malmö knappt ett år tidigare. Den gången uttryckte 
han i brev och artiklar en blandning av stolt attack mot myndigheterna och 
förväntan på möjligheterna att i avskildhet samla tankarna och fördjupa  
kunskaperna om framför allt den engelska sekularismen. Nu var han trött, 
jagad och besviken på den rättvisa som han aldrig tyckte sig kunna få. Hans 
paroller och förkunnelse kändes igen, men han hade dragits in i en virvel av 
processer som ännu i vissa delar pågick och som gjorde honom alltmer för-
bittrad. Helt klart var att fängelsestraffet skulle omfatta tre månader för före-
draget i Malmö, tre månader för föredraget om ”Gud” i Stockholm och åtta 
dagar för smädelse av ämbetsman under rättegången om det senare före-
draget. (Lennstrand hade avstått från att gälda smädelsen med böter.) Dess-
utom hade han ytterligare två åtal hängande över sig, det ena med en dom på 
sex månaders fängelse och det andra med ett potentiellt lika strängt straff. 

                               
282 Nedre Justitierevision/Högsta domstolen, utslagshandlingar i brottmål nr 78/1890, utslag 
den 3 mars 1890. Riksarkivet. 
283 Nedre Justitierevision/Högsta domstolen, protokoll i brottmål den 3 mars 1890. Riks-
arkivet. 
284 Dagens Nyheter den 29 oktober 1889; Nerman 1960, s. 89f & Svenning 2014, s. 121. 
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Det fanns alltså utsikter för att vistelsen på Långholmen skulle kunna bli 
långvarig. 

I Fritänkaren gav Lennstrand uttryck för sin sinnestämning i ett patetiskt 
och något krampaktigt formulerat brev. Han vände sig bland annat till sina 
domare:  

 
Eder dom är ett bevis på eder andliga vanmakt. Eder dom är kristen-

domens bankruttförklaring. Eder dom är vår seger. 
Förnya denna dom – förläng strafftiden med ännu tre gånger tre månader: 

de första föredrag jag kommer att hålla när jag åter blir fri, skola blifva just 
de föredrag, för hvilka jag straffats. […] Åtala mig igen och straffa mig – 
återupprepa proceduren tio, tjugu, femtio gånger – döm mig till fem, tio,     
trettio års fängelse – jag har en frisk kropp och en ännu friskare själ och jag 
skall förakta edra medel. 

Gör mitt fängelse bittert, om ni så behagar – hämnas på alla lumpna sätt – 
jag låter mig icke öfvertyga vare sig af mutor eller hot. Jag kan sitta i       
fängelse hela mitt lif, om ni så önskar – jag kan lida hvad som helst, om så är 
eder vilja […].285 

 
På väg till fängelset gaskade han upp sig och rafsade ned några rader på ett 
kortbrev till Hjalmar Öhrvall: ”Broder! På väg till Långholmen. […] Om ett 
par minuter slås fängelseporten till om mig. Jag är vid godt mod – har tillföl-
je af en förkylning i två veckor varit ganska klen, men är nu åter frisk. Tack 
för din vänlighet att erbjuda mig litteratur.”286 Det skulle dock inte dröja 
många dagar innan Lennstrand lämnade utförliga rapporter om tilltagande 
hälsoproblem från sin cell, även om han gladdes åt de ”ädelmodiga uppoff-
ringar” som gjordes för honom. Författarinnan Jenny Ödmann, som blivit en 
aktiv medlem i Utilistiska samfundet, kom på besök om söndagarna och 
hade ibland med sig middagsmat. Öhrvall bidrog för sin del med ekonomiskt 
stöd till att trycka broschyrer med bland annat de föredrag som Lennstrand 
hade dömts för att ha hållit. Den nästan sextioårige Otto Thomson flyttade 
från Eskilstuna till Stockholm för att ”egna sina återstående dagar och krafter 
helt åt vår rörelse”, som Lennstrand uppskattande noterade.287  

Jenny Ödmanns söndagsmiddagar berör några återkommande frågor när 
det gäller Lennstrands tid i fängelse. Fick han som känd och omstridd ”sam-
vetsfånge” en alltför fördelaktig specialbehandling i fängelset, underkastades 
han samma bestraffning som alla andra som dömts för att ha brutit mot lagen 
eller straffades han rent av hårdare genom kränkningar och övergrepp i det 
fördolda?  

Redan efter frigivningen från Cellfängelset i Malmö hade det, som vi sett, 
förekommit pikar mot att han i enlighet med gällande regler kunnat beställa 

                               
285 Fritänkaren nr 7 1889, s. 1. 
286 Viktor Lennstrand, brev till Hjalmar Öhrvall den 28 oktober 1889. UUB. 
287 Viktor Lennstrand, brev till Hjalmar Öhrvall den 29 november & 23 december 1889. Om 
tryckbidraget, se även brev från Otto Thomson till Hjalmar Öhrvall den 14 januari 1890. 
UUB. 
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mat från staden och inte behövt skära ned på livets goda. Nu blev frågan 
brännande. Föreningen för religionsfrihet publicerade i november 1889 i 
Aftonbladet ett upprop om en insamling för att Lennstrand skulle få tillgång 
till egen kost under fängelsetiden och andra lättnader som var tillåtna för 
straffångar vid denna tid. Uppropet kritiserades hårt i den konservativa   
pressen. Vårt Land tog upp ämnet i flera artiklar och hävdade att lättnader 
som annars vore tillåtna borde förvägras Lennstrand, som ”allvarsamt bör 
kväsas”. Den liberala pressen reagerade på olika sätt. Dagens Nyheter svara-
de de konservativa tidningarna med en drastisk parodi på deras upprörda 
inlägg medan Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning och Aftonbladet veck-
lade in sig i komplicerade försök att både högakta de ädla dragen i Förening-
en för religionsfrihets upprop och fördöma de brott som Lennstrand dömts 
för.288 Lennstrand skrev själv ett upprört brev till Aftonbladets utgivare, där 
han lovade att ”söka tillfredsställa de kristnes tydligt framställda anspråk i 
denna del” så att de inte ”skall gå och vara bekymrade öfver att jag ej är 
underkastad alla de obehagligheter ett straffängelse innesluter möjligheterna 
till”.289 Brevet publicerades inte av tidningen, som nog helst ville att debatten 
om lättnaderna för Lennstrand i fängelset skulle upphöra så fort som möjligt. 
Sedan Föreningen för religionsfrihet efter drygt en vecka fått ihop det belopp 
som krävdes för att Lennstrand skulle kunna få beställa egen mat kunde han 
också utan större ståhej smaka på innehållet i Jenny Ödmanns korgar.290 

Anklagelserna gick dock även åt motsatt håll. Lennstrand påstod under 
våren 1890 att fångvaktarna trakasserade honom på uppdrag av fängelse-
direktören. Påståendena fördes vidare i utilisternas bild av Lennstrands sjuk-
dom och död som ett resultat av vistelsen på Långholmen. Ture Nerman 
skriver senare om en ”mycket småaktig behandling” av Lennstrand i fängel-
set. Det finns inga belägg för att dessa anklagelser var riktiga, och varken 
Lennstrand eller någon annan tycks ha agerat för att få dem utredda.291 

Precis som under fängelsetiden i Malmö ägnade Lennstrand tiden på 
Långholmen åt läsning. Den första aptiten på sekularistisk litteratur verkar 
dock ha varit mättad och socialistiska skrifter intresserade honom inte läng-
re. Men han följde dagspressen med stor vaksamhet, ständigt beredd på an-

                               
288 Aftonbladet den 8 & 15 november 1889; Nya Dagligt Allehanda den 11 november 1889; 
Vårt Land den 11, 15, 16 & 19 november 1889; Dagens Nyheter den 14 november 1889; 
Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning den 14, 16 & 21 november 1889. Enligt Social-
Demokraten den 21 december 1889 inbringade insamlingen 1 350 kronor, vilket låter mycket 
högt. Det beloppet motsvarar drygt 85 000 kr i 2013 års penningvärde mätt som konsument-
prisindex och betalning för lika lång arbetstid som drygt 1 180 000 kr år 2013 mätt som lönei-
dex för en manlig industriarbetare. Se ”Prisomräknare från medeltiden till 2100” på Portalen 
för historisk statistik, www.historia.se (resultat av databassökning den 21 juni 2014).  
289 Viktor Lennstrand, brev till Ernst Beckmann 18 november 1889. UUB. 
290 Aftonbladet den 19 november 1889 & Viktor Lennstrand, brev till Hjalmar Öhrvall den 29 
november 1889. UUB. Branting hade haft samma möjligheter under sin tid på Långholmen 
samma år. Se Svenning 2014, s. 121.  
291 Nerman 1960, s. 90. Inget tyder för övrigt på att Branting skulle ha behandlats illa på 
Långholmen. Se Svenning 2014, s. 118ff. 
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grepp att bemöta eller öppningar för ny agitation mot kristendomen och kyr-
kan. Ett och annat större vetenskapligt verk tog han också del av, men bre-
ven till Öhrvall fylldes mera med överväganden om de rättsliga processerna 
och arbetet i Utilistiska samfundet än av intryck från olika böcker. Som tidi-
gare funderade Lennstrand, i sin avskildhet, på att själv skriva en mer samlad 
framställning. Nu var det berättelsen om den egna verksamheten som han 
ville få ordning på. Inte minst såg han ett värde av en sådan redogörelse i 
samband med de olika försvarsskrifter som han förberedde till olika rättsin-
stanser.292  

En dag fick den fängslade utilisten besök av en känd författare, Fång-
vårdsstyrelsens generaldirektör Sigfrid Wieselgren som år 1882 under pseu-
donym gett ut romanen En man över bord. Romanen skildrar en ung mans 
andliga tvivel och självmord. Lennstrand berättade för Öhrvall att  generaldi-
rektören bekänt att han en gång haft samma åsikter som fången, men sagt att 
”när man blir äldre tillbedjer man, hvad man i sin ungdom brände”.293  
 

* 
 
Utilistiska samfundet gjorde åtskilligt för att få uppmärksamhet och stöd 
under tiden som Lennstrand satt på Långholmen. Thomson tog hand om det 
praktiska arbetet med Fritänkaren medan Berghell blev den främste kringre-
sande agitatorn. Båda engagerade sig i Lennstrands fortsatta rättsliga mel-
lanhavanden och fick hjälp av A. W. Mentzer, en ung tulltjänsteman med ett 
särskilt intresse för de juridiska turerna kring Lennstrands föredrag och bro-
schyrer. Utilisterna gjorde också vad de kunde för att väcka uppmärksamhet 
på andra sätt. I början av februari 1890 sändes årets tredje nummer av Fri-
tänkaren med en hälsning från Lennstrand till ”vårt lands mest ultra orto-
doxa Biskopar”.294 Numret innehöll bland annat Lennstrands kommentar till 
utslaget i Göta hovrätt.  

En mer samlad, provokativ strategi gick ut på att testa ordningsmaktens 
uthållighet och konsekvens. Föredraget ”Gud” upprepades i Stockholm den 
1 december 1889, som en namnsdagshälsning till Oscar II, och senare i 
Norrköping utan att polisen ingrep och åtal väcktes i någon av städerna.295 I 

                               
292 Viktor Lennstrand, brev till Hjalmar Öhrvall den 21 november & 9 december 1889 samt 
den 23 februari & 6 april 1890. UUB. 
293 Viktor Lennstrand, brev till Hjalmar Öhrvall den 27 januari 1890. UUB. Jfr Stenström 
1986, s. 115 & Ekström 2000, s. 21ff. 
294 Otto Thomson, brev till Hjalmar Öhrvall den 3 februari 1890. UUB. 
295 Idén till uppläsningen kan ha kommit från Öhrvall. I ett brev tackar Lennstrand för ”din 
charmanta idé att uppläsa ’Gud’” även om han misströstade om möjligheterna till mass-
medialt genomslag under den tid på året när flertalet prenumerationer skulle förnyas: ”de usla 
liberala tidningarne, som nu kunde slå stora slag, tiga visligen, ty det är fiskets tid, och då 
gäller det att fara varliga fram och inte stöta någon aldrig så finkänslig prenumerant. De ha ju 
icke en gång vågat meddela en liten notis händelsen […].” Se Viktor Lennstrand, brev till 
Hjalmar Öhrvall den 9 december 1889. UUB. 
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den konservativa pressen suckades det över att utilisterna tog till gammal 
skåpmat för att få uppmärksamhet. Gensvaret blev bättre i Social-
Demokraten, som skrev om hur uppläsningen i Stockholm demaskerade 
Lennstrands ”prostituerade förföljare” som ointresserade av hädelsefrågan i 
sak och enbart inriktade på att komma åt en fiende: ”under kung Oscars  
jubel- och klangdagar har godtycket och den personliga förföljelsen satt sig 
fräckt på rättvisans säte”.296 Mentzer begav sig senare till Uppskedika för att, 
efter grundlig annonsering på plats, läsa upp föredraget om ”Gud” för om-
kring 150 åhörare. Utilisten kunde belåtet konstatera att länsman Mellin inte 
dök upp eller hörde av sig med något åtal i efterhand.297 

En annan angreppspunkt för utilisterna var de tryckta broschyrer som 
gjorde innehållet i de olika åtalade föredragen tillgängliga i cigarrbodar och 
boklådor samt på Utilistiska samfundets arrangemang. För att driva fram 
tryckfrihetsåtal med juryprövning anmälde några utilister den tryckta texten 
till ”Hvarför uppträder jag mot kristendomen” i mars 1890 till Justitie-
kanslern. (Utilistiska samfundet hade redan i december 1889 försökt anmäla 
broschyren med det åtalade föredraget om ”Gud” till Justitiekanslern, som 
svarat att just det föredraget inte mera kunde åtalas.298) Anmälan föregicks av 
juridiska konsultationer och interna diskussioner om riskerna för att Lenn-
strand till följd av åtalet skulle tvingas tillbringa ännu mer tid i fängelse.299 
Även på åklagarsidan gjordes ett noggrannare förarbete än vanligt. Justitie-
kanslern Johan Erik Elliot pekade själv ut två sidor i den angivna broschyren 
när han uppdrog åt stadsfiskalen i Stockholm att väcka åtal. Samtidigt ut-
tryckte sig Elliot vagt om skuldfrågan; de två sidorna hade ”synts” honom 
vara straffbara. När förhandlingarna inleddes i Stockholms rådstuvurätt i 
slutet av april preciserade stadsfiskalen – det var A. W. Bergström som för 
fjärde gången agerade mot Lennstrand – ytterligare vilka delar av texten som 
åtalet gällde. Det handlade om dessa båda avsnitt: 

 
Jag tror, att jag under sådana förhållanden har rätt att säga, att det ej någonsin 
funnits en så tvetydig person som den Helige Ande. 

Jag står undrande och spörjande inför naturens, verldens och lifvets stora 
hemligheter – jag böjer mig med vördnad och i ödmjukhet inför dessa stora 
frågor, hvilka vi ej kunna besvara – men just derför känner jag mig så upp-
rörd, när de kristne komma med sina lillepyttegudar och säga: de der ska Ni 
falla ned inför och tillbedja såsom verldsalltets skapare och ledare. 

Då rår jag ej för, att mitt blod kommer i svallning, att mina kinder blossa 
af harm, att jag icke längre kan beherska mig och tiga, utan att jag stiger upp 
och säger: ”O I kunniga, I förblindade, I inskränkta menniskor, som kunnen 

                               
296 Social-Demokraten den 7 december 1889; Fritänkaren nr 1 1890, s. 3 & nr 2 1890, s. 13. 
Jfr Mentzers beskrivning i Nya Sanningar nr 19 1896. 
297 Fritänkaren nr 8 1890, s. 60.  Jfr Nya Sanningar, nr 20 1896, där det framgår att Mentzer 
tycks ha trott att det var föredraget om ”GUD” som Lennstrand hade hållit i Uppskedika och 
inte ”Hvarför uppträder jag mot kristendomen?”. 
298 Fritänkaren nr 2 1890, s. 14. 
299 Otto Thomson, brev till Hjalmar Öhrvall den 24 mars 1890. UUB. 
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verkligen tro, att dessa gudar som Ni sjelfva skapat efter Edert beläte, att des-
sa gudar, som äro behäftade med edra egna ofullkomligheter och brister, att 
dessa gudar, som tillhöra en sedan länge förgången tid, och ej kunna stå till 
svars inför våra föreställningar och anspråk på moralisk och intellektuel för-
träfflighet – O, I menniskor, som verkligen kunnen tro, att dessa Edra små 
afgudar äro universi skapare.300 

 
Eller när presterna och kolportörerna komma framdragandes med gamle 

Jehovah och Elohim och Adonai och Fadren och Sonen och den Helige Ande 
och djefvulen och jag vet icke allt, hvad alla dessa gudar heta, och säga: ”jo 
här har du svaret på alla gåtor, du kan framställa. Den här guden är det, som 
skapade verlden och den här är det, som sörjer för alla blommor som frysa 
bort, alla djur, som hungra ihjel eller dödas, och alla millioner menniskor, 
som lida nöd. Den här guden är det, som dog i Palestina och den här är det, 
som skrifvit bibeln. Den här är det, som brottades med Jakob och den här är 
det, som for opp i himlen”! – När jag ser detta eländiga afguderi; denna 
kristna hedendom, alls icke bättre än den gamla grekiska och romerska och 
jag stiger upp och säger till folket: ”här måste det bli rent hus. Dessa Edra 
gudar ha icke mera verklighet än Oden, Jupiter och Serapis haft. Nu är tiden 
kommen, då vi ej längre skola tro på dessa historier”. Är det hädelse eller 
gäckeri?  

Nåväl – jag vill ej tvista om ord. Säg då gerna, att jag hädar dessa små  
gudar, som äro så heliga för Eder. Jag kan sannerligen ej alltid hålla mig all-
varsam, när jag talar om dem.301 

 
Att komma med så preciserade anklagelser var ett nytt grepp i Bergströms 
kamp mot Lennstrands agitation. Tidigare hade han i svepande ordalag dömt 
ut hela föredrag och kompenserat bristen på exakthet med principiella ut-
talanden om statens skyldighet att agera mot hädelser. Det var först när han 
tillfälligtvis ersattes som åklagare som ett särskilt avsnitt i föredraget ”Gud” 
fokuserades i det åtalet. Någon direkt koppling mellan de avsnitt som Berg-
ström valde ut och domarna för föredragen i Malmö och Uppskedika gjordes 
dock inte under förhandlingarna i Stockholms rådstuvurätt. Det fanns goda 
skäl till det. I Malmö hade varken åklagare eller vittnen särskilt nämnt just 
dessa delar av föredraget som särskilt hädiska och förargelseväckande. I 
målet om föredraget i Uppskedika hade åtta citat upplästs av länsmannen, av 
vilka bara ett delvis överensstämde med de båda avsnitt som åtalades i mars 
1890.  

Lennstrand ägnade en del av tiden i fängelset under våren till att förbereda 
sig inför processen. Redan i början av februari, nästan två månader innan 
Justitiekanslern hade bestämt sig, undertecknade han det brev till rådstuvur-
ätten där han tog på sig ansvaret för broschyren så att inte boktryckaren skul-
le behöva stå till svars. I början av april övervägde han juryvalet. Än en gång 
ville han kalla en kvinna – Jenny Ödmann eller Ellen Key – om inte annat så 
för ”få en anledning att begära målets återförvisande, ifall det går olyck-

                               
300 Viktor E. Lennstrand, Hvarför uppträder jag mot kristendomen? Föredrag, 1889, s. 14. 
301 Ibid., s. 15. 
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ligt”.302 Han funderade också på att avtrycka den åtalade texten i Fritänka-
ren, men tvekade inför risken att än en gång bli åtalad. När det gällde försva-
ret funderade han på en ny strategi: att bara säga sig hysa så stort förtroende 
för juryn att han inte anser sig behöva säga något till förklaring. ”Jag tror ett 
sådant tillvägagående denna gång blir mest verksamt”, skrev han till Öhr-
vall.303 

Målet togs upp i Stockholms rådstuvurätt ungefär samtidigt som Lenn-
strand genomgick sin själskris i fängelset (se nedan) och fick skjutas upp 
flera gånger. Först i mitten av juni kunde det återupptas sedan Anton       
Nyström intygat att svaranden återigen var vid sina sinnens fulla bruk. Stads-
fiskalen hade framfört allvarliga tvivel på den punkten. Både Bergström och 
Lennstrand avstod nu från egna utläggningar och koncentrerade sig på den 
utdragna processen att välja och samla en jury mitt i sommaren. Så småning-
om lyckades även detta, och i mitten av juli fann juryn att Lennstrand inte 
gjort sig skyldig till hädelsebrott enligt tryckfrihetsförordningen genom att 
ge ut det föredrag som han tidigare två gånger dömts till fängelse för att ha 
hållit.304 Glädjestrålande utropade Lennstrand att ingen jury hade fällt honom 
för hädelse och att höga ”vederbörande” nu fått en ”skarp lexa”.305 Stadsfis-
kalen, som nu för tredje gången förlorat ett tryckfrihetsmål mot den utilistis-
ke agitatorn, överklagade inte domen. 

I pressen gav den friande domen inte mycket genljud. En viss Lennstrand-
leda hade börjat breda ut sig. Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning skrev 
dock om den egendomliga situation som uppkommit när utilisterna själva 
drivit fram det jurymål som statsmaktens företrädare – annars ivriga att gå 
till rätta med muntliga föredrag – inte velat ombesörja: ”Det är väl ett     
ensamstående fall, en dylik skarp och ihärdigt framträdande motsats mellan 
folkdomstolens och yrkesdomstolens utslag, och det visar mer än något an-
nat, att de senare ej mera motsvara det allmänna rättsmedvetandet.” Tid-
ningen hoppades att domen skulle få ”de motbjudande förföljelserna” av 
Lennstrand att upphöra, i synnerhet som de dittills mest väckt sympati för 
utilisten även hos personer som annars skulle ha ställt sig kallsinniga till 
hans förkunnelse.306 
 

* 
 
Mer traditionellt stöd under fängelsetiden fick Lennstrand genom de upprop 
och protestlistor för hans frigivning som utilisterna initierade. När möjlighe-
terna till en nådeansökan först diskuterades var Lennstrand osäker på hur kan 

                               
302 Viktor Lennstrand, brev till Hjalmar Öhrvall den 6 april 1890. UUB. 
303 Ibid. 
304 Stockholms rådstuvurätt, utslag i brottmål, avdelning 6, nr 63 1888, utslag den 15 juli 
1888. Stockholms stadsarkiv. 
305 Fritänkaren nr 13 1890, s. 100 & nr 14 1890, s. 105f.  
306 Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning den 16 juli 1890. 
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skulle ställa sig, men han blev efter hand mer beslutsam om att inte ta emot 
någon nåd. När han i februari 1890 fick veta att Anton Nyström förberedde 
ett initiativ i frågan skrev han upprört till Öhrvall att han ”nu ej […] på några 
villkor mottaga nåd”.307 Det kan ha varit nya motgångar i överklagandet av 
olika domar i förening med det gynnsamma utslag i Göta hovrätt som fått 
honom att avvisa varje tanke i den riktningen. För Nyström motiverade han 
dock sin motvilja mot varje framställan om nåd med att en sådan lösning 
skulle kunna bli ett problem för den fortsatta agitationen.308 

Under vårvintern intensifierades ansträngningarna utanför fängelsets   
murar för att få Lennstrand frigiven. Två namninsamlingar genomfördes. 
Den ena, som organiserades av Utilistiska samfundet, lockade drygt 5 300 
personer att skriva under på att de gjorde gemensam sak med Lennstrand och 
att de också borde straffas om han inte frigavs. Den andra petitionen lade 
mindre vikt vid utilismen som idé och hade undertecknats av omkring 3 800 
personer som anhöll om Lennstrands frigivning i rättvisans och samvets-
frihetens namn. Båda listorna överlämnades den 1 april 1890 av en dele-
gation under ledning av Otto Thomson till prins Carl, som var tillförordnad 
regent.309  

Utilisternas kontakter med de engelska fritänkarna ledde också till       
konkret stöd. Även här var Otto Thomson en central person, som uppskatta-
des av både svenska utilister och engelska sekularister. The Freethinker hade 
punktbevakat Lennstrand i upprepade notiser sedan han lämnade fängelset i 
Malmö i slutet av februari 1889. Hans idoga föredragshållande och hans 
arbete med att starta Fritänkaren hade applåderats liksom hans oförvägenhet 
inför det svenska ”bigotteriet”, där kungahuset sades spela en ledande roll. 
Tidningen drog sig inte ens för att likna Lennstrand vid Karl XII: ”when the 
musket balls whistled around him, he says: ’This will be my music’”.310 G. 
W. Foote tog upp ”The Battle in Sweden” i en särskild artikel och publicera-
de ett sammandrag av Lennstrands besvärsskrift över Svea hovrätts dom 
över föredraget ”Gud”.311  

De engelska sekularisternas uppmärksamhet ökade ytterligare när Lenn-
strand tvingades gå i fängelse. Brev från honom togs in i engelsk översätt-
ning för att visa på den obrutna kampandan samtidigt som läsarna upp-
manades att sända böcker till fången på Långholmen ”to relieve the tedium 
of his imprisonment”.312 En särskild fond inrättades av National Secularist 
Society, ”Help for Swedish Martyrs”, som under flitig rapportering i The 

                               
307 Viktor Lennstrand, brev till Hjalmar Öhrvall den 23 december 1889 & den 23 februari 
1890. UUB. 
308 Viktor Lennstrand, brev till Anton Nyström den 23 februari 1890. Stockholms stadsarkiv. 
309 Fritänkaren nr 8 1890, s. 59. 
310 The Freethinker nr 13 1889. Jfr bl.a. nr 11, 20, 22 & 23. Se även nr 29 1890. 
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Freethinker fick ihop 4 £, 12 shilling och 2 pence till och med juni 1890.313 
När Lennstrand i början av mars 1890 dömdes till ytterligare tre månaders 
fängelsetraff kommenterades det snabbt i The Freethinker, som underrättats 
av Thomson. Tidningen föll in i det välbekanta talet om martyrskap: ”The 
Swedish Courts imprison Freethinkers, but they cannot destroy Freethought. 
On the contrary, they strengthen it by building the martyr spirit in its cham-
pions and exciting public admiration of their heroism.”314 Några veckor   
senare kunde de engelska läsarna ta del av ett av de föredrag som Lennstrand 
dömts för. De gällde föredraget ”Gud”, som översatts under titeln The God 
Idea. Föredraget kunde inhandlas genom National Secularist Society för 2 
pence.315 

Trots de eldande tillropen från andra sidan Nordsjön blev det under våren 
1890 allt tydligare att Lennstrand inte mådde bra. Redan i början av februari 
hade Thomson rapporterat sin oro till Hjalmar Öhrvall: ”Nog tror jag att 
fängelset har menlig inverkan på vår vän Lennstrand, dock tycks hans ut-
seende nu vara mera friskt och gladt än de första gångerna jag såg honom.”316 
De negativa beskeden upphörde inte heller. Högsta domstolens utslag över 
åtalet för föredraget i Uppskedika innebar visserligen en lindring jämfört 
med Svea hovrätts dom, men betydde ändå tre månader till i fängelse. Mot 
slutet av april blev hälsofrågan akut. Det var nu som Lennstrand genomgick 
den själskris när han tyckte sig se Gud i form av ljusreflexer mellan cell-
fönstrets galler.   

Inför hotet att den fångne utilisten fullständigt skulle bryta samman eller 
kanske dö i sin cell agerade alla berörda snabbt. Lennstrands familj och vän-
ner förberedde en nådeansökan. När fadern väl kunde lämna in den, tillsam-
mans med läkarintyg och utlåtande från fängelsechefen på Långholmen, 
hanterades den i ”snälltågsfart” av berörda myndigheter.317 Fängelseläkaren 
bedömde två gånger att Lennstrand ”till följd af tillltagande sinnesoro” inte 
kunde kvarstanna i fängelset utan allvarlig eller betänklig fara för försämring 
av sitt sinnestillstånd. Lennstrand intygade själv att han skulle ”vara nöjd” 
med att friges efter kunglig benådning. Den 2 maj beviljade Oscar II faderns 
ansökan vid ett möte med statsrådet, och fyra dagar senare kunde Lennstrand 
lämna Långholmen.318 Han var då fri från alla de fängelsestraff som han 

                               
313 The Freethinker nr 1 & 25 1890. Databasen www.measuringworth.com uppskattar att det 
insamlade beloppet motsvarar drygt 440 £ i 2013 års prisnivå och 2 000–3 000 £ i förhållande 
till lön och arbetstid för att en genomsnittlig arbetare skulle kunna köpa något för beloppet 
(resultat av databassökning den 21 juni 2014). 
314 The Freethinker nr 14 1890. 
315 The Freethinker nr 20 1890. Föredraget annonserades i flera följande nummer under året.  
316 Otto Thomson, brev till Hjalmar Öhrvall den 11 februari 1890. UUB. 
317 Det är Axel Lennstrand som skriver om ”snälltågsfart” i ett brev till Hjalmar Öhrvall den 
30 april 1890. UUB.  
318 Nedre Justitierevision/Högsta domstolen, utslagshandlingar i brottmål nr 578 1890, utslag 
den 2 maj 1890 & protokoll över justitieärenden i statsrådet den 2 maj 1890. Riksarkivet. Jfr 
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dömts att avtjäna, även de tre månader som tillkommit under våren för före-
draget i Uppskedika. Till skillnad från Branting uppvaktades Lennstrand inte 
med någon manifestation utanför fängelseporten eller någon efterföljande 
segerfest. Utilistiska samfundet fick istället samlas för att välja en ny, till-
fällig ordförande och lyssna på tal som blandade anklagelser mot ”in-
kvisitionsfängelsets mördande luft” och lugnande besked om att den tidigare 
fången åtminstone inte ännu blivit så illa däran till kropp och själ som det 
ryktades.319  

Vad som hände i fängelset går inte att säga med säkerhet. Lennstrand 
hänvisade senare till hallucinationer, tillkomna i en fysiskt och psykiskt 
pressande situation. Andra utilister pekade på att situationen blev ytterligare 
tillspetsad genom övergrepp från fängelsepersonalens sida. Wicksell tillade 
att en latent sinnessjukdom skulle ha bidragit till det dramatiska förloppet. 
Lennstrand själv var för en gångs skull ovanligt tystlåten om sig själv under 
veckorna innan kollapsen. Breven till Öhrvall var få och fyllda av rätte-
gångsförberedelser.  

Tystnaden kan tolkas både som ett tecken på krisen och som en del av 
dess orsaker. De svenska fängelserna arbetade vid denna tid enligt en princip 
som innebar att fångarna skulle få möjlighet att i avskildhet komma till insikt 
om sina synder. Isolering och tystnad var viktiga maktmedel i fängelselivet, 
även om de oftare gjorde fångarna apatiska och deprimerade än övertygade 
om den smala livsvägens förtjänster. Enligt ordningsreglerna på Långholmen 
under slutet av 1880-talet skulle fångarna iaktta tystnad och inte tala högre 
än att de hördes under vid möten med fängelsets direktör eller predikant.320 
Lennstrand fick visserligen både läsa och skriva, och han kunde ta emot 
korta besök. Men han hade praktiskt taget inga möjligheter till mer ingående 
samtal med andra än fängelseläkaren och fängelseprästen, som i just detta 
fall var svår att se som själasörjare. Än mindre kunde Lennstrand få del av 
den publikkontakt som till stor del tycks ha ersatt personliga band och rela-
tioner för honom. I ett brev till Öhrvall från början av fängelsevistelsen be-
skriver han en mängd somatiska krämpor och symtom som han härleder till 
för mycket stillasittande.321 Perioderna på rastgården avhjälpte en del av det-
ta, men för stillasittandets mentala och kommunikativa motsvarigheter gavs 
inte mycket bot. Bristen på muntlig dialog ökade Lennstrands sårbarhet och 
hänvisade honom till ältandet av oförrätter i brev och besvärsskrifter – och 

                               
319 Dagens Nyheter den 3 & 5 maj 1890. 
320 Eva Österberg, Tystnader och tider. Samtal med historien, 2011, s. 158ff. 
321 Viktor Lennstrand, brev till Hjalmar Öhrvall den 29 november 1889. UUB. ”Jag skulle 
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till behovet av någon sorts förlösning. Medan tiden i cellfängelset i Malmö 
blev en behövlig andhämtningspaus under en period när framtiden ännu ver-
kade ljus så inföll månaderna på Långholmen dessutom under en tid av 
prövningar och motgångar. Paradoxalt nog hörde Lennstrand till det fåtal 
fångar som verkligen mötte Gud i fängelset, även om mötet blev så våldsamt 
att varken han eller statsmakten uthärdade det. 

En viktig roll för frigivningen spelade Lennstrands yngre bror Axel. Den-
ne företrädde fadern i kontakterna med myndigheterna och besökte    bro-
dern i fängelset under långa perioder varje dag under slutet av april och bör-
jan av maj. Så fort frigivningen var ett faktum hjälpte Axel den tidigare 
fången till för en tids vila hos Hjalmar Öhrvall i Uppsala. Axel skulle snart 
resa till England i affärer och var tacksam över att krisen slutat lyckligt. Men 
han oroade sig över broderns planer på att omedelbart återgå till sin vanliga 
verksamhet. Dels var han rädd för att myndigheterna skulle ångra sig om de 
upptäckte att Lennstrand direkt återupptog till sin agitation, dels kände han 
sig orolig för att i så fall inte på nytt kunna hjälpa till. I ett brev till Öhrvall 
antyder Axel också att han medvetet överdrivet broderns hälsoproblem i 
fängelset för att påskynda frigivningen, men det finns inget annat underlag 
som tyder på att detta varit fallet: 

 
Hvad jag dock ej på något villkor kan gilla, är Viktors afsigt att nu egna sig åt 
tidningen […], ty så länge domen hos Högsta domstolen är oafgjord, kan man 
befara, att, då de hu höra att han åter befinna sig frisk samt ämnar fortfarande 
ägna sig såt sin förra verksamhet, de ej draga i betänkande att afkunna en 
dom öfver honom, hvilken åter förpassar honom inom fängelsets murar, och 
hvem skall då taga honom derur? Endast åt mig såsom broder kan sådana  
rättigheter, jag nyss haft beviljas och är jag då kanske redan utrest. Frånsedt 
för öfrigt den ytterst goda tanke vederbörande i Stockholm måste, genom 
Viktors plötsliga framträdande offentligt, hafva om mig. Det är kanske bäst 
för mig att aldrig visa mig mera i Stockholm efter det spel jag der fört och 
hvilket de nu måste inse och förstå, såvida de äro begåfvade med en vanlig 
menniskas blick. Om jag tordes bedja herr Doktor Öhrvall vara god och 
uppmana Viktor […] för hans egen skull att iakttaga den största försiktighet, 
ty eljest kan det lätt gå på tok.322 

 
Axel Lennstrand tog med sig sin oro till England. I London uppsökte han 
The Freethinkers redaktion för att tacka tidningen för dess stöd till brodern. 
Under besöket avslöjade han att var beredd att föra denne till England om 
nya åtalshot eller fängelsestraff skulle bli aktuella, en uppgift som publicera-
des i tidningen men som inte nådde den svenska publiken. The Freethinker 
rapporterade att Axel Lennstrand ”is not disposed to let the brave fellow be 
killed by the Swedish bigots”.323 
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Åtalsperioden går mot sitt slut 
Samtidigt som brodern oroade sig för nya akutingripanden försökte Lenn-
strands vänner få den nyss frigivne att ta det lugnt och återhämta krafterna. 
De ordnade så att han kunde vistas på Dalarö under sommaren 1890 genom 
ett bidrag från Föreningen för religionsfrihet. Lennstrand befann sig dock 
fortfarande i ett uppjagat tillstånd och klarade bara av de mest nödvändiga 
uppgifterna, som att inställa sig i Stockholms rådstuvurätt för det pågående 
tryckfrihetsmålet.  

Till en början försökte han skriva ett nytt föredrag, med de egna erfaren-
heterna från sammanbrottet på Långholmen som utgångspunkt för en betrak-
telse över hallucinationernas roll i kristendomens historia. Trots stöd och en 
del underlag från Öhrvall misslyckades företaget.324 Ännu var Lennstrand 
alltför upptagen av sina egna känslor för att kunna arbeta. Han kände sig 
sårbar och hotad, och ställde till en scen i mitten av juni när bidraget från 
Föreningen för religionsfrihet skulle betalas ut. Lennstrand fick intryck av att 
han inte var betrodd att själv hantera pengarna och protesterade vilt mot att 
”bli satt under förmyndare”. Han hävdade att ”mer än sjelfva gåfvan betyder 
för mig sättet på hvilket den gifves. Och så mycket har jag lyckligtvis ännu 
ej förlorat aktningen för mig sjelf att jag kan höja min nacke under alla ok.” 
Det hela var antagligen ett missförstånd, men ledde till att kontakterna med 
David Bergström – som skötte föreningens verksamhet för tillfället – fick en 
ohjälplig knäck.325  

Bråket om stödet från Föreningen för religionsfrihet var en förvarning om 
att Lennstrand hade tagit bestående skada av tiden i fängelset. Senare under 
sommaren rapporterade han själv att han hade återhämtat sig efter den     
senaste fängelsevistelsen och återupptagit sin tidigare verksamhet. Under 
hans återstående aktiva tid skulle dock nya konflikter med vänner och med-
arbetare bli ett återkommande tema. Under hösten 1890 konsulterade Henry 
Berghell tillsammans med A. W. Mentzer en läkare om huruvida Lennstrand 
kunde anses som fullt tillräknelig.326 I början av 1891 oroade sig mer ut-
hålliga vänner som Jenny Ödmann, Otto Thomson och Hjalmar Öhrvall för 
att de psykiska problemen fortsatte. Den försiktige Thomson befarade att 
Lennstrand inte längre var fullt frisk.327 Jenny Ödmann var mer explicit om 
Lennstrands tillstånd:   

 
Vore han fullt normal skulle han ej handla som han gör. Hans misstänksam-
het öfvergår alla gränser, hans oförsigtighet att stöta sig med alla sina vänner, 
hans slöseri med penningar, hans retlighet och ständigt ombytliga sinnelag, 
ingifva mig stora betänkligheter. […] Då allt går sin jemna lugna gång är det 
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gott och väl, men så fort sorger och motgångar kommer, blir han bruten. Des-
sa strider med socialisterna och Berghell, eger han icke krafter att bära. Allt 
detta bråk är skulden till hans sjuklighet och min öfvertygelse är att han slut-
ligen dukar under.328 

 
Även om Lennstrand återhämtade sig också denna gång, kom han att fortsät-
ta sin utilistiska agitation med en grundläggande känsla av misstro mot om-
världen och en ständig beredskap att försvara sig mot verkliga och inbillade 
hot mot den egna integriteten. Som vi sett kom även medarbetare som Knut 
Wicksell och Oscar Ljungdahl i efterhand att härleda hans problem till tiden 
i fängelset, även om Wicksell också lade till en ärftlig disposition för sinnes-
sjukdom. 

Att Berghell inhämtade läkarutlåtande om Lennstrands mentala tillstånd 
kunde ha varit nog för brytningen mellan dem. Men för konflikten mellan de 
båda agitatorerna skulle ännu ett hädelseåtal spela en avgörande roll. Situa-
tionen i Utilistiska samfundet gick över styr hösten 1890 när Berghell ansåg 
sig sviken av Lennstrand, Thomson och övriga delar av samfundets ledning 
inför ett eget hotande fängelsestraff. Åtalet avsåg hädelse under ett föredrag i 
Jönköping den 27 april 1890. Föredraget hade hållits direkt efter att Berghell 
fått ett telegram om att Lennstrand blivit vansinnig i fängelset, vilket kan ha 
gett formuleringarna extra skärpa.329 Stadsfiskalen Gustaf Angel i Jönköping 
försatt inte tillfället att initiera ett åtal för sex påstått hädiska uttalanden un-
der föredraget: 

 
att gamla testamentets gud, sådan han på åtskilliga bibelställen skildras, är 

en smutsig och klandervärd gud; 
att af den Lutherska läran skulle logiskt följa, att såväl apostlarne och 

evangelisterne som Christus sjelf skulle brinna i helvetet; 
att gud redan i paradiset talat osanning och dessutom tillstådt lögn och be-

drägeri; 
att endast en idiot kan tro på bibeln och dess lära; 
samt att den heliga skrift innehåller en del skändligheter, 
dels ock om gud, sådan han på flera ställen i bibeln framställes, användt 

uttrycket ”bloddrypande afgudabild” och ”afgudafurste”330 
 

Som framgår av citatet var Berghells formuleringar i linje med Lennstrands. 
Språkbruket var dock grövre; inget tyder på att Lennstrand någonsin kallade 
de troende för ”idioter”. Även i övrigt visar föredraget – det enda som Berg-
hell publicerade från sin tid som utilistisk agitator – att han troget följde 
samfundsledarens inriktning på långa historiska perspektiv, närsynt bibel-
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läsning, högtidligt språk och distinkta ”sanningar” om den kristna tron.   
Något gäckeri eller någon försmädlighet går inte att hitta. Åtta vittnen upp-
trädde ändå vid rådstuvurätten i Jönköping och intygade att de fått sina re-
ligiösa känslor sårade av föredraget. I mitten av augusti dömdes Berghell till 
tre månaders fängelse för hädelsebrott enligt strafflagen. (Möjligheten att 
direkt överlämna målet till hovrätten hade nu tagits bort ur rättegångs-
balken.)  

Så långt var åtalet främst en källa till Berghells irritation över stats-
makten. Ilskan vändes även mot utilisterna när han upplevde att de mot-
arbetade hans möjligheter att försvara sig, vilket enligt honom ledde till att 
Göta hovrätt fastställde domen på tre månaders fängelse. Med tanke på hur 
hovrätten tidigare bedömt hädelseanklagelserna mot Lennstrand i Norr-
köping och Linköping så är det inte omöjligt att den även skulle ha friat 
Berghell. Denne inlämnade en besvärsskrift till Högsta domstolen, men drog 
tillbaka den sedan han insett att någon ändring av domen inte var att vänta 
och avtjänade sitt straff på Cellfängelset i Malmö i början av år 1891. Där-
efter utvisades han som icke önskvärd i Sverige till hemlandet Finland med 
hänvisning till en trettio år gammal överenskommelse mellan Ryssland och 
Sverige.331 Lennstrand protesterade mot fängelsestraffet och utvisningen. I 
Fritänkaren skrev han att det var Sveriges ”aktning och ära, som från ko-
nungens rådsbord visats ut” på ett sätt som drog skam över Sverige inför 
hela den civiliserade världen.332 Men han ägnade också energi åt att förhindra 
att Berghell fick ett frikostigare ekonomiskt stöd från Föreningen för re-
ligionsfrihet än han själv fått.333  

Utvisningen och tiden närmast gav fler prov på dramatiken kring de blas-
femiska brotten. Berghell fördes i slutet av april till     Köpenhamn för att där 
förpassas till en båt med destinationen Hangö. Axel Danielsson anade möj-
ligheterna att ge både den svenska och danska statsmakten en näsbränna och 
mötte upp med tre partikamrater. På väg mot Finlandsbåten försökte Dani-
elsson få med sig Berghell in på ett kafé, från vilket flykten var förberedd. 
Men Berghell begrep inte svenskens antydningar och försökte istället offent-
ligt protestera mot att utvisningen verkställdes på dansk mark. De danska 
poliser som övervarade förloppet svarade med att anhålla Berghell och 
tvinga in honom i en droska som omedelbart tog     honom till båten mot 
Finland.334 Den 1 maj sattes Berghell av i land i Hangö, där han snabbt fri-
gavs av de finska myndigheterna. Ytterligare någon vecka senare var han 
tillbaka i Stockholm. Utan större hemlighetsmakeri besökte han till och med 
Civildepartementet för att undersöka möjligheterna att överklaga utvisning-
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en!335 Först långt in i juni kunde den svenska allmänheten lugnas med beske-
det att Berghell emigrerat till Amerika.336 

Innan Berghell fördes över Östersjön med poliseskort hann han publicera 
det åtalade föredraget i Jönköping med upplysningen att han hållit det på 29 
andra platser utan att någon ingripit.337 Förhållandet noterades ända upp i 
riksdagen. Andrakammarledamoten Henrik Hedlund, brorson till S. A.   
Hedlund och dennes medhjälpare i arbetet med Göteborgs Handels- och 
Sjöfartstidning, framställde en önskan om att få fråga regeringen varför 
Berghell utvisats och varför fången inte fått välja utvisningsort. Hedlund 
nämnde att han i Göteborg hört Berghell hålla det åtalade föredraget utan att 
någon ingripit. Han tillade att samma sak verkade ha upprepats på flera plat-
ser i landet. Andra kammaren röstade ned förslaget om interpellation ungefär 
samtidigt som båten med den dömde lämnade danskt farvatten. Hedlunds 
kommentar till rättsväsendets hantering av de blasfemiska brotten togs dock 
till protokollet:  

 
Såsom man vet, äro också olika domstolar af olika mening rörande tillämp-
ningen af den paragraf, efter hvilken Berghell dömdes. Somliga anse vara  
hädelse hvad andra icke anse vara det; frågan härom beror alltid mer eller 
mindre på domarnas subjektiva omdöme. När Berghells förseelse varit af så 
osäker beskaffenhet, må det väl ifrågasättas, om en så våldsam åtgärd som 
denna utvisning varit berättigad.338 

 
Med detta sagt även i den lagstiftande församlingen är det förståeligt att 
myndigheternas vilja att väcka åtal för blasfemiska brott började avta. Ytter-
                               
335 Social-Demokraten den 4, 9, 13 & 15 maj 1891. 
336 Se t.ex. Vårt Land den 18 juni 1891& Göteborgs Weckoblad nr 26 den 25 juni 1891. Enligt 
vissa uppgifter hade Berghell bett om att få bli utvisad till USA istället för Finland. – Om 
Berghells verksamhet i exilen återgavs en del olika uppgifter i svensk och finsk press, bl.a. att 
han arbetade som hypnotisör, att han annonserat att han ville sälja sig som ”slav” (med bered-
skap att vid behov utföra stölder och mord åt köparen), att han blivit svårt skadad vid ett 
kemiskt experiment i Chicago och att han verkade som läkare i Michigan. Efter hand tycks 
han snarare ha blivit känd som socialist än ateist. I början av år 1902 gifte han sig med systern 
till den socialistiske predikanten George D. Herron, som hade utformat en ny och mer jäm-
ställd vigselceremoni. Bröllopet fick skjutas upp ett par månader sedan Berghell utsatts för 
antisocialistiska angrepp efter att president William McKinley mördats av en europeisk anar-
kist. Några år in på 1900-talet ska Berghell ha byggt upp en förmögenhet inom apoteksbran-
schen och återvänt till Sverige under en rekreationsresa. Därefter var han verksam i Kaliforni-
en, där han var bosatt enligt den folkräkning som genomfördes i USA år 1920. Se Åbo Tid-
ning den 9 maj 1891, Kalmar den 8 april 1896 samt Hufvudstadsbladet den 13 januari 1893, 9 
april 1896, 29 augusti 1898 & 8 oktober 1904, New York Times den 6 januari & 16 mars 1902 
samt Los Angeles Herald den 11 november 1908. – När Berghell efter drygt ett decennium 
återvände till Sverige ska han ha uppträtt med föredrag om kristendomen som den sanna 
religionen. Se Östgöta-Posten den 9 oktober 1903. 
337 Berghell 1891, s. 1. 
338 Riksdagens protokoll vid lagtima riksmötet år 1891. Andra Kammaren, No 39, s. 38. Hed-
lunds framställan kritiserades hårt i Nya Dagligt Allehanda den 30 april 1891, men berömdes i 
Dagens Nyheter samma dag i en artikel som inleddes med orden ”Reaktionen går fram med 
stormsteg”. Hedlunds egen tidning, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, rapporterade den 
1 maj 1891 utan närmare kommentarer vad som sades i andra kammaren.  
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ligare några processer skulle dock genomföras i landsorten under 1890-talets 
första hälft.  

I juni 1891 dömde rådstuvurätten i Ystad den unge socialisten Fredrik 
Vilhelm Thorson – sedermera finansminister under Branting – till 300 kro-
nors böter för att ha drivit gäckeri med sakramenten under uppförandet av 
pjäsen ”På pastorsexpeditionen”. Thorsons blasfemi var uppenbarligen mer i 
Axel Danielssons smak än Lennstrands folkbildande föredrag. Arbetet med-
delade att domen skulle ”påskynda folkets affall från den enda saliggörande 
skökan [det vill säga kyrkan]”.339  

Några år senare fälldes för ovanlighetens skull en ickesocialistisk tidning 
för både hädelse och gäckeri. Detta hände i Söderköping, där det lokala  
organet hade publicerat en kritisk artikel om skolornas katekesundervisning. 
Numret belades med kvarstad och stadsfiskalen väckte åtal. Först precisera-
de han inte vari hädelsen och gäckeriet bestod, senare förklarade han att hela 
artikeln gav prov på gäckeri medan inslagen av ”förvrängning och hån av 
Jesu underverk” var både hädelse och gäckeri. Söderköpings-Postens ansva-
rige utgivare Gustaf Thorén försvarade sig med hänvisningar till assessor 
Sundstedts analys av hädelseanklagelserna mot Lennstrand några år  tidiga-
re, med ett uppbåd bibelcitat och en hänvisning till The Freethinker som 
informerats om åtalet och ännu en gång fördömt det svenska åsiktsförtrycket. 
Rådstuvurätten höll dock med åklagaren och dömde Thorén till två månaders 
fängelse (samt 25 kronors böter för missfirmelse av åklagaren). Lennstrand 
var sjuk och ur stånd att agera, men Branting protesterade mot domen på ett 
särskilt möte i Stockholm. Dessutom for Oscar Ljungdahl till Söderköping 
för att hålla föredraget ”Hvad är hädelse?”. Han tilläts ge    exempel på hur 
katekesen uppmuntrar till lagbrott, men borgmästaren ingrep när den besö-
kande agitatorn kritiserade stadens rådstuvurätt för att den låtit kyrkoherden 
ingå i den tryckfrihetsjury som hade fällt Söderköpings-Postens artikel. Med 
hot om böter jagades publiken på kanske 400 personer bort. Ljungdahl åtala-
des senare för ärekränkning av kyrkoherden och dömdes till böter. Förloppet 
kan föra tankarna till Grönköping snarare än Söderköping, men det utdömda 
fängelsestraffet var högst reellt. Först i slutet av år 1895 ändrades det till 300 
kronors böter av Högsta domstolen. Söderköpings-Posten meddelade nyhe-
ten samtidigt som den underrättade sina läsare om att Lennstrand hade avli-
dit.340 

                               
339 Arbetet den 30 juni 1891.  
340 Handlingarna i målet mot Söderköpings-Postens ansvarige utgivare finns i Riksarkivet, se 
Nedre Justitierevisionen/Högsta domstolen, utslagshandlingar i brottmål nr 949/1895 och 
protokoll i brottmål den 16 oktober 1895. Jfr Söderköpings-Posten den 19 december 1894, 
den 4 februari, 11 mars, 3, 8 & 13 april samt 1 november 1895. Bötesbeloppet motsvarar 
knappt 20 000 kr i 2013 års penningvärde mätt som konsumentprisindex och betalning för 
lika lång arbetstid som knappt 238 000 kr år 2013 mätt som löneidex för en manlig industri-
arbetare. Se ”Prisomräknare från medeltiden till 2100” på Portalen för historisk statistik, 
www.historia.se (resultat av databassökning den 21 juni 2014). – Även handlingarna i målet 
mot Ljungdahl finns i Riksarkivet, se Nedre Justitierevisionen/Högsta domstolen, utslags-
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Trots de fortsatta processerna gick Lennstrand själv fri under sina åter-
stående år som agitator. Han hade många fortsatta problem i kontakterna 
med borgmästare och lokala polisbefäl runt om i landet. Föredrag förbjöds 
på olika platser och andra hinder restes i vägen för den antikristna agita-
tionen. En sorts normalisering av förhållandet mellan utilister och statsmakt 
hade ändå inträtt. Det ledde å andra sidan till nya frågor: Försvann de blas-
femiska inslagen i Lennstrands texter och tal när de inte längre beskrevs och 
beivrades av statsmakten? Hade det som hänt varit värt priset? Fanns det 
någon segrare – eller åtminstone någon som inte förlorat alltför mycket? 

                                                                                                                             
handlingar i brottmål nr 1450 & 1461/1895 och protokoll i brottmål den 19 februari 1896. Jfr 
Björklund 1942, s. 61f. 
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Lennstrand som blasfemiker 

På motståndarens villkor 

Ett intrikat samspel 
För svenska förhållanden var det en unik våg av åtal och domar för blas-
femiska brott som drog svenska rättssalar under åren 1888–1890. Under 
knappt tre år väcktes åtminstone tjugo åtal mot ett halvdussin personer: 

 
 Lennstrand åtalades i Örebro för förnekelse och hädelse år 1888 

samt för hädelse i Stockholm (två gånger) år 1888, i Malmö år 1888, 
i Norrköping år 1889, i Linköping år 1889, i Stockholm år 1889, i 
Uppskedika/Östhammar år 1889 och i Stockholm år 1890 (det sista 
åtalet väcktes på utilisternas eget initiativ) 

 Branting åtalades i Stockholm för förnekelse år 1888 och ytterligare 
två gånger i samma stad och samma år för hädelse 

 Danielsson åtalades i Malmö år 1888 en gång för förnekelse och fyra 
gånger för hädelse 

 Lindkvist åtalades i Stockholm år 1888 för hädelse 
 Rydgren åtalades i Norrköping år 1888 för hädelse 
 Berghell åtalades i Jönköping år 1890 för hädelse. 

 
En handfull av åtalen ledde till frikännande. Det gällde Lennstrands åtal för 
hädelse i Stockholm år 1888 (två åtal, han frikändes i bägge) och år 1890 
samt delvis åtalet i Linköping år 1889. Dessutom frikändes Branting och 
Danielsson en gång var för åtal för hädelsebrott. I övrigt utdömdes böter och 
fängelsestraff. Längst tid i fängelse kom Danielsson att tillbringa, tio måna-
der för tre olika hädelsebrott (till detta kom dessutom åtta månader för förtal 
m.m.). Lennstrand dömdes till drygt nio månaders fängelse för tre olika hä-
delsebrott samt tre månaders fängelse för förnekelse. Han satt dock inte hela 
den tiden innan han benådades – sammanlagt tillbringade han drygt nio   
månader i fängelse. Det på sätt och vis längsta straffet fick Berghell, som satt 
tre månader i fängelse och sedan utvisades ur Sverige. 

Till skillnad från tidigare åtal och domar för blasfemiska brott handlade 
det inte dessa gånger om enskilda personer med problem i förhållande till 
grannar, lokala auktoriteter eller en pressande livssituation som de försökte 
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bemästra genom besvärjelser eller kontrakt med den onde. Inte heller hand-
lade det, som i tidigare tryckfrihetsmål, om enstaka texter och tal utan av-
sikter att i grunden förändra samhället eller religionsfilosofiska utläggningar 
som i första hand kunde vara misshagliga för en begränsad krets akademiker. 
Nu gällde åtalen och domarna texter och tal som gjorde anspråk på att nå 
större åhörar- och läsarskaror, ”väcka” dem till nya insikter om religionen 
och få dem att organisera sig för radikala samhällsförändringar. Så till vida 
var socialister och utilister på samma linje, även om deras idéer i övrigt skil-
de sig åt en del. 

Att statsmakten reagerade på dessa attacker är knappast förvånande. Det 
handlade om kontrollen över samhällets värdegrund, den allmänna opinionen 
och den bestående ordningen i landet, som både ideologiskt och institu-
tionellt byggde på ”den rätta evangeliska läran”. Lennstrands framträdande i 
offentligheten satte fokus på de religiösa aspekterna av den radikala sam-
hällskritiken. Det gav myndigheterna möjligheter att beivra blasfemiska brott 
vid sidan av de brott som särskilt landets socialister i övrigt anklagades för, 
bland annat sekulära statsbrott som smädelse mot riksdagen eller majestäts-
brott och sedlighetsbrott.341 Endast två av de tjugo åtalen gällde blasfemiska 
brott som var helt oberoende av Lennstrands verksamhet. Det handlade om 
åtalen mot Danielsson för dikten ”Krig!” och för hans anförande vid        
protestmötet i Malmö några dagar efter att han åtalats för att ha publicerat 
dikten. 

Ändå vore det fel att se åtalen och domarna som uttryck för samlade stra-
tegier hos dem som anklagades för blasfemiska brott eller hos dem som 
framförde anklagelserna. Snarare handlade det om en serie taktiska bedöm-
ningar på båda sidorna, där det mera handlade om att utnyttja motpartens 
blottor och svagheter än om att systematiskt driva egna linjer. Vågen av åtal 
och domar skapades i ett intrikat samspel mellan myndigheter och an-
klagade, där båda parter till stor del agerade på motståndarens villkor. Mer 
indirekta, men viktiga roller för såväl myndigheter som anklagade hade den 
pressen och de frikyrkliga samfund som särskilt Lennstrand agiterade mot. 

Lag, ordning och politik 
Det mest uppenbara syftet med statsmaktens agerande var att upprätthålla 
lag och ordning, och därmed den Svenska kyrkans värderingar och särställ-
ning i samhället. Det finns ingen anledning att betvivla att de enskilda myn-
dighetsföreträdare som agerade i samband med åtalen, domarna och straffen 
själva uppfattade sin uppgift på det sättet. Den ende som uttryckligen moti-
verade sitt agerande var stadsfiskalen A. W. Bergström i Stockholm, som 
under förhandlingarna i Stockholms rådstuvurätt i maj 1889 gjorde en per-
sonligt färgad markering av statens rätt och skyldighet att ingripa mot sam-

                               
341 Jfr Lidforss 1908, s. XXV. 
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hällsupplösande irrläror. I övrigt agerade åklagare och domare utan öppet 
deklarerade syften utöver att tillämpa de regler som gällde blasfemibrott. 
Däri låg också en del av deras problem. Lagstiftningen var delvis ny och på 
flera sätt svårtolkad. Dessutom byggde den på olika syften som lagstiftaren 
inte bringat i samklang med varandra.  

Reglerna om religionsbrott i strafflagen hade just ändrats när åtalsvågen 
tog fart. Ett rekvisit om ”allmän förargelse” hade hösten 1887 införts för 
hädelse- eller gäckeribrott enligt strafflagen. Vad som menades med ”allmän 
förargelse” preciserades inte i lagens förarbeten. Inte heller hade någon 
rättspraxis hunnit utvecklas. I några av de åtal som väcktes för hädelsebrott 
enligt strafflagen under åren 1888 och 1889 struntade åklagarna helt sonika i 
att utreda frågan och nöjde sig med att anta att de åtalade föredragen hade 
väckt allmän förargelse eftersom de ansåg att borde ha gjort det. Ända upp i 
Högsta domstolen accepterades ibland den argumentationen. Lennstrands 
invändningar mot dessa brister i åtalen ignorerades. Det var bara när Göta 
hovrätt punkterade två åtal med samma argument som det fick viss effekt. 
Endast i ett fåtal mål inkallades vittnen som fick beskriva den anstöt som de 
tagit av de åtalade föredragen, men det ökade knappast klarheten om huruvi-
da någon allmän förargelse väckts.342   

Oklarheten var också betydande om vad som skulle anses ha väckt allmän 
förargelse, det vill säga om vilka uttryck som regeln om hädelse eller gäckeri 
i strafflagen egentligen avsåg. I de första åtalen mot Lennstrand avstod åkla-
garna från att närmare precisera vilka avsnitt eller formuleringar som de 
bedömde vara förgripliga. De nöjde sig med att fördöma de åtalade texterna 
och talen i helhet. Efter hand blev det vanligare att citerade exempel på   
hädelser infogades i åtalen, men inte heller dessa kommenterades i regel 
närmare av åklagarna eller – för den delen – domarna. Återigen är det bara i 
Göta hovrätts friande dom som det går att hitta en detaljerad diskussion av 
de enskilda yttranden som Lennstrand hade åtalats för att ha fällt och inte 
bara ett ställningstagande till att han fällt dem.   

Urvalet av åtalade publikationer och föredrag ger en bild av vad polis- 
och åklagarväsende hade fokus på. Även de texter som av olika anledningar 
gick fria kan bidra till att ge relief åt åtalen. En sådan text var Knut Wick-
sells satiriska berättelser om Bibeln, utgivna år 1889 under pseudonymen 
Tante Malin. Satirerna drev onekligen gäck med det som Svenska kyrkan 
hävdade var Guds ord.343 I nästan lika hög grad som en del av Lennstrands 
föredrag och artiklar handlar de om oklarheter eller motsägelser i Bibeln, 
men framställda med en lätt ironi som gjorde dem svåråtkomliga. Direkta 

                               
342 Jfr Petrini 1918, s. 25. 
343 Wicksell reder bl.a. ut varför kaninen enligt bibeln skulle vara idisslare trots att det inte 
verkar stämma med de biologiska förhållandena. Antingen har kaninerna tidigare idisslat men 
slutat med det, skriver han, eller så idisslar de fortfarande i smyg! Se Wicksell 1889, s. 24. – 
Satirerna var tillägnade fyra biskopar som Wicksell haft dispyter med, bl.a. Martin Johansson 
som under den sedlighetsdebatten i Uppsala i april 1887 liknat fritänkare vid dårar på hospital.  
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angrepp på kristendomen eller kyrkan saknades.344 Därmed ställdes en even-
tuell åklagare inför den otacksamma uppgiften att själv omformulera texten 
till förgripliga smädligheter. Men framför allt var satirerna i praktiken täm-
ligen ofarliga; Wicksell hade skrivit för en akademisk publik och tog inte 
hjälp av något parti eller någon organisation som kunde bredda sprid-
ningen.345 Omsorgen om de troendes känslor vägde denna gång uppenbar-
ligen lättare än prioriteringen av statens resurser för att bekämpa den hotande 
ogudaktigheten.  

Ytterligare ett tecken på den osäkerhet som landets jurister kände inför 
strafflagens bestämmelse om hädelse- och gäckeribrott var de olika bedöm-
ningar som gjordes runt om i landet. Ett föredrag som åtalades på det ena 
stället kunde fritt hållas på det andra. På vissa håll avvisade stadsfiskalerna 
åtal mot Lennstrand på grunder som knappast var sämre än dem som stads-
fiskalerna i Norrköping och Linköping hade för att själva inleda åtal mot 
utilisten. I Norrland och Västsverige blev det överhuvudtaget inga åtal för 
blasfemiska brott under åren omkring 1890, trots att den utilistiska agita-
tionen tidvis var energisk även där. Än mer uppluckrad verkade rättssäkerhe-
ten vara när det gällde de lokala förbuden mot föredrag som kunde antas 
strida mot strafflagens bestämmelser om religionsbrott. 

Alla dessa olika tecken på osäkerhet kan föras tillbaka på den tvetydighet 
som rådde i fråga om motiven för förbuden mot blasfemiska brott.  

Å ena sidan hade de troendes känslor efter hand blivit det oftast framförda 
skälet till förbuden, ibland kompletterat med en hänvisning till den religiösa 
känslans betydelse för samhällsordningen. Här går det att se en viss humani-
tet, men också ett uttryck för det svenska 1800-talets idealism. Religions-
frågorna förenades med sedligheten som vid denna tid användes som syno-
nym till etik och moral i vidare mening, även om sedligheten ofta fick en 
snävare betydelse i förhållande till sexualitet och samlevnad. David Gedin 
har en viktig poäng när han pekar på att religionsåtalen hade ett samband 
med tidens övriga insatser för att hävda sedligheten. Det var viktigt för 
statsmakten att hålla skönlitteraturen fri från det ”smutsiga språket” i Giftas I 
lika väl som det var att slå vakt om statskyrkans roll som garant för sedlighe-
ten. Som Gedin antyder kan 1880-talets strider mellan staten och de unga 
kulturradikalerna i viss mån beskrivas som en enda lång sedlighetsdebatt.346 

                               
344 Ironin präglar även det enda direkt politiska inpasset i satirerna. Wicksell låter sin fingera-
de berättare Tante Malin prisa en farao som nämns i Gamla testamentet för att denne insåg att 
det vore ett politiskt och socialt självmord för statsmakten att beröva de lägre samhällsklas-
serna religionens tröst – ”det enda, som i längden kan försona henne med hennes jordiska 
lott”. Wicksell 1889, s. 46.  
345 Att Wicksell inte åtalades har ändå väckt viss förvåning. Se, t.ex. Germund Michaneks 
inledning till nyutgåvan från 1965 av Nya berättelser om bibliska historien för större barn. 
Genomsedda samt med anmärkningar försedda af Ign. L. Klipping, utn. kyrkoherede i Fåhr-
valla och Bondpine förs:gar. Jf Gårdlund 1956, s. 132.  
346 Gedin 2004, s. 80ff, 91ff & 100ff. I det perspektivet ser Gedin åtalen mot Branting och 
Danielsson som en fortsättning på de föregående årens sedlighetsdebatt. Han uppger dock 
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Sedligheten var på det sättet en svensk motsvarighet till det viktorianska 
Storbritanniens fokus på upprätthållandet av decency. När G. W. Foote år 
1883 dömdes till fängelse för blasfemiska inslag i The Freethinker framhöll 
domaren just kravet på anständighet som en ny juridisk norm: ”I now lay 
down as law, if the decencies of controversy are observed, even the funda-
mentals of religion may be attacked without a person being guilty of blas-
phemous libel.”347  

Å andra sidan förblev den svenska lagstiftningen om religionsbrott ytterst 
ett skydd för statskyrkan. Samhället bemödade sig inte i samma utsträckning 
om att skydda de troendes känslor om personerna var medlemmar av andra 
kyrkor eller samfund. Genom humaniteten och idealismen lyste hela tiden en 
mer förtryckande form av samhällsordning fram än den som officiellt be-
skrevs med hänvisningar till religiösa känslor i allmänhet.   
 

* 
 
Trots denna sammansatta och komplicerade bild av de statliga myndigheter-
nas agerande går det att se tydliga mönster på två viktiga punkter: det     
politiskt-strategiska intresset och valet av lagrum för åtalen. 

Det var inte enbart lokala åklagare och andra myndighetspersoner som 
agerade för att åtalen mot blasfemiska brott skulle komma till stånd. Under 
år 1888 var justitieministern Per Axel Bergström direkt inblandad i till-
komsten av minst ett par åtal mot Lennstrand. Efter Bergströms avgång var 
regeringens delaktighet inte lika iögonenfallande och kanske mindre direkt. 
Att det var en prioriterad uppgift för statsmakten att beivra hädelsebrott hade 
dock nått ut i rättsväsendet genom Bergströms agerande och fortfarande 
krävdes tillstånd från Justitiekanslern för att stadsfiskalerna skulle kunna gå 
vidare med ett åtal. Bergströms egna konservativa uppfattningar var väl kän-
da och upprepades efter att han lämnat regeringen i riksdagsdebatten om 
”munkorgslagen”. Hans engagemang i ”åtalsraseriet” har ofta uppmärksam-
mats, även om det inte tycks ha varit någon dominerade fråga i hans tanke-
värld under ministertiden.348 Danielsson gav honom epitetet ”kvarstadskung-
en” – den storvuxne justitieministern kallades redan innan ”kung Bergström” 
– och han tillskrivs citatet ”Om det gagnar staten så slå till!”.349 Samtidigt är 
det lätt att överdriva betydelsen av Bergströms drastiska och starkt auktoritä-
ra framtoning. Ytterst fullföljde han intentionerna bakom den lagändring 

                                                                                                                             
felaktigt att Lennstrand skulle ha skrivit ”Till verldsalltets herre” och glömmer bort förnekel-
seåtalet mot Branting för ”En helsning”. De åtal och domar som gällde Lennstrand nämns inte 
av Gedin.   
347 Marsh 1998, s. 163. 
348 Ett stort antal brev till och från Bergström finns på Uppsala universitetsbibliotek. Varken 
åtalen eller de personer som åtalades för blasfemiska brott nämns i breven från den aktuella 
perioden.  
349 Hofberg 1906, del 2, s. 83. 
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som den mer liberale von Steyern initierat med mildare straff för religions-
brott genom att testa om den verkligen gav ett fastare värn mot  hädelse.350   

Under viljan att hävda lag och ordning går det att skönja ett annat syfte 
med regeringens kamp mot religionsbrotten: att förhindra att det bildades en 
samlad opposition med sekulära liberaler, kristna liberaler, frikyrkliga per-
soner från olika läger och 1socialister.  

Medan arbetarrörelsen senare bröt med Lennstrand och utilisterna för att 
kunna locka kristna arbetare till sig, kunde regeringen väcka de kristnas av-
sky för socialism och utilism genom att betona och beivra ateismen och 
smädelserna hos den mest radikala oppositionen. Oscar II hade själv for-
mulerat denna strategi i en kommentar till hädelseåtalet mot Strindberg år 
1884, som han trodde skulle få de frikyrkliga att rata radikalerna vid nästa 
val.351 Det finns inget dokument eller program som vittnar om att regeringen 
verkligen lade vikt vid möjligheterna att splittra oppositionen och de stats-
kyrkliga och frikyrkliga bakom sig. Men det är ingen djärv hypotes att dessa 
möjligheter var viktiga för att så många åtal väcktes för blasfemiska brott 
under så kort tid. Den frikyrkliga responsen blev dock inte i alla delar vad 
regeringen väntade sig. Hösten 1890 meddelade en av Svenska Missions-
förbundets ledande män, pastorn och riksdagsledamoten Erik Jakob Ekman, 
att påföljderna för Lennstrand bidragit till att han nu inte längre kunde före-
språka några världsliga straff i rent andliga mål. Dels hade utilisten blivit 
martyr och fått nya anhängare genom statens ingripande, dels hade det visat 
sig vara omöjligt att dra en bestämd gräns mellan hädelse (som Ekman i 
grunden ogillade) och förnekelse (som Ekman nu såg som en del av re-
ligionsfriheten). Utspelet blev desto mer braskande eftersom Ekmans upp-
fattning först offentliggjordes i Fritänkaren sedan pastorn meddelat den 
under ett enskilt möte med Lennstrand.352      

Mot den bakgrunden bör också den viktigaste förändringen i samband 
med dessa åtal ses: övergången från åtal för förnekelsebrott enligt tryck-
frihetsförordningen till åtal för hädelse och gäckeri enligt strafflagen.  

                               
350 Bergström ingick i en regering som år 1887 hade tillkommit för att överbrygga klyftan 
mellan frihandelsvänner och protektionister. Den leddes av Gillis Bildt, gammal vän till Oscar 
II och tidigare svensk ambassadör i Berlin. Regeringen var en kompromisslösning i den infek-
terade tullfrågan, men stod också för en överlag mer konservativ hållning än den tidigare 
liberala ministären under Robert Themptander. Det inkluderade en tydligare linje mot de 
radikala krafter som inte bara oroade kungen. Ett ofta nämnt alternativ till Bildt som reger-
ingsbildare hade för övrigt varit ärkebiskop Sundberg. 
351 Citerat efter Michanek 1979, s. 327. Kungens bedömning hade en del fog för sig, enligt 
Jan Myrdal. Men Myrdal anser att kungen inte var en tillräckligt skicklig politiker för att 
lyckas spela ut Strindberg mot de mer försiktiga liberalerna. Se Jan Myrdal, Ord & avsikt. Ett 
resonemang, 1986, s. 96f.  
352 Hemlandsvännen nr 45 1890. Ekmans utspel väckte raseri hos konservativa och stats-
kyrkotrogna aktörer som Vårt Land. Inte minst anklagades han för att ha börjat vända kappan 
efter vinden för att locka till sig röster på vänsterkanten i riksdagsvalen.  Se Vårt Land den 18 
december 1890. 



 339

Under våren och försommaren 1888 väcktes främst förnekelseåtal enligt 
tryckfrihetsförordningen. Trots att den svarande kunde påverka sammansätt-
ningen av tryckfrihetsjuryn så vann åklagarna förnekelsemålen relativt en-
kelt. Varken Branting, Danielsson eller Lennstrand nekade på allvar till att 
ha förnekat en Gud, ett liv efter detta eller den rena evangeliska läran. I detta 
första skede kan förnekelseprocesserna illustrera Hilding Eeks bedömning 
att även obsoleta straffbud har kunnat åberopas inom tryckfrihetens område 
om det bara varit politiskt och socialt opportunt.353 Utdelningen för stats-
makten blev dock mager och delvis bekymmersam. Straffen begränsades till 
bötesbelopp som inte satte de åtalade ur spel. Samtidigt väckte åberopandet 
av den gamla förnekelseparagrafen ont blod hos liberaler och frikyrkliga, 
som uppfattade den som ett redskap för politiskt och religiöst åsiktsförtryck. 
På den vägen gick det inte att gå vidare för att nå en bredare uppslutning.  

Statens företrädare valde istället att börja väcka åtal mot hädelse och 
gäckeri. Att regeringen och rättsväsendet skyddade de troendes känslor kun-
de såväl S. A. Hedlund som Waldenström ställa upp på. Men valet av lagrum 
att utgå ifrån blev en delikat fråga. De hädelseåtal som inledningsvis väcktes 
med stöd av tryckfrihetsförordningen ledde snabbt till problem. Branting, 
Danielsson, Rydgren och Lindkvist fälldes visserligen alla, men redan under 
sommaren 1888 frikändes Lennstrand två gånger av sina juryer. Branting 
och Danielsson friades också i ett par nya mål samma år. Trots svårigheterna 
med att tolka och tillämpa strafflagens regler om hädelse och gäckeri över-
gick landets åklagare därefter konsekvent till att väcka åtal för blasfemiska 
brott enligt denna lag. Även om de inte alltid hade grepp om vad lagens be-
stämmelser betydde – till exempel när det gällde rekvisitet om allmän förar-
gelse – så kunde de kontrollera förhandlingarna bättre, utan oförutsägbara 
juryer i rättssalen. I praktiken tillät domare och högre rättsinstanser dessutom 
ofta att åklagarna hanterade strafflagens bestämmelser som ytterligare ett 
förnekelseförbud.  

Valet av strafflagen framför tryckfrihetsförordningen blev framgångsrikt 
räknat i antal fällande domar. Beivrandet av hädelse istället för förnekelse 
gjorde dessutom straffen mer kännbara. Visserligen uppstod ny förvirring 
när föredrag som ansetts brottsliga enligt strafflagen fritt kunde tryckas och 
spridas utan att någon ansåg att det begåtts tryckfrihetsbrott. Utilisterna drev 
situationen till sin spets när de själva anmälde den fritt tillgängliga broschy-
ren Hvarför uppträder jag mot kristendomen till Justitiekanslern för åtal 
samtidigt som Lennstrand satt på Långholmen för att ha hållit det föredrag 
som broschyren innehöll. Men myndigheterna kunde uppenbarligen stå ut 
med sådana motangrepp så länge som de i huvudsak uppnådde sina syften.  

Under ytan fanns det dock olika uppfattningar även bland landets främsta 
jurister. I målen mot Lennstrand var Högsta domstolen ofta oenig i sina ut-
slag. Av de fem hädelseåtal mot honom som fördes dit var justitieråden bara 

                               
353 Eek 1942, s. 194. 
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en gång överens om domen och straffet. Det gällde åtalet för hädelse under 
föredraget i Malmö i november 1888. Vid de övriga utslagen var tre av sju 
beslutande justitieråd skiljaktiga. Delvis gällde det straffet; böter istället för 
fängelse ansågs räcka av tre justitieråd för hädelse i Örebro i juni 1888 och 
av ett justitieråd för hädelse i Stockholm i mars 1888 och i Uppskedika i juni 
samma år. Men det förekom också att ledamöter av Högsta domstolen be-
dömde att Lennstrand helt borde frikännas. Två justitieråd ansåg att han bor-
de undgå ansvar för föredraget i Stockholm i mars 1888 och för föredraget i 
Uppskedika. Tre justitieråd röstade för frikännande från åtalen om hädelser i 
Norrköping och Linköping.354  

Retorik och patetik 
Lennstrands agitation väckte onekligen förargelse på många håll, även om 
det inte alltid var lätt för myndigheterna att precisera när, var och hur det 
handlade om hädelse eller gäckeri i lagens mening. Oavsett vad som stod i 
svensk lagstiftning vid denna tid var Lennstrand blasfemiker i den meningen 
att han ville profanera det heliga. Intrycket förstärks av hans intensitet och 
uthållighet, som skilde honom från andra agitatorer för socialism eller uti-
lism. Att han medvetet skymfade de institutioner och organisationer som 
gjorde anspråk på att definiera det heliga är uppenbart, likaså att den anstöt 
och förargelse som det väckte var mer eller mindre kalkylerade effekter. 
Men det är oklart om han också ville väcka förargelse på bekostnad av    
troende människors känslor inför det heliga eller om han trodde sig respekte-
ra dessa känslor genom att försöka rikta dem åt ett annat håll. På den punk-
ten förblir hans blasfemier svävande mellan de troendes reaktioner, hans 
egna (själv)rättfärdiganden och dunklare motiv som han aldrig öppet disku-
terade.  

Stilmässigt är de blasfemiska inslagen i Lennstrands texter och föredrag 
utformade på ett sätt som markerade allvaret i hans framställningar. Blas-
femierna ramades in av – och till och med förmedlades genom – bibliska 
ordformer och böjningar i stil med ”I ären”. Även andra religiöst färgade 
uttryck och influenser, som det ”inspirerade” talet som återgavs i tryck   
genom löst hopfogade meningar åtskiljda av tankstreck, bidrog till att marke-
ra upphovsmannens allvarliga syften. För Lennstrand var allvaret ett viktigt 
argument mot anklagelser för hädelse och gäckeri. Den som under inre själs-
                               
354 Nedre Justitierevisionen/Högsta domstolen, protokoll i brottmål den 5 november 1888, 11 
oktober 1889, 3 mars 1890 & 27 februari 1891. Riksarkivet. – Som ”hökar” bland justitie-
råden framstår i dessa fall Carl Frithiof Svedelius, som delade majoritetens bedömning i fyra 
mål, samt Christian Ahlgren och Eskilander Thomasson, som gjorde det i tre mål. ”Duvor” 
var främst Anders Reinhold Skarin och Peter Olof Glimstedt, som båda helt ville fria Lenn-
strand i tre mål och som förespråkade böter framför fängelsestraff i ytterligare ett mål. – 
Skarin hade tidigare bidragit till att kravet på ”allmän förargelse” införts i strafflagens hä-
delseförbud genom ett inlägg i HD:s yttrande över Nya Lagberedningens förslag till lag-
ändring. Se Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 6, 1887, s. 15ff. 
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strider kommit fram till en egen tro och som allvarligt ville berätta om den 
för andra kunde inte beskyllas för gäckeri eller smädelse, menade Lenn-
strand. I regel var det inte heller smädlighet som anklagelser och åtal mot 
honom främst gällde, även om han kunde få åhörare att skratta åt sådant som 
beskrevs som motsägelsefullt eller oklart i Bibeln eller hos företrädare för 
kristendomen eller statsmakten. 

Istället för gyckel och hån var det snarare Lennstrands tydligt uttalade och 
allvarligt menade attacker på kristendomen och de kristna samfunden som 
väckte förargelse på olika håll. Dessa attacker var i gengäld många och star-
ka, och de uppfattades av åtskilliga troende som attacker på ett personligt 
plan. Det avsnitt i föredraget i Stockholm om ”Gud” där Lennstrand be-
skriver korsfästelsen av Jesus som ”den mest djefvulska gerning som någon-
sin blifvit begången här i verlden” hör till de uttalanden som det är begripligt 
att åklagare och domare enligt sin tids kriterier fann hädiska, även om det är 
oklart om dessa avsnitt hade väckt allmän förargelse. Lennstrand måste  
åtminstone efter hand ha förstått kraften i sina utspel mot ”de kristne” och att 
alla företrädare för rättsväsendet och ordningsmakten inte skulle hålla huvu-
det lika kallt som stadsfiskalen i Uppsala och borgmästaren i Gävle hade 
gjort under hösten 1887. Han avstod knappast heller från några möjligheter 
att bli åtalad för hädelse när det blivit uppenbart att myndigheterna i första 
hand valde det angreppssättet. Snarare stärktes han i sina blasfemiska ambi-
tioner.  

I vissa avseenden är det tydligt att Lennstrand sporrades och radikalisera-
des av myndigheternas reaktioner. Hans viktigaste motdrag var att tidigt 
vända sig till en arbetarpublik sedan han först framträtt för akademiker och 
medelklass. Redan under senhösten 1887 slog han in på den vägen. På flera 
platser fick han bara tillgång till arbetarföreningarnas lokaler, men han kände 
sig också alltmer hemma bland undertryckta och marginaliserade grupper. 
Under sommaren 1888 började han agitera för lagbrott som syftade till att 
utvidga yttrandefriheten. Och efter händelserna i Skåne mellan oktober 1888 
och mars 1889 framträdde han som en revolutionärt sinnad motståndare till 
regeringen, statskyrkan och kapitalet. Den framtoningen ersattes dock snabbt 
med ett nytt och om möjligt ännu ihärdigare fokus på kristendomskritiken. 
Lokalt bidrog myndigheternas reaktion till att Lennstrand på flera ställen 
höll fler föredrag än han från början tänkt hålla. Både i Örebro försommaren 
1888 och i Skåne under hösten samma år formades hans agitationskampanjer 
till stor del av det motstånd som han mötte. Även i Stockholm gjorde han 
återkommande insatser för att dra nytta av åtal, domar och förbud.  

Samtidigt skapade de blasfemiska inslagen problem för Lennstrand. De 
pekade mot dunkla och sårbara punkter i den egna förkunnelsen och utlöste 
reaktioner som var starkare än vad han själv förmådde hantera, både i om-
världen och i sitt eget förhållande till religionen. Någon möjlighet att avvara 
dem tycks han dock inte ha sett. De utgjorde en väsentlig del av de över-
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tygelser och hotbilder som hans förkunnelse och agitation byggde på. Ibland 
fick de till och med ett egenvärde i agitationen. 
 

* 
 
David Nash har noterat att blasfemi är ett fenomen som överlevat utan att 
någonsin väcka större entusiasm hos dem som ägnat sig åt det eller ansett sig 
vara drabbade av det.355 Inte heller Lennstrand uttryckte någon glädje över 
blasfemin som sådan, trots sitt hängivna och ihärdiga profanerande av det 
heliga i tal och skrift. Han nekade inte på allvar till anklagelserna om att ha 
förnekat Gud, ett liv efter detta och den rätta evangeliska läran, som det hette 
i tryckfrihetsförordningen. Snarast stoltserade han i försvarstal och besvärs-
skrifter med sin ateistiska övertygelse och underströk att han var beredd att 
ta sitt straff för den, om en sådan ”förnekelse” verkligen ansågs olaglig i 
Sverige. Däremot tog han aldrig inför någon domstol på sig ansvaret för att 
ha hädat eller gäckat Gud och hans heliga namn. Det är möjligt att han var 
mindre villig att ta straffet för ett sådant brott, som snarare var fängelse än 
böter. Men det utesluter inte att han verkligen värjde sig mot att vara en  
hädare.  

För Lennstrand, som vuxit upp i en utpräglat kristen miljö och fortfarande 
var starkt religiöst orienterad, var hädelsebegreppet laddat med tabun som 
det kanske inte ens hade för många av hans åklagare och domare. Det ledde 
honom in i ansträngt aggressiva försvarspositioner och fick honom att ta till 
komplicerade argument som ökade osäkerheten om vad han stod för. Det 
sista gällde särskilt gudsbegreppet. Som vi sett återkom han gång på gång till 
Johan Hagströmers definition av hädelse som ”smädelse av det högsta    
väsendet”. Med hänvisningar till att han bara syftat på Gamla testamentets 
gudom, som endast kunde uppfattas som en av många representationer av 
det högsta väsendet, hävdade Lennstrand att han inte hädat utan bara sagt 
vad varje normalt funtad modern människa borde anse om Jehova. Ibland 
kryddade han argumentationen med antisemitiska slängar om judarnas mord 
på Jesus. Försvaret fungerade inför Göta hovrätt när det gällde föredrag som 
tydligt skilde på referenserna till Gamla och Nya testamentet, men det blev 
obegripligt när han hävdade att Nya testamentets framställning av kors-
fästelsen enbart involverade Jehova och inte ”det högsta väsendet” i kristen 
uttolkning. Förvirringen blev inte mindre av att argumentationen ibland kun-
de ge sken av att Lennstrand verkligen urskilde ett högsta väsende i filoso-
fisk mening, till exempel den panteism eller idealism som han antydde i 
grälet med Per Gustaf Lyth i Örebro i maj 1888. Hänvisningar till en sådan 
ideal storhet väckte genklang i en tid när idealismen var påbjuden statsfiloso-
fi och genomsyrade den religiösa liberalismen. Men andra gånger hävdade 

                               
355 Nash 2007, s. 233. 
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Lennstrand med eftertryck att han inte kunde häda mot det högsta väsendet 
eftersom han inte visste vad det var och ännu mindre trodde på det. 

Att hädelsebegreppet var känsligt för Lennstrand sammanhängde också 
med de religiösa ambitionerna bakom hans agitation. Han profanerade inte 
det som staten och kyrkorna ansåg vara heligt för att avskaffa alla känslor 
inför det heliga. Tvärtom ville han avkristna det heliga och låta det omfatta 
nya, sekulära objekt – eller, annorlunda uttryckt, göra det profana heligt. Så 
till vida var Lennstrands blasfemiska praktik en del av den dubbla strategin 
att riva ned och att bygga upp. Kristendomen kritiserades för att vara falsk, 
förkastlig och korrumperad av statlig övermakt och ekonomiska intressen. I 
kontrast mot detta glorifierades den egna läran, ”evangeliet”, och den egna 
verksamheten, ”missionen”, med hänvisningar till oegennyttiga uppoffringar 
i kärlekens, sanningens och den gemensamma framtidens tjänst. Det verkligt 
heliga var det profana, det inom- och mellanmänskliga som Lennstrand ville 
bygga upp.  

De religiösa aspekterna på blasfemin fångar spänningarna mellan de olika 
aspekter av ateismen som förenades i Lennstrands förkunnelse. En medveten 
retorisk användning av blasfemiska uttryck var i linje med de engelska seku-
laristernas opinionsbildning, särskilt om de formulerades med ett stänk av 
löje eller ironi. Den radikala omkastningen av mänskligt och gudomligt, som 
Lennstrand tycks ha eftersträvat, gick dock mycket längre och medförde – 
eller krävde – andra utsvävningar i upprorslust och demonisering av Gud. 
Här närmade sig Lennstrand Feuerbachs ”religionsantropologi” med dess 
budskap om att människan måste återta de goda egenskaper som hon aliene-
rats från när de överlåtits på Gud. Men Lennstrand anknöt också till en äldre 
tradition av blasfemi som ett gränsöverskridande fenomen mellan heligt och 
profant.356 En blasfemisk praktik för att rena den religiösa känslan och det 
religiösa språket är inte ovanlig i ett historiskt perspektiv. Före 1800-talet 
straffades få européer och nordamerikaner för blasfemiska brott som utgick 
från en ateistisk eller renodlat rationell världsbild. Snarare var det personer 
inom religiösa sekter som åtalades och dömdes för att skymfat den officiellt 
påbjudna uppfattningen om det heliga genom att utmåla det som falskt och 
förgripligt i ljuset av den egna, ofta förbjudna övertygelsen.357 I den kristna 
delen av världen har dessa blasfemier ytterst kunnat hämta näring och in-
spiration från historiens mest kända hädelseprocess, den som enligt Nya 
testamentet genomfördes mot Jesus och som slutade med dennes död. Att 
Jesus räknades som blasfemiker av sin tids religiösa myndigheter har ofta 
fått rättfärdiga ett förbjudet sanningssägande om heliga ting i sannings-

                               
356 Plate 2006, s. 43. Plate påpekar att det ofta funnits en mystisk dimension i dessa övergång-
ar mellan heligt och profant. Den dimensionen var främmande för Lennstrand. 
357 För exempel på detta, se huvuddelen av Levy 1993 & Nash 2007, s. 42ff. 
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sägarnas egna ögon, bara det varit seriöst menat och gjorts med beredskap att 
ta konsekvenserna.358 

På ett sätt pekar Lennstrands religiösa ambitioner även framåt. I hans    
existentiella grundupplevelse ingick känslan av att allt riskerade att bli lik-
giltigt och meningslöst sedan Gud dött. Blasfemierna blev då ett sätt att 
frammana allvaret och dramatiken i människans situation, där uppgivenhet 
och cynism hotade när ingen längre kunde skilja gott från ont, sant från 
falskt och rätt från fel. Angreppssättet för tankarna till ett förhållningssätt i 
Dostojevskijs romaner som urskilts av teologen (och den tidigare ärke-
biskopen av Canterbury) Rowan Williams. Det handlar om blasfemi, till och 
med helgerån av ikoner, som ett radikalt sätt att erkänna det heliga istället 
för att bara visa likgiltighet inför det.359 Några decennier efter Lennstrands 
död tog T. S. Eliot upp dessa frågor. I en föreläsning beskrev poeten blas-
femin som en svår och sällsynt konst, vars betydelse snabbt ökat i den mod-
erna världen: ”Where blasphemy might once have been a sign of spiritual 
corruption, it might now be taken rather as a symptom that the soul is still 
alive […]: for the perception of Good and Evil – whatever choice we may 
take – is the first requisite of spiritual life.”360 Eliot understryker att han inte 
försvarar blasfemi som sådan. Istället vänder han sig mot en värld där blas-
femi inte längre är möjlig på grund av andlig uttorkning eller liknöjdhet: 
”blasphemy is not a matter of good form but of right belief; no one can pos-
sibly blaspheme […] unless he profoundly believes in that which he profa-
nes”.361 Antagligen skulle Eliot inte ha haft mycket till övers för Lennstrands 
antikristna attacker. Men i känslan av att blasfemin kunde hålla en religiös 
nerv vid liv hade han en del gemensamt med den svenske utilisten, som ti-
digt oroades av det öde landet i människans inre efter Guds död. 

Som ett kvitto på det ”religiösa” inslaget i Lennstrands blasfemier jäm-
förde Ljungdahl senare den döde agitatorn med den hädelsedömde Jesus.362 
Men associationerna kunde också gå åt ett annat håll i den laddade atmosfär 
som uppstod kring blasfemierna: till den samtida revolutionsromantik som 
hyllade upproret och protesten med hänvisningar till som ljusbringare. På 
den punkten finns det också ett släktskap mellan den radikala 1800-
talsateismens ”demonisering” av Gud och tankarna om människans uppror 

                               
358 Här har Lennstrands blasfemier beröringspunkter med de mer eller mindre öppet blas-
femiska uttrycken för olika former av gudshat genom tiderna. Bernard Schweizer refererar 
flera olika blasfemiska uttryck för gudshat hos filosofer och författare som han varken ser 
som troende eller som ateister utan som stadda i en sorts ständig brottning med möjligheten 
att tro på Gud i en värld av lidande och nöd. Se Schweizer 2011 passim. och s. 6ff när det 
gäller termerna ”ateism” och ”misoteism”. 
359 Williams 2008, s. 225f. 
360 T. S. Eliot, After Strange Gods. A Primer of Modern Heresy. The Page-Barbour Lectures 
at the University of Virginia 1933, London 1934, s. 53. 
361 Ibid., s. 52. 
362 Ljungdahl 1895, s. 28. 
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mot Gud för att (åter)vinna full mänsklighet och värdighet.363 Själv ville 
Lennstrand inte kännas vid detta samband. Prometeus eller Lucifer fick yt-
terst sällan någon plats i den utilistiska agitationen. Utilisternas främste poet, 
Ernst Hellborg, tog dock upp Lucifermotivet i en dikt som publicerades i 
slutet av år 1893, när Lennstrand redan var svårt sjuk. Där får bilden av 
Guds utmanare samma drag som Hellborg brukade ge Utilistiska samfundets 
grundare: ungdomlighet, manlighet, kraft, tänkande allvar. Precis som Lenn-
strand sprider Lucifer också sitt ljus genom ordet. Det är genom minnet av 
dessa ord som diktjaget minns honom när han försvunnit och allt har blivit 
mörkt igen.364 
 

* 
 
De olika aspekter på Lennstrands blasfemier som jag diskuterat kan sam-
manfattas i fem, delvis överlappande syften: 
 

1. Ett opinionsbildande syfte där blasfemierna användes för att väcka 
uppmärksamhet hos åhörarna och läsarna samt hos de aktörer – 
främst pressen – som kunde bidra till att locka fler åhörare och läsa-
re. I den meningen var de blasfemiska inslagen retoriska element i 
Lennstrands texter och tal, rationellt beräknade och i viss mening  
ytliga.  

2. Ett politiskt syfte där blasfemierna var medel för att visa var grän-
serna för yttrande- och tryckfriheten gick och för att provocera fram 
motreaktioner från statsmakten – inklusive Svenska kyrkan – och de 
lokala myndigheterna som avslöjade deras sanna ”förtryckarnatur”. 
Även här kan blasfemierna betraktas som rationella och beräknade 
inslag i en agitationskampanj som iscensatte protester och provoka-
tioner. 

3. Ett kristendomskritiskt syfte där protesten vändes mot de former av 
kristen tro som förekom i Sverige under slutet av 1800-talet för att 
bryta ned de troendes övertygelser och upplevelser. Här stod blas-
femierna för ett rationellt komplement till den mer sakliga argu-
mentationen, men de användes också för mer traditionella protester 
mot lidandet i världen och iscensättningar av upplevelsen av Guds 
död. 

4. Ett uppbyggligt religiöst syfte där människans förmåga att uppleva 
och vörda något heligt fördes över till den egna, sekulära läran. 
Även här stod blasfemierna både för ett rationellt komplement till 

                               
363 Buckley 2004, s. 83ff. 
364 Lucifer – ljusbringaren. Arbetarekalender 1894, 1893, s. 3f. Jfr Hellborgs beskrivning av 
Lennstrand som talare i Sanningar om Lennstrand, hans ställning till kristendomen och so-
cialdemokratien, 1908, s. 8f.   
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den mer sakliga argumentationen och för något irrationellt som bott-
nade i ett eget behov av en religiös sanning som individen kunde 
underordna sig utan att behöva uppge krav på vetenskaplig verifier-
barhet.  

5. Ett patetiskt syfte som förenade den ”moraliska ateismens” idéer om 
människans revolt mot en existens utan inbyggd moral eller en omo-
ralisk Gud med en sorts passionsberättelse om individens lidande 
och försakelse i syfte att uppnå ett liv i sanning och ett uppgående i 
en större gemenskap. Detta till synes irrationella syfte formulerades 
aldrig öppet av Lennstrand. Kanske ville han inte medge att hans 
drivkrafter var så känslomättade. Kanske såg han det inte själv. 

 
De två första syftena förenade Lennstrand med Branting och Danielsson 
medan det tredje och fjärde syftet skilde honom från socialdemokraterna. 
Särskilt det uppbyggligt religiösa syftet var orimligt för socialisterna, som 
inte kunde se någon anledning att hålla fast vid vördnaden av något heligt. 
Paradoxalt nog kom detta syfte nära det motiv som Nya Lagberedningen 
under 1880-talet angav för strafflagens hädelseförbud: att förhindra en för-
slappning av den religiösa känslan i samhället. Ibland kunde ytterligheterna 
beröra varandra i det sena 1800-talets Sverige. 

Det femte syftet var på sätt och vis mer begripligt för socialisterna än de 
religiösa syftena. Prometeus- och Lucifergestalterna var inkapslade i deras 
tänkande och hade åtminstone varit levande för en tidigare revolutions-
romantiker som Danielsson. Men inom den reformistiska socialdemokrati 
som började formas under Brantings ledning var sådana idéer frestelser som 
måste motstås om kampen för ett bättre samhälle skulle bli effektiv. Möjli-
gen kunde en och annan utsvävning i ren upprorslusta tillåtas i litterära     
kalendrar och på interna möten, på behörig distans från de politiska realite-
terna.   

Att Lennstrands blasfemier också hade ett känsloladdat, patetiskt syfte 
ökade deras ”farlighet” och hans eget rykte som provokatör. Samtidigt    
bidrog det till att underminera den utilistiska förkunnelsens trovärdighet. Om 
Lennstrand bara sett till nyttoaspekterna borde han inte ha haft plats för mer 
än de fyra första syftena, som i vissa delar kunde motiveras med rationella 
argument. Blasfemierna hörde uppenbarligen till det som var nödvändigt i 
sig, även om de inte alltid bidrog till att övertyga anhängare och även kunde 
stöta bort meningsfränder.  

Pressen – en aktiv medskapare 
Blasfemikern Lennstrand var inte bara ett resultat av egna ambitioner och 
överväganden. Aktiva medskapare var staten och de lokala myndigheterna, 
liksom publiken och pressen.  
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Om publiken vet vi inte mycket. Den var ofta relativt stor vid föredragen 
och diskussionsmötena, i regel minst ett par hundra personer men ibland upp 
till flera tusen åhörare. Med tanke på att särskilt diskussionsmötena kunde 
pågå i flera timmar så bör den också ha varit både uthållig och intresserad. 
Intresset kan ha gällt såväl Lennstrands budskap som den uppståndelse som 
följde honom i spåren. Föredrag och diskussioner annonserades tydligt i 
förväg, ibland med provokativa tillägg riktade till präster, predikanter och 
andra föregivna fiender. Det troliga är att bara ett fåtal kristna företrädare 
infann sig på föredragen och diskussionerna, och att publiken främst bestod 
av hans egna, närmast ”troende”. Lennstrand underströk gärna att det främst 
var arbetare som kom till hans arrangemang, och det finns som vi sett en hel 
del belägg för att detta ofta var fallet. All publikkontakt var ändå viktig för 
Lennstrand; den gav honom en känsla av liv och gemenskap som han inte 
verkade kunna hitta någon annanstans. Den känslan förstärktes när han upp-
fattade att det var en publik av samhällets fattiga och undertrycka ”massa” 
som han stod inför. Då kombinerades livsnerven med att den egna, ofta  
isolerade kampen fick social och politisk legitimitet.  

Pressens roll i samband med åtalen och domarna för blasfemiska brott 
under slutet av 1880-talet är lättare att dokumentera. Det mest slående är att 
detta nu tämligen bortglömda skeende var så intensivt bevakat och om-
diskuterat, både nationellt och lokalt. Åtal, rättegångsreferat och domar  
publicerades ofta utförligt på nyhetsplats. Flera av de försvarsinlagor och 
besvärsskrifter som Branting, Danielsson och Lennstrand lämnade till olika 
domstolar blev också snabbt tillgängliga för allmänheten genom deras tid-
ningar.  

Bevakningen följde de politiska skiljelinjerna i tidens press, som nyligen 
hade förstärkts med de konservativa tidningarna Vårt Land och Svenska 
Dagbladet och med arbetarrörelsens organ. Just de konservativa och so-
cialistiska tidningarna drev direkta kampanjer för och emot åtalen, domarna 
och straffen. Medarbetare vid konservativa tidningar kunde också vara    
involverade i de turer som föregick åtalen, det gällde särskilt Vårt Lands 
medarbetare Carl Axel Vilhelm Ek under hösten 1887 och Per Gustaf Lyth i 
Örebro Tidning under våren 1888. Från liberalt håll kritiserades myndig-
heterna och de konservativa pressgrannarna för att driva upp intresset för 
Lennstrand och ge honom ett spaltutrymme som han inte förtjänade. Liberala 
röster som Dagens Nyheter, Nerikes Allehanda och Öresunds-Posten bidrog 
dock själva i ansenlig grad till publiciteten om Lennstrands framfart. Denna 
kluvenhet säger en del om den liberala pressens problem med blasfemi-
processerna – och med blasfemierna. De liberala tidningarna var angelägna 
om att hävda både religionsfriden och religionsfriheten och hamnade lätt i 
kläm mellan politiska motståndare som tydligt valde det ena framför det 
andra. Slutet av 1880-talet var ingen lätt period för den som ville föra en 
nyanserad diskussion om tolerans i religiösa frågor. 
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I sin analys av Lennstrands agerande hade de liberala tidningarna ändå 
rätt. Motståndet från myndigheterna och den konservativa pressen var hög-
oktanigt bränsle för den utilistiska förkunnelsen. Angrepp utifrån ledde till 
snabba och utförliga motangrepp. Möjligheterna att få skriva en tjugo sidors 
svarstext till lektor Lyth i Örebro eller prosten Witt i Helsingborg livade upp 
Lennstrand, som girigt tycks ha tagit vara på nålstick eller svärdshugg för att 
kunna samla all kraft på att ge igen. Metoden alstrade mycket ord och papper 
i den utilistiska propagandan, men gjorde också att den plottrades bort på 
oförrätter som hade kunnat hanteras med större överseende. Särskilt svaret 
till den stillsamt patriarkale prosten Witt var mer  ägnat att stilla Lennstrands 
egen sinnesoro än att föra ut hans förkunnelse på ett effektivt sätt. 

Samtidigt som Lennstrand sporrades av motståndet och uppmärksamheten 
i pressen, visade det varierande stödet i liberala och socialistiska tidningar att 
han var utlämnad till andras kommentarer och berättelser om honom om 
utilismen så länge som han inte förfogade över en egen medieröst. Behovet 
av en tidning var uppenbart för honom redan under sommaren 1888. Det 
skulle dröja ett år innan Fritänkaren började ges ut, till att börja med som 
något av ett personligt kampanjorgan för Lennstrands eget försvar i de olika 
rättsliga processer som han då var inblandad i. Som ett komplement tjänade 
den internationella uppmärksamheten som gav utilisterna en känsla av att 
verkligen vara en del av en större rörelse i pakt med framtiden.     

”Jehovah är död” – blasfemier utan åtal eller förbud 
I början av 1891 ebbade vågen av åtal och domar för blasfemiska brott ut. I 
slutet av februari frikändes Lennstrand för det sista pågående åtalet och inga 
fler mål skulle komma att väckas mot honom. I maj utvisades Berghell, och 
därmed upphörde den rättsliga dramatiken inom området under några år. 
Blasfemierna tog dock inte slut. Fram till hösten 1893, när sjukdomen tog 
överhanden, fortsatte Lennstrand och flera andra utilister att formulera sig 
minst lika provokativt om kristendomen och de kristnas företrädare som 
tidigare. 

Skälen till det minskande myndighetsintresset är inte självklara. Visser-
ligen var Lennstrand skadskjuten som person efter tiden på Långholmen och 
som opinionsbildare efter socialdemokraternas offentliga brytning med uti-
lismen. Men han var alltjämt ytterst verksam och hade fortfarande kapacitet 
att väcka allmän förargelse på många ställen.  Någon avgörande politisk 
förändring skedde inte i regeringens politik vid denna tid. Ny justitieminister 
från sommaren 1889 var August Östergren, som under sin tid i Högsta dom-
stolen varit med om att döma Lennstrand till fängelse för de sex teserna i 
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Örebro i juni 1888.365 I övrigt bestod Svenska kyrkans särställning och in-
flytande i samhället. Frikyrkornas politiska betydelse var också fortsatt stor 
och deras ställning i offentligheten manifesterades bland annat genom grun-
dandet av Svenska Morgonbladet. Mycket talar för att Lennstrand borde ha 
fått ytterligare ett antal hädelseåtal på halsen under perioden 1891–1893. 

Den enklaste förklaringen till att situationen förändrades är att stats-
makten uttömt sina krafter inom området och drog sig tillbaka med det som 
uppnåtts för att istället fokusera på andra fronter i kampen mot den radikala 
oppositionen. Landets högsta jurister borde ha varit bekymrade över att för-
troendet för rättsväsendet kunde ta skada av åklagarnas till synes nyckfulla 
agerande och de oklarheter och inkonsekvenser i lagstiftningen som blott-
lades genom rättegångarna och utslagen. Detta kommenterades dock inte 
offentligt, och kanske var det svårt även för de som ansvarade för rätts-
tillämpningen att överblicka den förvirrade situationen under det intensiva 
”åtalsraseriet”. Energin riktades i varje fall mot nya problem som en ökande 
facklig organisering och uppblossande arbetsmarknadskonflikter runt om i 
landet. Kampen mot blasfemiska försyndelser överläts på de lokala myndig-
heterna. Istället för högprofilerade åtal fick Lennstrand nöja sig med en serie 
fortsatta konflikter om mötestillstånd och mötesförbud samt mer eller mindre 
närgångna polisövervakningar vid sina framträdanden. Som tidigare framgått 
av översikten över Lennstrands agitationsturnéer kunde detta decentralisera-
de motstånd i praktiken vara nog så kännbart och omfattande. Till det kom 
fortsatta svårigheter att hyra lokaler och annonsera föredrag och möten. 

Som exempel på Lennstrands fortsatta användning av blasfemiska grepp 
ska jag nöja mig med att analysera en text, ”Jehovah är död”, först publi-
cerad i Fritänkaren i mitten av juni 1891 och sedan snabbt utgiven i en sepa-
rat broschyr.366 Texten föranledde inga rättsliga åtgärder trots att den är det 
kanske mest provokativa som Lennstrand överhuvudtaget sade eller skrev.367 
Varken tidningen eller broschyren beslagtogs, och inget åtal inleddes mot 
Lennstrand.  

Jag återger texten i helhet. Den sammanfattar praktiskt taget alla tidigare 
idéer, stildrag och retoriska grepp hos Lennstrand. Samtidigt tillför den hans 
agitation en ny expressivitet, kanske utvecklad för att upprätthålla den tidiga-
re linjen i ett läge när de officiella reaktionerna inte längre var lika starka:    
                               
365 Nedre Justitierevisionen/Högsta domstolen, protokoll i brottmål den 5 november 1888. 
Riksarkivet. 
366 Fritänkaren nr 12 1891, s. 1f. Broschyren annonserades redan ett par veckor senare i nr 13 
1891.  
367 Olle Hellström konstaterar att texten väckte anstöt och skadade Lennstrands rykte, men ger 
inga referenser till detta. Se Hellström 1977–1979, s. 564.  
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Jehovah är död 
Det är icke ett sorgebudskap jag i dag bringar. Det är ett evangelium jag 

förkunnar. Jag talar om befrielse, om seger, om ett af de märkligaste och mest 
glädjande dödsfall i historien. 

När Alexander, Ceasar och Napoleon dogo, sträckte sig följderna drag 
djup in i samtiden och långt till efterverlden. Men af ännu större betydelse är 
den kristne gudens död. 

När gudarne Brama, Indra, Osiris, Jupiter, Odin förpassades till sagornas 
och myternas verld, skakades samhällena deraf våldsamt: altaren och troner 
ramlade, ja, hela riken försvunno och mycken villervalla uppstod innan en ny 
ordning inträdt. 

Verlden står i dag inför liknande radikala katastrofer. De gamla händel-
serna komma att repeteras, ehuru, såsom vi hoppas, under något mildare for-
mer. 

Början härtill måste väl också en gång göras, och det är nu tid på att san-
ningen om Jehovah blir känd. Och sanningen är den att han, biblens gudom, 
härskarornas herre, blodbadens, massmordens, slagtningarnas, bålens, torty-
rens, inkvisitionens, hexprocessernas gud, religionsförföljelsens personifi-
kation, de dårars förmyndare – han, i hvilkens namn under årtusenden veten-
skapen fördömts, sanningen bekämpats och mensklighetens störste välgörare 
blifvit ihjelpinade – Sinais dundrande barbar, hvilkens svärd är färgadt af 
millioners blod och hvilkens väg genom historien kännetecknas af flamman-
de kättarbål – ortodoxins afskyvärde monster, å hans vägnar Hypatia mörda-
des, Gentili halshöggs, Bruno brändes – han, som icke nöjd därmed äfven sä-
ges ha kastat alla odöpta och alla tänkande, generation efter generation, i ett 
brinnande helvete att der torteras i ändlösa tider, 

kyrkans och kristendomens gud, 
är död. 

Född af okunnigheten och ett förvändt rättsbegrepp ha hans profeter, pres-
ter och kejsare lyckats få honom upp på verldens tron, att der fruktas och till-
bedjas af den stora hopen. Nitiskt hafva dertill ordinerade statskyrko-
embetsmän i messkrud och icke ordinerade enfaldiga kolportörer ofta mot 
bättre vetande förkunnat hans helighet och makt. 

Stora offer ha bringats honom. Man började med oxars och bockars blod, 
men så småningom stego hans anspråk. Han kräfde snart den förstfödde inom 
egendomsfolkens familjer* men snart äfven ”män och kvinnor, barn och   
spenabarn; fä och får, kamel och åsna”**. Till sist kunde han ej bli försonad 
och glad annat än genom judarnes grymma mord på hans ende son Jesus***. 
Efter den betan vändes hans håg till aflatsoffer, peterspenning o.d., men på 
sistone i dessa dagar tycks han isynnerhet haft behag till bestämda årsafgifter, 
missionskollekter, försakelseveckor och hädelseböter, ehuru nog äfven    
fängelsestraff och landsförvisningsdom mot honom hädande utilister varit ej 
så litet vederkvickande för hans tigerhjerta. 

Bland gudar har han dock aldrig varit bland de främste eller bäste. Brama 
var större, Indra var mäktigare, Ormudz var ädlare, Zevs och Jupiter voro 
skönare och kraftigare. Men Jehovahs hand är det, som hvilat tung och kväf-
vande öfver den nyare tidens spirande civilisation och kultur, derför blir hans 
död epok i mensklighetens historia, ty nu får ett starkt, friskt och intelligent 
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slägte ändtligen andas ut och fritt arbeta för sitt stora lifsmål, nämligen upp-
byggandet af det nya samhället och införandet af himlen på jorden. 

Tyrannen i andens rike är död. Kedjorna äro sönderbrutna. Menskligheten 
är fri. 

Ropa ut det öfver all verlden! Bringa budskapet härom till dessa milioner 
som ännu ligga der böjda i stoftet och skälfva af fruktan för hans hotelser, 
bud och straff! Säg det åt forskaren, tviflaren, sanningssökaren! Vetenskap, 
lyft nu din fackla mot höjden och lys oss ut ur det här eländet till bättre för-
hållanden! 

Upp, I andens trälar, I af nattens skräckbilder plågade, I af den blinda tron 
vilseledde – upp och ta fast edra egna tankar och följen förnuftets ljus, dit det 
visar eder vägen, ty det är ingen fördömelse längre för dem som ha mod att 
lemna vantrons falskheter och kraft att slå sönder hyckleriets bojor, bryta sig 
ut ur lögnen och söka ett fädernesland, der de äro hemma och ej, som här, 
gäster och främlingar. 

En gång satt Brama som lefvande Gud också på verldens tron och mil-
lioner lågo på knä inför honom och trodde att han skapat universum och styr-
de det efter sitt behag. 

Men hur mycket än presterna skriade imot, blef han dock af vetenskapens 
händer flyttad ner och stäld in i religionernas antikvariska museum. Och der 
står han nu och tiger. 

En gång trodde millioner också att Jupiter sat på Olympens tron och deri-
från slungade sina blixtar, styrde verldarnes gång och folkens öden. Men äf-
ven han måste, hvad det led, nöja sig med en plats bland de gamla kasserade 
afgudabilderna. Och der står äfven han, ett föremål endast för fornforskarens 
studium, för ingens tro. 

Och när jag ser dessa gamla indiska, persiska, egyptiska, syriska, grekiska 
och romerska gudar, som på sin tid ansågos vara så mäktiga – dessa som voro 
så fruktade och dyrkade – dessa ”allsvåldige” som troddes vara orsaken till 
orkaner, jordbäfningar, pest, missvext, öfversvämningar och föröfrigt till allt 
både godt och ondt i verlden, tänker jag på huru äfven gudarne äro förgängel-
sen underkastade. Äfven dessa liflösa idoler ha ju egt tusende praktfulla  
tempel och tjenats af tusentals högtidliga prester och millioner bedragna ha i 
andakt legat inför dem med sina anleten mot jorden och suckat sitt ”hjepl!” 
och sitt ”förlåt, o herre!” – Nu tänker ingen mera på dem. 

Den som då hade dristat säga om någon af dessa gudar att han var död, 
skulle som en samhällsvådlig hädare genast blifvit utsatt för massans skrän 
och lagens hårdaste straff. Nu offrar knapt någon en tanke eller ett ord åt 
dem. De äro glömda i lifvet. 

På en bildstod ser jag namnet Indra, på en annan Brama, på en annan   Os-
iris och så Amon och Serapis och Bal och Zevs och Odin – men hvad? – Je-
hovah! – – Här! Svenska statskyrkans gud, pastor Beskows, lektor       Wal-
denströms och alla sanna kristnes gud, – här! – bland de andra afgudarne! – 
Således icke deruppe längre! – – utan död, liflös, kasserad – – !  

Hvad ha vi då att göra! Bland dessa knäböjande skaror, dessa sjungande 
skaror, dessa troende skaror! Bland dessa kristna afgudatempel i vår stad och 
i vårt land! Bland dessa af staten och hofvet köpta och aflönade prester, som 
föra själarne vilse, ljuga sin kristendom för folket och skrämma det kvar på 
knä i tron på fädrens dumma sagor? 

Till oss kommer kallelsen att gå in som missionärer i samtiden och      
predika utilismens glada, lifskraftiga, befriande evangelium för en lidande, 
förtryckt och bedragen verld. Oss, just oss har det blifvit gifvet ut detta fräls-



 352 

ningsbudskap, som skall frigöra vårt slägte från allt som kristendomen nu i 
nära 2,000 år pinat menniskorna med. Vi ha att vältra bort stenen från grafven 
och uppväcka folkets ännu sofvande ande till nytt lif i sann tro på sig sjelf. 

Jehovah är död. Helvetet är borta. Detta lifvet är det enda. Menniskan  
träder fram, tager sina rättigheter i besittning och börjar bygga åt sig ett hem 
på denna jorden. 

Jehovahs död är verldens frelsning. 
 
* 2 Mos. 22:29. 
** 1 Sam. 15:3. 
*** ”Kristi död är för Gud en söt lukt.” Biskop Billing. (Se hans hög-

messopredikan för fastlagssöndagen) 
 
Medan Lennstrand annars mest skrev traditionella föredrag och tal gav han 
här budskapet om Jehovas/Guds död ett märkligt och ytterst provokativt 
uttryck. Lennstrand hade, som vi sett, noterat effekterna bland troende krist-
na av att skriva GUD med stora bokstäver i annonser, föredrag och  artiklar. 
Här har han gått längre och utformat texten som en nekrolog över 
Gud/Jehova enligt det mönster som vid denna tid var vanligt i svenska dags-
tidningar. Till genren hörde ett kors över texten, inklusive en kort beskriv-
ning av den dödes födelse, ”familjeförhållanden” och karriär. (Det var först 
senare som korsen började bli vanliga i de korta dödsannonser som togs in i 
tidningarna medan nekrologerna snarare illustrerades med foton.) Tonen 
saknar naturligtvis motstycke i samtidens verkliga nekrologer, men döds-
runorna över Lennstrand skulle bekräfta att senare tiders ensidiga betoning 
av den avlidnes positiva sidor ännu inte blivit standard vid denna tid.  

Genrevalet innebar att Lennstrand för ovanlighetens skull förenade ord- 
och bildelement i syfte att skapa en helhet. Inte minst fick han anledning att 
ta den främsta av alla kristna symboler i anspråk för sin egen sak. I Fri-
tänkaren var korset av enklaste grafiska slag, som i citatet ovan. I bro-
schyren – och i annonserna för broschyren – hade det fått ett fundament i 
form av tre avsmalnande trappsteg som förde tankarna till illustrationerna på 
de förtryckta kort som vid denna tid skickades ut i samband med begrav-
ningar. 

Mycket i texten känns igen från Lennstrands föredrag och övriga agi-
tation. Det gäller den offensiva hållningen i förening med omnämnandet av 
Guds/Jehovas död som ett faktum vars orsaker inte beskrivs närmare. Det 
gäller även de insprängda religionshistoriska jämförelserna, som här dock är 
relativt kortfattade och utformade som illustrationer till rubriken snarare än 
som fristående små föreläsningar. Mot slutet dramatiserar han den religions-
historiska exposén genom en liten tablå där han med spelad förundran och 
förvåning går runt bland stoder över döda gudar på religionsantikvariska 
museet. Mitt i den historiska översikten fälls ett stycke in med den karak-
teristiska uppmaningen till ”andens trälar” att resa sig och frigöra sig från sitt 
knäfall inför de fantombilder av döda gudar som jagar människan. Här bryter 
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en känslomättad ton in, som fångar upp den triumfatoriska inledningen och 
sedan återkommer i de avslutande styckenas bekännelse till människans 
förmåga att sätta sig själv i Guds – eller Jesus – ställe. I början av texten 
hinner han både med ett satiriskt inpass över de historiska religionsför-
följelser, som han inte utan stolthet leder ända fram till den egna cellen på 
Långholmen, och ett längre stycke med ”inspirerat tal” där hans upprördhet 
över ”Sinais dundrade barbar” uttrycks med en rytm och fri interpunktion 
som antyder att talet stockas i halsen på honom. (Genom några kommen-
tarer, markerade med asterisker, får han också med ett par bibelreferenser 
och en släng mot biskop Billing och predikanten Gustaf Emanuel Beskow, 
vid denna tid ordförande i Evangeliska fosterlandsstiftelsen.) 

Samtidigt återspeglar texten den grundläggande oklarhet om guds-
begreppet som Lennstrands olika försvar och besvärsskrifter blottlade.    
Inledningsvis håller han sig till den tidigare strategin att begränsa sig till 
Jehova och att inte yttra sig om ”det högsta väsendet”. Det går dock inte 
många stycken innan Jehova likställs med ”kyrkans och kristendomens” gud. 
(Sambandet markeras för säkerhets skull genom att upplysningen lämnas 
genom ett par utbrutna och centrerade rader i fetstil.) Även om Lennstrand 
inte erkände den kristna guden som ”det högsta väsendet” så innebar det att 
han med budskapet om Jehovas död avsåg något mer än bara att juden-
domens gudom hade dött.  

Dessutom fullföljer Lennstrand här med ovanlig konsekvens ambitionen 
att både profanera det heliga och att göra det profana heligt. Hela texten efter 
den inledande bilden av korset och fram till det tredje stycket från slutet kan 
läsas som en nedbrytning av kristendomens bekännelse och symbolvärld. 
När denna process är fullbordad återvänder Lennstrand till korssymboliken i 
en cirkelkomposition som både sluter och öppnar texten för en fortsättning 
utanför det tryckta bladet, i den verklighet där Jehovas död ska bli ”verldens 
frelsning”. Men istället för någon gudomlig återuppståndelse är det män-
niskans ”sovande ande” som ska väckas ”till nytt lif i sann tro på sig sjelf” 
när stenen framför Jesu grav har vältrats bort. Själv tar Lennstrand i vanlig 
ordning på sig uppgiften som missionär och spridare av detta nya evan-
gelium.  

Uppslaget att utforma texten som en nekrolog med ett kors i början av 
texten kan ha kommit från nästan vilken dåtida svensk tidning som helst. En 
intressant omständighet är dock att arbetarrörelsens tidningar vid denna tid 
publicerade egna anspelningar på nekrologer genom att sätta kors över listor 
med namn på strejkbrytare. Under våren 1891, när ”Jehovah är död” kan ha 
skrivits, hade Social-Demokraten återkommande sådana inslag med an-
ledning av några pågående strejker.368 Annonserna kunde vara mycket ut-

                               
368 Se t.ex. Social-Demokraten den 16 & 28 maj 1891. Risken för sammanblandning med 
tidningens verkliga nekrologer och dödsannonser var liten eftersom dessa i regel saknade 
kristna symboler.  
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pekande. I ett fall sattes korset över namnet på en enskild strejkbrytare, vars 
hemadress och arbetsgivare angavs innan slutraden ”Sörjande kamrater reste 
vården”.369 Även om annonser som dessa bidrog till att ge Lennstrand idén 
till nekrologformen, eller fick honom att komma över eventuella tvek-
samheter inför en så utmanande gestaltning, så skiljer sig hans användning 
av kors- och dödssymboliken helt från de satiriska och dovt hotfulla funk-
tionerna i samband med strejkbryteriet. 

Trots, eller tack vare, textens retoriska drag är det tydligt att ”Jehovah är 
död” var utformad för att provocera och att texten knappast kunde undvika 
att väcka förargelse. Inte bara varmt troende utan även mer ljumma ag-
nostiker och arbetarrörelsens kalla ateister torde ha vänt sig bort i avsky från 
nekrologen. Att Lennstrand framträdde som upplysare om att Guds död  
redan inträffat hindrade knappast att många läsare uppfattade honom som 
den som själv försökte mörda Gud genom nekrologen. De troende stöttes 
bort av det mesta i texten, och slutade antagligen att läsa direkt efter det  
inledande korset eller de närmast följande raderna. Agnostikerna kan möj-
ligen ha läst längre, men snabbt stötts bort av den aggressivt triumfatoriska 
tonen. Arbetarrörelsens företrädare kan ha skrivit under på det mesta fram 
till de sista tre styckena, men såg ingen anledning att ta hela denna omväg 
för att komma fram till en historiematerialistisk grundsyn, och knappast  
något skäl att ge materialismen ett stänk av gudomlighet. Därmed blev     
texten, som så mycket av Lennstrands agitation, mer av en demonstrativ 
uppvisning av de egna idéerna och den egna förmågan att väcka förargelse 
än ett sätt att vinna fler anhängare.  

Kanske hade även statsmaktens företrädare framåt sommaren 1891 lärt 
sig att tolka Lennstrands utspel på det sättet.  

Blasfemiernas pris 

Den ömsesidiga underordningen 
Första gången som Lennstrand offentligt försvarade sig mot anklagelser om 
blasfemi var i en artikel i Dagens Nyheter i oktober 1887. Han var fort-
farande en förvirrad och sårad ung man, fjärran från den driftige agitator som 
drygt ett halvår senare skulle uppmana till lagbrott i de situationer som lagen 
hindrade sanningen och rättvisan. I artikeln tog han upp en fråga som skulle 
återkomma i utkanten av senare försvarstal och besvärsskrifter: de kristnas 
blasfemier mot honom och andra som inte trodde på någon gud. Som vi såg i 
avsnittet om polisutredningen och åtalsanmälan i Uppsala hösten 1887     

                               
369 Se t.ex. Social-Demokraten den 5 juni 1891. 
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klagade han över att präster söndag efter söndag tilläts att fördöma hans 
religion och såra hans känslor.370  

Argumentet antyder att Lennstrand redan tidigt i sin ateistiska agitation 
såg på sig själv som en person på jakt efter upprättelse både för egen del och 
för hela den mänsklighet som skulle lyckliggöras av hans sanningssägande. I 
det perspektivet blev de egna angreppen på kyrkorna och kristendomen ett 
berättigat självförsvar, där blasfemin var en sorts moralisk nödvärnsrätt. 
Resonemanget kan verka både lättköpt och självömkande. Därför är det värt 
att minnas att det gick tillbaka på reella problem i ett samhälle som hade 
långt kvar till verklig religions- och yttrandefrihet. I det samhället kunde den 
som öppet ifrågasatte Svenska kyrkans bekännelse straffas medan kristna 
företrädare öppet kunde fördöma självmördare och misstänkliggöra sjuka 
och döende fritänkare. Det var trots allt mer än den unge kristendoms-
kritikerns egna känslor av att ha blivit kränkt som stod på spel. 

Lennstrands påstående om de kristnas blasfemier snuddar vid en outtalad 
förutsättning för hans egna insatser inom området. Bakom den frenetiska 
kampen mot kristendomen och kyrkorna låg upplevelsen av att de själva 
hädade mot de värden som de bekänt sig till: sanning, rättfärdighet, kärlek, 
gemenskap. Som kristen hade Lennstrand hyllat dessa värden. Som ateist 
ansåg han sig fortsätta att göra det, dessutom med större rätt eftersom han nu 
genomskådat det han tidigare trott på och hittat den rätta vägen för att för-
verkliga himmelriket hitom döden. Att präster och andra kyrkoföreträdare 
anklagades för hyckleri och girighet var inget nytt, men Lennstrand nöjde sig 
inte med att odla den antiklerikala kritiken. Han gick längre än så och an-
klagade alla kristna företrädare för att förråda sanningen och predika en 
religion som var en fortlöpande hädelse mot det som borde vara heligt även 
för dem själva. 

Det är inte ovanligt att blasfemier utgår från uppfattningar om att mot-
parten, i skydd av sin övermakt, redan hädar. I praktiken tycks det ofta vara 
en nödvändig förutsättning för att blasfemiker ska uppbåda styrka och mod 
att utmana krafter som har rätt att kraftfullt ingripa mot dem. Det är mot-
parten som påstås vara skändlig genom att svika det verkligt heliga, som 
sanningen och medmänskligheten. Därför är det rätt att hårt och skoningslöst 
slå tillbaka.371 Voltaires replik om den ”skändliga” katolska kyrkan ekade, 
som vi såg, i Danielssons satiriska artikel ”Till verldsalltets upphovsman”. 
Lennstrand använde inte direkt den franske filosofens formulering i någon 

                               
370 Dagens Nyheter den 13 oktober 1887. 
371 Denna sida hos Lennstrands blasfemier – och hos många andra blasfemier genom historien 
– påminner om den underliggande tankestruktur som finns hos inom andra traditioner av 
angrepp i förment självförsvar. Michael Azar diskuterar detta som ett centralt inslag i modern 
terrorism, där föreställningar av martyrskap formas och laddas genom hänvisningar till att en 
viss grupp har rätt att agera i namn av exempelvis en religiös eller rasistisk lära eftersom 
gruppen själv uppfattar sig som utsatt för allvarliga angrepp utifrån. Se Michael Azar, Den 
ädla döden. Blodets politik och martyrens minne, 2013, s. 115ff. 
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central text, men verkade i dess anda under hela sin tid som ateistisk agitator. 
Han lade dessutom till ytterligare en dimension genom att omsätta begrepp 
som ”religion” och ”helighet” i det utilistiska ”evangeliet”. Därmed under-
strök han för sig själv och andra att de egna blasfemierna var berättigade – 
ja, direkt nödvändiga – som svar på en annan, mycket allvarligare blasfemi 
som redan pågick. 

Lennstrands blasfemier, av omvärlden mottagna som angrepp men till 
stor del formulerade som svar på uppfattade angrepp utifrån, kan illustrera 
David Lawtons karakteristik av blasfemi som ”a poisoned form of the her-
meneutic circle”.372 De tillkom i ett uppfattat underläge och försatte mot-
parten i ett nytt underläge. Resultatet blev en ömsesidig underordning, där 
parterna tvingades att agera på motståndarens villkor, och där varje ny replik 
eller yttre handling bekräftade situationen och fick kontrahenterna att sjunka 
allt djupare ned i sina positioner. I detta går det att hitta spår av personlig 
kränkthet på båda sidor, men motsättningarna handlade om mer än det.   
Situationen fick tyngd och skärpa eftersom de olika uppfattningarna gällde 
det som både Lennstrand och många av hans meningsmotståndare uppfattade 
som viktigast för alla människor och djupast personligt för dem själva.  

Den ömsesidiga underordningen hade ett högt pris. För statsmaktens före-
trädare ledde den till ständigt nya åtal som egentligen bara visade att lag-
stiftningen var svårtydd och rättstillämpningen ett moras av oklarhet och 
godtycke. För de kristna kyrkornas företrädare innebar den ömsesidiga   
underordningens inre logik att de drevs till att hålla fast vid dogmer och stel-
bent formalism som redan hade förlorat mycket av sin trovärdighet och livs-
kraft. För Lennstrands agitation blev priset en tilltagande isolering från såväl 
de kristna företrädare som han inbjöd till diskussionsmöten som från libe-
raler och socialister. Dessutom krävdes det hela tiden nya, alltmer krävande 
insatser av honom för att få giftet i den hermeneutiska cirkeln att pulsera 
runt. 

Att förlora kontrollen – blasfemi som risk och lockelse 
Ett annat pris som alla berörda fick betala för den ömsesidiga underord-
ningen var att ingen egentligen hade kontroll över förloppet. Lawton har 
uppmärksammat även den aspekten på blasfemin i en beskrivning av dess 
svårgripbara position mellan de berörda parterna: ”Though the weight is 
always heavily on the side of power, the offence exists     between the sides 
involved, in the gap between them, in the exchange itself, an exchange with-
out reciprocity.”373  

Förhållandet mellan blasfemi och kontroll har blivit ett återkommande 
tema i forskningen under de senaste åren. Kyrkors och statliga myndigheters 

                               
372 Lawton 1993, s. 5. 
373 Ibid. 
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definitioner av vad som är blasfemiskt har relaterats till teorier om formella 
och informella former av social kontroll, men människors användning av 
blasfemier har också setts som strategier för att få kontroll över sin egen 
situation i förhållande till en pressande övermakt eller i medveten polemik i 
religiösa eller politiska frågor. Mer sällan har blasfemi studerats som ett sätt 
att tappa kontrollen. Det sena 1800-talets svenska våg av åtal och domar för 
blasfemiska brott aktualiserar den frågan, inte minst för de anklagade eller 
dömda blasfemikerna. 

Som Lawton påpekar är blasfemiker särskilt sårbara eftersom de försöker 
vända på en redan etablerad samtalsordning, eller diskurs, och använda   
vapen som deras motståndare format.374 Lennstrand var väl insatt i de kristna 
begrepp och termer som han använde för att profanera det heliga. Ändå hade 
han svårigheter med gudsbegreppet, som han aldrig lyckades förvandla till 
ett redskap för egna syften. Och han hade ännu svårare att hitta en nivå där 
blasfemierna utlöste reaktioner som han kunde hantera. Det gällde såväl hos 
enskilda kristna som hos myndighetsföreträdare. I stunden inspirerades han 
av motstånd och frestades ibland att höja de blasfemiska insatserna för att få 
ännu mer motstånd. I längden blev det en kostsam hållning. Den ledde till en 
närmast kronisk överansträngning och en påtaglig fragmentisering av in-
satserna på alla de mindre fronter som öppnades där han drog fram. 

Inte minst var det komplicerat för Lennstrand att upprätthålla kontrollen 
över den egna berättelsen och självbilden. Han bevakade intensivt vad den 
ofta negativa dagspressen skrev om honom och behövde en egen tidning för 
att själv få lägga ut texten om sina avsikter och slå tillbaka när han angreps i 
offentligheten. Särskilt besvärligt var det att behålla kontrollen i krislägen. 
Det gällde framför allt under tiden på Långholmen och direkt efter fri-
givningen därifrån.  

I fängelset tappade Lennstrand tappade verkligen kontrollen över sig själv 
ett tag och höll på att förvandlas till ett verkligt offer för den övermakt som 
han kritiserade för förföljelser och förtryck. Ja, ytterst höll han på att bli ett 
offer för de egna blasfemierna som fört honom in i fängelset. Så ville han 
dock inte framställa sig själv. Det var viktigt att upprätta någon form av 
styrkeposition i förhållande till det som hänt, trots att det snarast vittnade om 
bräcklighet och andlig förvirring. Först hade han, som vi sett, planer på att 
projicera den egna svagheten i fängelset på sina motståndare genom ett före-
drag om hallucinationernas roll i kristendomens historia. Lösningen blev 
dock att ta strid om det kanske mest laddade kristna begreppet: nåden, vars 
religiösa och juridiska betydelser här var sammanlänkade genom att nåden 
beviljades av en kung vars makt uppgavs vara av Guds nåde. 

Marken hade förberetts av den lojale Otto Thomson. Han inledde en    
rapport om Lennstrands försämrade hälsoläge i Fritänkaren med att under-
stryka Lennstrands styrka: ”Ett svenskt fängelse är i och för sig uti många 

                               
374 Ibid., s. 202. 
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afseenden tillräckligt barbariskt för att kunna bryta ned en starkare hälsa.” 
Men framför allt markerade han att staten nekat den dömde rättvisa genom 
att inte dela upp fängelsestraffet på två gånger tre månader i två olika      
perioder. Istället hade Lennstrand hänvisats till att söka nåd, vilket inte kom i 
fråga: ”Han begärde rättvisa ej nåd.”375 När nåden hade sökts av Lennstrands 
far och beviljats av kungen, underströk Thomson att fången in i det sista haft 
”allvarliga betänkligheter angående mottagandet af den begärda och be-
viljade ’nåden’, hvilken ju dock ej kan betraktas annat än såsom en gärd åt 
rättvisan”.376  

Först efter några svåra veckor med fortsatta kriser och konflikter med 
omgivningen tog Lennstrand själv till orda. Då var det mot bakgrund av en 
juridisk framgång som utilisterna tillkämpat sig genom att tvinga myndighe-
terna att använda lagstiftningen. En tryckfrihetsjury i Stockholm.hade just 
frikänt utgivningen av ett av de föredrag som han suttit i fängelse för att ha 
hållit. Nu kunde Lennstrand inleda sin kommentar till vårens händelser med 
rubriker om den ”triumf” över den orättvisa som vederfarits honom. Först 
därefter beskrev han sakligt sitt sammanbrott, dock utan att direkt nämna att 
han tyckte sig se Gud i cellens fönster. Men han var noga med att först    
berätta att orsaken till själskrisen var fortsätta orättvisor i form av ”brutal 
och hänsynslös behandling” från fångvaktarnas sida. Ordet ”nåd” nämndes 
inte.377  

Därefter undvek Lennstrand att skriva om tiden på Långholmen. Han 
själv, hans anhängare och hans motståndare visste ändå att han inte bestått 
provet att med bevarad sinnesstyrka betala priset för de tidigare blas-
femierna. Lösningen blev att gå vidare som om ingenting hänt, med nya 
blasfemier och med en berättelse om hur en brutal och självsvåldig övermakt 
vägrade att låta rätten förekomma nåden. Men någonstans bar Lennstrand 
med sig såret efter att ha svikit sin egen heliga sak genom religiösa grubb-
lerier och andlig extas i fängelset. 
 

* 
 
Lennstrand var inte ensam om svårigheterna att kontrollera det skeende som 
de egna blasfemierna satte i gång. Han hade exempelvis kunnat begrunda 
Strindbergs erfarenheter i samband med åtalet för hädelse i Giftas I och den-
nes ansträngningar att själv få prägla bilden av händelseförloppet.  

Redan inför utgivningen av Giftas i början av hösten 1884 var Strindberg 
uppspelt och lockad av effekterna av de formuleringar om nattvardsvinet i 
novellen ”Dygdens lön” som senare fick texten åtalad för hädelse- eller 
gäckeribrott enligt tryckfrihetsförordningen: ”Det oförskämda bedrägeriet 

                               
375 Fritänkaren nr 9 1890, s. 65. 
376 Fritänkaren nr 10 1890, s. 73. 
377 Fritänkaren nr 14 1890, s. 105. 
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som spelades med Högstedts Piccadon à 65 öre kannan och Lettströms majs-
oblater à 1 krona ℔., vilka av prästen utgåvos för att vara den för över 1800 
år sedan avrättade folkuppviglaren Jesus av Nasarets kött och blod […].”378 
Till sin förläggare Albert Bonnier skrev Strindberg, inte utan lystenhet: ”När 
skall skottet gå? / Tror Ni det blir åtal på Piccadongen?”379 Bonnier svarade 
inte och blev antagligen förvånad när han några veckor senare instämdes till 
Stockholms rådstuvurätt för att ansvara för skriften. Det är möjligt att 
Strindberg först sett sig som den farlige sanningssägare som han året innan 
låtit komma till tals i dikten ”Lokes Smädelser”, med rader som ”Jag för-
rådde era funder,/Och er falska helighet;/Trodde ej på era under/Ej på er 
odödlighet.”380 När Strindberg nåddes av Bonniers brev hade hans intresse 
för ett hädelse- eller gäckeriåtal dock svalnat. Han bodde för tillfället i 
Schweiz med sin familj och hade ingen lust att åka till Stockholm och ta på 
sig ansvaret för texten i Bonniers ställe. Anklagelser om feghet förekom i 
pressen, och när Bjørnstjerne Bjørnson försökte övertala honom att resa hem 
slutade det med en upprörd korrespondens som satte punkt för deras vän-
skap. Så småningom kom Strindberg dock till Stockholm. Där distanserade 
han sig från uppvaktningarna, inställde sig i rätten och försvarade sig med 
framgång. Direkt efter frikännandet for han tillbaka till Schweiz, som om 
han flydde från den planerade hyllningsfesten.381  

Tillbaka i Schweiz satte sig Strindberg nästan omedelbart ned och skrev 
en egen version av händelseförloppet, Kvarstadsresan, som Albert Bonnier 
avböjde att ge ut. I texten framställer sig Strindberg som snärjd av en mängd 
dunkla krafter, som försöker använda honom för egna syften. Det handlar 
om kvinnorna, kapitalet, folket, tidningarna och de svenska myndigheterna. 
Helst vill han bara vända dessa ryggen och få skrivro i hemmets skyddade 
vrå. I en serie fiktiva brev beskriver han först sin ovilja att åka till rättegång-
en i Stockholm och sina osammanhängande argument för detta: den starkaste 
protesten gör han genom att stanna i Schweiz, de frågor som rättegången 
gäller är antikverade utanför Sveriges gränser etc. Han turnerar anklagelser-
na om feghet, men utan att egentligen gå i svaromål. Att han slutligen tar 
tåget till Sverige beror bara på att han vill förhindra att Albert   Bonnier 
straffas. I samma ögonblick som han kliver av i Stockholm börjar nästa fas i 
dramat. Nu försöker han värja sig mot alla som vill att han ska föra deras 
talan eller ta honom på entreprenad för sina syften, i den massmediala upp-
märksamhetens kölvatten. Hela tiden anar han att han ska offras av skäl som 
han inte råder över och för andras intressen. Efter frikännandet flyr han med 

                               
378 August Strindberg, Giftas I–II. Äktenskapshistorier, Texten redigerad och kommenterad av 
Ulf Boëthius, August Strindbergs Samlade Verk 16, Nationalupplaga, 1986, s. 51. 
379 August Strindbergs brev, 4. 1884, utg. Torsten Eklund, 1954, s. 321. 
380 Strindberg 1995, s. 26. 
381 Förloppet har beskrivits ofta. Se t.ex. Gunnar Brandell i Strindberg – ett författarliv, del 2, 
1985, s. 61ff & Ulf Boëthius kommentar i utgåvan av Giftas I–II , s. 326ff. För en diskussion 
av åtalets juridiska aspekter, se Myrdal 1986, s. 70ff. 
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en känsla av att ha varit fånge i fem veckor utan att kunna arbeta eller tänka, 
”dömd till en roll som inte passar mig”.382 Märkligast är dock Strindbergs 
första replik i de fingerade breven när han underrättats om åtalet: ”Skottet 
har gått, men min bössa höll inte!”383 Här ekar formuleringen – avsiktligt 
eller ej – av brevet till Bonnier där Strindberg lystet undrade om det skulle 
bli åtal för raderna om nattvardsvinet. Men nu förutskickar han den omstän-
dighet som ligger som en skugga över framställningen i Kvarstadsresan: att 
Strindberg i egna ögon inte höll måttet som blasfemisk utmanare, att han 
verkligen var feg och att han aldrig skulle ha frestats till formuleringen om 
”Piccadongen”.384  

En annan person som ägnade mycket möda åt att kontrollera effekterna av 
verkliga eller påstådda blasfemier var Axel Danielsson. Han kritiserade 
Lennstrand och utilisterna för ett ensidigt och orimligt intresse för religiösa 
frågor, men lyckade själv i hög grad väcka myndigheternas intresse för flera 
olika texter om Gud som han skrivit eller publicerat i Arbetet. Näst efter 
Lennstrand drog han på sig flest åtal och domar för blasfemiska brott under 
slutet av 1880-talet, och han kom att tillbringa längre tid i fängelse för så-
dana brott än någon annan vid denna tid.  

Även om Danielssons åtal och straff bidrog till att stärka hans ställning i 
arbetarrörelsen – hans frigivning den 1 februari 1891 blev minst lika triumfa-
torisk som Brantings i november 1889 – så öppnade de en spricka i bilden av 
vad han själv stod för.385 Å ena sidan var han angelägen om att religionen 
skulle vara en privatsak och att även kristna arbetare skulle vilja ansluta sig 
till socialdemokraterna och deras närstående fackföreningar. Å andra sidan 
framstod han som en inbiten bespottare av just det slag som han ständigt tog 
avstånd ifrån, även om de texter som han dömts för mer var riktade mot  
staten än kyrkan. Bengt Lidforss snuddar vid problemet när han påpekar att 
fängelsedomarna för hädelse var både snöpliga och upprörande för Da-
nielsson som ”själv höll på att vara en likgiltig tvivlare”. Bilden blir     knap-
past begripligare om Lidforss har rätt i att Danielsson hade respekt för andra 
människors andliga upplevelser och själv behöll en metafysiskt färgad idea-
lism, trots sitt grundläggande ointresse för religiösa frågor.386 Det är inte 

                               
382 August Strindberg, Kvarstadsresan, Fabler och Societeten i Stockholm samt andra prosa-
texter 1880–1889, utg. Conny Svensson, August Strindbergs Samlade Verk 18, 2007, se 
särskilt s. 138–171. Det sista citatet är från s. 170.  
383 Strindberg 2007, s. 138. 
384 Det är inte orimligt att trots allt räkna raderna om ”Piccadongen” som blasfemiska. Strind-
berg friades för anklagelsen om hädelse eller gäckeri, men kunde som Jan Myrdal påpekar 
eventuellt ha fällts för gäckeri med gudstjänsten om åklagaren valt den åtalspunkten istället. 
Se Myrdal 1986, s. 92ff. – Möjligen tänkte P. P. Waldenström i liknande banor under riks-
dagsdebatten om ändringarna i strafflagens hädelseförbud år 1887. Waldenström ansåg att 
ändringarna inte skulle ha behövts om justitieminstern varit skickligare i sin hantering av 
åtalet mot Strindberg. Andra Kammarens Prot. 1887. B. N:o 13, s. 11ff. 
385 Alsterdal 1963, s. 239ff. Om Alsterdal läst något av Lennstrand är oklart; det har i varje 
fall inte satt spår i litteraturförteckningen i hans bok. 
386 Lidforss 1908, s. XXVf, LXXVII & LXXXIII.  
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alltför långsökt att tolka Danielssons allt häftigare utfall mot Lennstrand och 
utilismen som markeringar både inför honom själv och omvärlden av att han 
inte var någon simpel ”hädare”. Hans levnadstecknare har fallit in i ar-
gumentationen och inte sparat på krutet för att spela ut Danielssons ”bildade 
avsmak” för utilisternas ”vulgära antireligiösa propaganda”, för att citera 
Alvar Alsterdal.387 Om Danielssons satiriska och antiklerikala angrepp på 
kyrkan uttrycker en större andlig förfining än Lennstrands ofta högtidliga 
ateistiska förkunnelse är en smaksak. Behovet av att balansera hädelse-
domarna med en motbild av Danielssons tolerans och känslighet bestod i 
varje fall länge efter hans död. 

Ändå var det den konkreta inspärrningen i cellfängelset i Malmö som fick 
de mest långtgående effekterna för Danielsson, precis som den fysiska upp-
levelsen av fängelset kom att prägla Lennstrand på djupet. Till skillnad från 
Lennstrand och Strindberg uthärdade han med högburet huvud alla processer 
och påföljder. I fängelset fortsatte han att skriva; han samlade till och med 
ett antal dikter och andra texter i volymen Genom gallret. Men precis som 
Lennstrand förändrades han under tiden i fängelse. Efter frigivningen ut-
manade Danielsson inte statsmakten på samma sätt som tidigare och led av 
stressreaktioner, som Lidforss infogar som ett moment i skildringen av or-
sakerna till hans död i slutet av 1899 vid bara 36 års ålder. Lidforss noterar 
att den tidigare cellfången under de sista åren inte kunde höra en ”kupédörr 
slås igen utan att rycka till – det hårda ljudet manade genast fram erinringen 
av fängelsedörren”.388 

Lennstrands, Strindbergs och Danielssons svårigheter att ta eller behålla 
kontrollen över de situationer som blasfemierna och/eller blasfemi-
anklagelserna försatte dem i blir ännu tydligare om man jämför med Hjalmar 
Brantings på många sätt framgångsrika instrumentalisering av religions-
brotten som retoriskt medel.  

Branting hade först dömts till böter för förnekelse under våren 1888 och 
senare till tre månaders fängelse för hädelse eller gäckeri. Båda gångerna 
hade han åtalats som ansvarig utgivare, inte som upphovsman till texterna. 
Det gjorde att han redan från början hade en viss distans till åtalen. Målen 
gav honom också möjlighet att mobilisera och att spela ut olika intressen 
mot varandra. Genom förnekelsemålet kunde han ena socialister och libe-
raler om det förkastliga i att regeringen åberopade en regel i tryckfrihetsför-
ordningen som gick tillbaka på ett åsiktsförtryck som redan övergivits i 
strafflagen. Samtidigt gav hädelsemålet honom möjlighet att kritisera den 
äldre generationen liberaler sedan Viktor Rydberg ingått i den tryck-
frihetsjury som fällde honom. De tre månaderna för hädelsebrott gav honom 

                               
387 Alsterdal 1963, s. 192. 
388 Lidforss 1908, s. XXXII. Stressreaktionerna är förenliga med de mer direkta orsakerna till 
Danielssons död, t.ex. hans depressionsperioder och alkoholmissbruk. Jfr Alsterdal 1963,      
s. 193, 332ff & 341ff.  
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dessutom legitimitet i den senare uppgörelsen med Lennstrand och utilister-
na – och i förhållande till Danielsson. Viktigast var dock att allt detta skedde 
utan att Branting satte någon egen övertygelse på spel i samband med åtalen 
och domarna för blasfemibrott. Han var beredd att gå långt för att driva  
kravet på religionsfrihet, som han tidigt engagerat sig för. Men han visade 
inget intresse för religion och andlighet i sig och hade ingen egen tidigare tro 
att göra upp med. Därför kunde han snabbt inse blasfemiernas potential i 
agitationen när statsmakten ingrep mot ”En helsning” – och därför kunde 
han snabbt tona ned dem när de inte längre tjänade hans syften. 
 

* 
 
Lennstrand lyckades aldrig balansera sina blasfemier med det mer praktiskt 
inriktade arbetet på att främja individuella rättigheter och utilismen som ett 
program för karaktärsdaning. I likhet med Branting förnekade han kristen-
domens religiösa sanningar, men han kunde och ville inte framställa för-
nekelsen utan att ge den de blasfemiska drag som gav uppmärksamhet och 
som svarade mot egna existentiella eller religiösa behov. Därmed fastnade 
han allt djupare i den ömsesidiga underordning som blasfemierna utlöste. 
Det ledde till förlorad kontroll och ökad personlig sårbarhet.  

Samtidigt verkar just möjligheterna att förlora kontrollen och öka sårbar-
heten ha varit en del av det ständigt som lockade Lennstrand till de blas-
femiska uttrycken. Till skillnad från såväl Strindberg som Branting och Da-
nielsson tycktes blasfemin aldrig kunna kosta för mycket för Lennstrand. 
Även efter sammanbrottet i cellen, den kungliga nåden och svårigheterna att 
ta kontroll över berättelsen om vad som hänt lockades han till nya blas-
femier. Någon ökad försiktighet eller tilltagande beräkning går inte att se i 
hans uttryckssätt efter sommaren 1890. Genom blasfemin kunde Lennstrand 
testa samhällets gränser. Men han kunde också fortsätta att sätta sig själv och 
sitt eget välbefinnande på spel genom att hänge sig åt själva provokationen 
och dess följder.  

Ett sådant val var knappast rimligt eller försvarbart i förhållande till de 
opinionsbildande, politiska och kristendomskritiska syftena. Möjligen kunde 
det förklaras av hans uppbyggligt religiösa syfte, men ytterst bottnade väg-
valet i det patetiska syfte som kanske omedvetet drog honom till upproret 
och försakelsen. Lennstrands blasfemier gav näring och kraft åt den uti-
listiska agitationen, men underminerade dess rationella och moraliska bud-
skap 

De troendes känslor 
Vid sidan av myndigheter och anklagade eller dömda blasfemiker fanns det 
ytterligare en part som fick betala ett högt pris för Lennstrands blasfemier: 
de många fattiga och väckelsekristna människor som redan uppfattade sig 
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som hunsade och förtryckta i det oscarianska samhället och som djupt smär-
tades och oroades av utilistens aktiviteter och rapporteringen om den. 

Många gjorde anspråk på att tala i dessa människors namn när de kritise-
rade eller beivrade Lennstrands utfall mot kristendomen, men det var sällan 
som ”den breda massan” fick möjlighet att själv komma till tals i offentlig-
heten. Trots att hädelse- och gäckeriförbuden motiverades med omsorg om 
de troendes känslor, visade statsmakten bara ett varierande intresse för att 
skydda dessa, särskilt efter början av år 1890 när inga nya åtal väcktes mot 
Lennstrand. Ytterst var det dessutom bara statskyrkomedlemmarnas sårade 
känslor som intresserade lagstiftaren och rättsväsendet.  

En djupt troende person måste uppfatta en hädelse som ett livsfarligt hot 
mot enheten i världen, konstaterar religionssociologen Jonas Alwall.389   Un-
der Lennstrands tid gällde det inte minst i frikyrkliga kretsar, där väckelsen 
skapat en ny känsla av enhet och gemenskap i trots mot den officiellt på-
bjudna uppfattningen om den rena evangeliska läran och en myndighetsmäs-
sig statskyrka. 

Lennstrand tog på sig ett stort ansvar när han bestämde sig för att bryta 
den religiösa upplevelsen. Han var övertygad om att det var nödvändigt för 
att göra människor delaktiga i en ny, frigörande religion. Så till vida tog han 
på sig samma roll som de kristna missionärerna i Afrika, som bekämpade 
och bröt ned de religiösa föreställningar som människor redan hade. Att 
Lennstrand, till skillnad från missionärerna, själv hade delat den tro som han 
nu vände sig emot ökade inte respekten för dess innebörd och uttrycksfor-
mer. Tvärtom sade han sig respektera de troende så mycket som människor 
att han behövde väcka och upplysa dem.  

Om agerandet kan rättfärdigas, oavsett de juridiska bedömningarna, är en 
etisk fråga som förtjänar en egen analys.  

                               
389 Alwall 1990, s. 19. 
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”Den menniska har lefvat bäst, som varit till 
största nytta” 

Förloraren 
När Claes Johan och Eva Lennstrand i början av februari år 1861 lät döpa sin 
son till Viktor Emanuel så var det med ett eko från den europeiska politiken.1 
Det kan ha funnits olika skäl till namnvalet, men troligen kom viktig in-
spiration från pressens rapporter om Italiens enande vid just denna tid under 
den sardinske kungen Vittorio Emanuele. Namnet måste i varje fall ha betytt 
något särskilt för kopparslagaremästaren och hans hustru. Denna gång und-
vek de namnet Axel, som de gett sin förstfödde och tidigt döde son år 1858 
och som de senare gav till den son som föddes åtta år senare.2 

Namnvalet innebar i varje fall en tydlig association till 1800-talets frihets-
strävanden. På var sitt håll stred svenska väckelsekristna och italienska na-
tionalister mot religiösa institutioner med omfattande politiska intressen. 
Den svenska kyrkan var en del av statsmakten, och påven förblev länge en 
av de sista motståndarna mot det enade Italien. Den vuxna Viktor Emanuel 
bevarade associationen till samhällsbärande frihetsdrömmar och skrev sig i 
regel som Viktor E. Lennstrand. Att Italien enats efter omfattande och    
blodiga strider gav också upphov till andra uttryck för radikala drömmar och 
idéer under 1800-talets slut. I Fritänkaren avbildades en skulptur på Gari-
baldimonumentet i Milano föreställande revolutionen, ackompanjerad av en 
dikt om hur människan måste sätta sig i guds ställe för att skapa lycka och 
frihet på jorden.3   

Namnet till trots blev Lennstrand varken en enare eller en segrare.  
Motsättningar och konflikter kantade hans insats som antikristen agitator. 

Det gällde såväl i den nära kretsen av förtrogna, där dramatiska avhopp och 
personstrider var återkommande inslag, som i förhållande till praktiskt taget 

                               
1 Dopbok för Gävle församling 1861, Riksarkivet. Dopet förrättades den 2 februari. 
2 Oscar Ljungdahl poängterade Lennstrands förnamn i sin minnesskrift från år 1895, men 
beskriver namnvalet enbart som en markering av Viktor Emanuels varmt troende moder av att 
sonen utvalts för högre kristna syften (Emanuel betyder ”Gud med oss”). Eftersom Ljung-
dahls text i övrigt återger stora delar av Lennstrands andliga självbiografi, sådan han presente-
rade den i föredrag från och med hösten 1887, är det möjligt att han själv narrativiserade 
namngivningen på det sättet. Det behöver dock inte säga mer om föräldrarnas val av förnamn 
än hans andra barndomsberättelser säger om modern. Se Ljungdahl 1895, s. 3. 
3 Fritänkaren nr 9 1893, s. 65.  
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alla andra delar av samhället. Även grupper som han själv ville hålla sig väl 
med blåste till strid, främst socialdemokratin. En orsak till dessa ständiga 
bråk och söndringar var motsättningar i sak. Till det kom Lennstrands domi-
nerande roll inom Utilistiska samfundet och den ökande känslighet och   
aggressivitet som han visade mot alla som kunde hota denna roll. Interna 
motsättningar hörde visserligen till bilden i de framväxande folkrörelser som 
Lennstrand hade till förebild. Waldenström och Branting hade båda etablerat 
sig som ledargestalter efter interna och offentliga uppgörelser. Till skillnad 
från missionsledaren och arbetarledaren saknade Lennstrand dock förmåga 
att framstå som storsint och enande. Utilismen fick inte heller samma be-
tydelse som den kristna väckelsen eller socialdemokratin. Därmed kunde 
inte heller den lära, som Lennstrand offrade så mycket för, i efterhand rätt-
färdiga hans handlingar och balansera kontot i förhållande till dem som han 
kom ihop sig med.  

Utilismens tillkortakommande som religion och folkrörelse placerar över-
huvudtaget Lennstrand bland historiens förlorare. Visserligen kan det hävdas 
att det svenska samhället på många sätt blev utilistiskt under 1900-talet, men 
ingen kan påstå att det beror på utilismens främste förespråkare. Direkt efter 
dennes död gjordes några försök att hålla Utilistiska samfundet vid liv, men 
det tynade bort. ”Den menniska har lefvat bäst, som varit till största nytta – 
den menniska har lefvat sämst, som varit till största skada”, hävdade Lenn-
strand i ett av sina föredrag.4 Nyttan blev alltså begränsad, mätt med den 
måttstock som han själv rekommenderade. Ett längre liv hade kunnat ge ett 
annat utfall enligt dessa nyttokriterier, men knappast om Lennstrand valt att 
använda det till fortsatt utilistisk och antikristen agitation. 

Det går också att spåra en mer aktiv glömska omkring Lennstrand. Han 
vann mäktiga fiender genom att utmana den statsmakt som alltjämt består, 
avfalla från och kritisera den väckelserörelse som blivit en del av det mo-
derna Sverige och hota tillväxten för den arbetarrörelse som senare kom att 
dominera det politiska livet. Samma öde har drabbat den internationella fri-
tänkarrörelse som Lennstrand anknöt till, både i Sverige och i andra länder. 
Joss Marsh konstaterar att blasfemiprocesserna mot The Freethinker, en 
viktig inspiration för Lennstrand och kretsen omkring honom, drygt ett sekel 
senare framstår som ”an atrophied branch on culture’s evolutionary eye, a 
history deliberately forgotten”.5 

Omedelbart efter Lennstrands död hölls minnet av honom vid liv inom de 
små och kortvariga sammanslutningar och publikationer som utgjorde den 
svenska fritänkarrörelsen. I början gällde det främst Fritänkarförundet och 

                               
4 Viktor E. Lennstrand, Fins det ett lif efter detta? Föredrag, 1889, s. 16f. Även det på-
fallande intresset för Giordano Bruno under slutet av 1800-talet fick näring från de italienska 
nationalisternas kamp mot katolska kyrkans makt. Se Azar 2013, s. 68. 
5 Marsh 1998, s. 5. 
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tidningen Nya Sanningar, som tog upp arvet från Fritänkaren och kontakten 
med The Freethinker.  

En viktig person i sammanhanget var Oscar Ljungdahl, som uthålligt ock-
så drev den muntliga agitationen i Lennstrands anda vidare.6 Ljungdahl hade 
börjat sin bana som metodistpredikant och varit på väg att bli missionär re-
dan under 1870-talet, men nekats att fortsätta på den vägen sedan han gift 
sig. Redan innan han lärde känna Lennstrand och blev utilist år 1891 hade 
han utvecklat en egen kristendomskritik som han spred runtom i landet.7 
Efter den yngre utilistens död följde Ljungdahl lojalt följde i dennes spår, 
men med två viktiga skillnader. Han saknade föregångarens politiska intres-
se och uttalade aldrig några direkta partisympatier. Och han utvecklade en 
ny dimension av den antikristna förkunnelsen genom ett intresse för   ”natu-
rens evangelium” som man aldrig hittar hos Lennstrand. Ljungdahl jämförde 
den yttre naturen med gamla testamentet och människonaturen med nya tes-
tamentet. Liknelsen drevs så långt att människans idéer om det övernaturliga 
kallades för en ”hädelse” mot den verkliga makt som hon borde vara ödmjuk 
inför.8 Att Ljungdahl var en van och skicklig föredragshållare hindrade inte 
att han snabbt hamnade i opinionsmässigt bakvatten. Han saknade Lenn-
strands intensitet och skandalomsusade lyskraft, och verkade  under en peri-
od när den socialistiska agitationen var mer dominerande än under åren om-
kring 1890. Vid sin död år 1941 hyllades han mest av äldre, mindre namn-
kunniga förkämpar för religionsfrihet.9 Den gamla dödsbäddsretoriken levde 
dock upp på nytt, kanske för sista gången i Sverige, när Ljungdahls minne 
försvarades mot rykten om att den nittiotvåårige fritänkaren skulle ha låtit 
omvända sig i förtvivlan inför dödens närhet.10  

Några år in på 1900-talet togs minnet av Lennstrand upp av ung-
socialisterna, som kombinerade antimilitarism och anarkism med en frän 
kristendomskritik av det slag som socialdemokratin försökt komma bort 
ifrån. En drivande kraft bakom detta var tidningen Brands redaktör Hinke 
Bergegren. Denne hade marginaliserats inom socialdemokratin ungefär sam-
tidigt som Lennstrand, men hade inga närmare band att vårda med den döde 
utilisten. Trots att ungsocialisterna beskrev sig själva som ”den utilistiska 
rörelsens direkta arftagare” var det inte Lennstrands alternativa religion som 
lockade.11 Ännu mindre var de intresserade av hans karaktärsdanande idéer, 
hans engagemang för en demokratisk parlamentarism eller hans övertygelse 
om att Sverige behövde ett folkligt förankrat försvar som kunde stå emot 
                               
6 I memoarboken En fritänkaragitators minnen från 1926 beskriver Ljungdahl utförligt detta 
arbete. En kortare översikt finns i C[arl] J[ohan] Björklund, Minnesskrift om O. Ljungdahl 
och den svenska fritänkarrörelsen, 1942, s. 41ff. 
7 Ljungdahl 1926, s. 8ff & 24. 
8 Oscar Ljungdahl, Naturens evangelium och skapelsesagor, 1908, s. 3ff & 17f. Jfr Sanner 
1995, s. 270f. 
9 Björklund 1942, s. 74ff. 
10 Ibid., s. 8f.  
11 Brand, nr 7 1905, s. 1f.  
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Ryssland. Som kompromisslös och konsekvent motståndare mot kristen-
domen och kyrkan var han ändå användbar som företrädare för den anti-
auktoritära, fria individ som hyllades i Brand. ”L. är ett lysande exempel på 
en man, som gick sin väg rakt fram trots alla förföljelser och hvars energi 
endast sjukdom och död förmådde stäfja”, hette i det en porträttartikel.12 Inte 
för intet förde tidningens namn tankarna till Ibsens drama om den präst som 
Lennstrand ofta hade liknats vid.13   

Under 1900-talets första år hyllades Lennstrand också som en pionjär av 
svenska fritänkare och radikaler som utvandrat till USA. Tidningen Forska-
ren, utgiven i Minneapolis, innehöll flera artiklar av honom och referenser 
till hans agitation. Redaktören Charles Borglund avsåg att sammanställa och 
ge ut Lennstrands skrifter. Projektet avstannade när Borglund blev sjuk och 
dog, men ett par broschyrer med texter av den svenske utilisten gavs ut.14  

På längre sikt upprätthölls Lennstrands minne bara av små och alltmer 
marginaliserade fritänkargrupper i förening med enskilda radikala personer 
som inte kände sig hemma i något parti eller större organisation. Ljungdahl 
och andra fortsatte att publicera artiklar om honom i Brand och andra tid-
ningar på vänsterkanten. På Brands förlag gav den syndikalistiske agitatorn 
Carl Johan Björklund ut en biografi över Lennstrand under 1920-talet. Ett 
försök att starta Den nya Fritänkaren i slutet av samma decennium resul-
terade i ett par nummer med antireligiösa stridsrop av den åldrande Hinke 
Bergegren, omtryck av en artikel av Lennstrand och hyllningar av det nya, 
ateistiska Sovjetunionen.15 

Att ungsocialister och anarkister tog fasta på arvet från fritänkarrörelsen 
ökade inte intresset för Lennstrand på andra håll. Trots att han i politiska 
frågor närmast var en reformist av samma slag som Branting kom intresset 
för honom på den yttersta vänsterkanten att bekräfta arbetarrörelsens be-
skrivning av honom som extremist och separatist. Traditionen levde vidare 
genom Ivar Lo-Johansson, som ännu i slutet av 1970-talet förmedlade vand-
ringsmyten om ”Gudsskändarens” ruttna tunga. Det görs i ett avsnitt i     
memoarboken Tröskeln, där Lennstrand associeras med skådespelaren Char-
lie Almlöf, som sägs ha uppträtt som ”den siste anarkisten”. Almlöf för-
löjligas som en manierad och ihålig publikfriare som spelar demonisk hädare 

                               
12 Ibid. I nr 1 1906 porträtterades Wicksell, som särskilt uppskattades för sina uttalanden mot 
krig och militarism, och i nr 8 1907 beskrevs Hjalmar Strömer som fritänkare. 
13 Hinke Bergegrens intresse för Ibsen, och associationen mellan tidningen Brand och dramat 
med samma namn, påpekas av Evald Palmlund i Väderhatt och väderflöjel. Erik Lindorm och 
tidningarna 1905–1924 (Diss. Lund), 1981, s. 34.  
14 Philip J. Anderson & Dag Blanck, Swedes in the Twin Cities. Immigrant Life and Minneso-
ta’s Urban Frontier, Studia multiethnica Upsaliensia 14, Acta Universitatis Upsaliensis, 
2001, s. 199 & 208. 
15 Se t.ex. Brand nr 10, 12, 14, 16, 18 & 27 1922, nr 44 1935, nr 44 1945 & nr 4 1946; Björk-
lund 1926 & Den nya Fritänkaren nr 1–2 1929. Ljungdahls föredrag om Lennstrands andliga 
utveckling, som byggde på dennes egna föreläsningar i frågan, refererades i Folkviljan år 
1919. Se Ljungdahl 1926, s. 28. 
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samtidigt som han bor hemma hos mamma i en borgerlig Stockholmsvåning. 
Indirekt placerar Lo-Johansson även Lennstrand i samma grupp av exhibi-
tionister utan relevans för den verkliga samhällsomvandlingen. (Som vi sett i 
kapitlet Individ, klass och genus hade han tidigare placerat utilisten bland de 
religiöst intresserade kvinnorna i köket i Folkets hus.)16 

Medan glömskan sänkt sig över Lennstrands liv och verk har allmänt 
tyckande och tendentiösa formuleringar brett ut sig i historieskrivningen.17 
Hans motståndare har ofta fått ange tonen. Vid sidan av svepande formule-
ringar om naivitet och fanatism har den vanligaste beskrivningen av utilisten 
blivit ”hädarynglingen”.18 Epitetet gavs först av Axel Danielsson i artikeln 
”Till verldsalltets herre” från maj 1888, i anslutning till att Branting beskrevs 
som ”socialistchef”. Det förmedlar Danielssons i grunden negativa bedöm-
ning av Lennstrand, som reduceras till två roller som han själv värjde sig 
emot: hädare och yngling. Danielsson tillbringade för övrigt längre tid i 
fängelse för hädelse än Lennstrand och var två år yngre än denne. Inte ens i 
Bengt Åhléns översikt av brottsliga svenska trycksaker slipper Lennstrand 
ifrån etiketten ”hädaryngling”, trots att han borde ha meriterat sig för att där 
bli behandlad i egen rätt.19   

Standardverket Sveriges kyrkohistoria framställer Lennstrand i dålig da-
ger närmast i förbifarten. Där återger teologen Oloph Bexell ett påstått    
replikskifte, i vilket utilisten säger sig behöva använda råa och vulgära ut-
tryck eftersom han vänder sig till ”den råa hopen”. Att hitta ”råa” och ”vul-
gära” uttryck går kanske bland Lennstrands alla högtravande och akademis-
ka formuleringar, men det är missvisande att ge sken av att han skulle be-
teckna de troende kristna – som han själv tillhört – som en ”rå hop”.    Me-
dan liberaler och socialdemokrater såg med oro och visst förakt på de 

                               
16 Lo-Johansson, 1982, s. 133. 
17 Balanserade framställningar finns dock hos bl.a. Nerman 1960, Hessler 1961 & 1964, 
Öhrman 1974, Hellström 1977––1979 och Svenning 2014. – Även det slarv som tenderar att 
dyka upp i forskningen är talande för den generella tendensen när det gäller behandlingen av 
Lennstrand. I en artikel i Lychnos nöjer sig Rolf Lindborg inte med att strö nedsättande for-
muleringar som ”svavelpredikant” och ”lustig krumelur” över honom. Han påstår också att 
Utillistiska samfundets motto var den franske abbén Mesliers formulering ”Må den siste 
kungen hängas i den siste prästens tarmar”. Inget tyder på att Lennstrand någonsin använde 
citatet, varken i samfundets skrifter eller i Fritänkaren. Och det var definitivt inget motto för 
Utilistiska samfundet. Citatet från abbé Meslier förekom annars som devis på publikationen 
Vet hut!, utgiven i Uppsala i början av 1880-talet av en grupp studenter med bl.a. Pehr Staaff 
och Hjalmar Branting. Se Lindborg 1987, s. 116 & Nils Beyer, Den unge Hjalmar Branting, 
1985, s. 95ff. – Svenning skriver att Lennstrand satt fängslad många gånger. Det ger en något 
överdriven bild. I praktiken var det två fängelsevistelser, i Malmö och på Långholmen, även 
om den senare vistelsen berodde på domar för mer än ett brott. Se Svenning 2014, s. 115.  
18 Om naivitet och fanatism, se t.ex. Gunnar Castréns översikt av det sena 1800-talet i Illu-
strerad svensk litteraturhistoria, Tredje uppl., del 7, 1932, s. 159. För aktuella exempel på 
formuleringen ”hädarynglingern”, se Gedin 2004, s. 101; Ulf Ivar Nilsson, ”Gudsförnekaren 
från Gävle”, i Arbetarbladet den 18 januari 2009 & Svenning 2014, s. 114. 
19 Åhlén 1986, s. 245.  
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väckelsekristna tog Lennstrand dem snarare på allvar, även om man kan ha 
synpunkter på hur det kom till uttryck.20 

Med detta sagt vill jag ändå understryka att någon äreräddning av Lenn-
strand varken är behövlig eller möjlig. Denna studie är med nödvändighet en 
studie av ett nederlag.  

Nederlaget var till stor del givet redan när Lennstrand valde att koncentre-
ra sig på religionsfrågorna.21 Det kan diskuteras om han hade fel när han 
insisterande på deras betydelse i förhållande till ”magfrågan”. I praktiken 
räckte de dock inte som samlande punkt och motor för den folkrörelse han 
drömde om. Lennstrands problem var detsamma som den engelska fritänkar-
rörelsen, även om dess borttynande har förklarats med bristande koppling till 
arbetarrörelsen och socialismen medan det tvärtom var Lennstrands närhet 
till socialdemokratin som ledde till konfrontation och marginalisering.22  

På det hela taget har Lennstrand också fått den plats i framställningen av 
det svenska 1800-talet som han kan göra anspråk på. Men han förtjänar att 
bli beskriven med samma saklighet och samma krav på vederhäftighet som 
andra personer i hans samtid.  

I sekulariseringens svallvåg 
Lennstrands byggde hela sin livsgärning på att religionen, som uttryck för 
existentiella upplevelser och behov, måste ha en avgörande social och poli-
tisk roll. Ingenting i 1900-talets Sverige tycktes besanna denna tes. Mycket 
pekade istället på att Branting hade rätt när han hävdade att religionen skulle 
försvinna av sig själv – eller åtminstone retirera till den privata sfären – om 
människor fick rimliga och rättvisa levnadsvillkor. Livsåskådningsforskare 
som studerar hur många som tror och inte tror på olika gudar eller andra 
högre väsenden hävdar, som ett slags kvitto på Brantings tes, att sekulari-
seringen ökar när människors existentiella utsatthet minskar.23  

                               
20 Sveriges kyrkohistoria, del 7, 2003, s. 170. På s. 172 påstås dessutom felaktigt att Lenn-
strand sammanlagt dömdes till 14 månaders fängelse för hädelse. Den korrekta uppgiften är 
sammanlagt nio månaders fängelse för hädelse och tre månaders fängelse för förnekelse. I 
beskrivningen av det sena 1800-talets förbud mot blasfemiska brott nämns för övrigt inte 
tryckfrihetsförordningens förnekelseförbud.  
21 Alain de Botton konstaterar något liknande när det gäller Comtes positivism: de som gett 
upp sin religiösa tro är sällan intresserade av att använda religionsbegreppet med ny innebörd 
eller att gå med i en sekt. Alain de Botton, Religion för ateister, övers. Nille Lindgren, 2012, 
s. 320. 
22 Royle 1980, s. 329. 
23 Jag använder ”sekularisering” i enlighet med den allmänt hållna definitionen i The Ency-
clopedia of Religion, del 13, 1987, s. 160: ”Briefly defined, secularization is the process in 
which religious consciousness, activities, and institutions lose social significance. It indicates 
that religion becomes marginal to the operation of the social system and that essential func-
tions for the operation of society become rationalized, passing out of the control of agencies 
devoted to the supernatural.” – Om olika livsåskådningars utbredning i dagens Sverige, se 
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Med den tilltagande sekulariseringen blev Lennstrands vilja att diskutera i 
stort sett alla frågor inom ramen för religionsbegreppet irrelevant och efter 
hand obegriplig. Allt färre personer i Sverige kände ett tvingande behov av 
att ta ställning till olika inslag i kristendomen, och de som sökte nya vägar 
att hålla religionsbegreppet levande lockades av mystik och transcendens, 
något som Lennstrand inte erbjöd. Guds död blev under 1900-talet ett viktigt 
tema i konsten, där författare som Pär Lagerkvist och Hjalmar Gullberg på 
olika sätt formulerade erfarenheter som påminde om Lennstrands. Men den 
intighet som de skådade i tomrummet efter den döde guden var inte bara ett 
öde land utan något som kunde ge ny näring åt den andliga upplevelsen.24 De 
delar av Lennstrands idévärld som behöll sin aktualitet – jämlikhet, demo-
krati, yttrandefrihet – formulerades i sekulära termer av mänskliga rättig-
heter och inte som inslag i en ny, inomvärldslig trosbekännelse. Dessutom 
kom det nyttobegrepp som Lennstrand försökte bygga upp att förknippas 
med marknadsekonomi och kapitalism, två fenomen som han inte ägnade 
någon större uppmärksamhet och som han delade socialismens principiella 
motstånd emot.  

Upplevelsen av Guds död var givetvis smärtsam för många människor i 
Sverige. Men inte heller i det sammanhanget fick Lennstrands problem-
beskrivning och lösning någon större betydelse efter den stormiga agi-
tationsvågen omkring år 1890. De som verkligen brottades med trosfrågor 
och själskonflikter efter Guds död uppfattade knappast att hans förkunnelse 
kunde ge dem något att leva på, åtminstone inte efter att de kommit till 
samma punkt av intighet som Lennstrand byggde sin förkunnelse och verk-
samhet som agitator på.  

Dan Andersson ger en bild av detta i sina skildringar av social och själslig 
kamp i skogslänens arbetarmiljöer under början av 1900-talet. Själv kastades 
han tidigt ut i tvivel och själsvåndor av Lennstrands kristendomskritik, men 
tog efter en tid avstånd från den för att finna egna vägar till religionen och 
andligheten.25 I romanen Det kallas vidskepelse ges en talande interiör från 
ett bönemöte. Längst fram sitter en fritänkare och lennstrandian ”med sitt 
nya testamente och en blyertspenna” – redo att bocka av fel och motsägelser 
i predikan, får man förmoda – mitt emot sin gamla fromma mor.26 I De tre 
hemlösa ges en mer ingående framställning av en ung mans väg från reli-
gionstvivel till en mer distanserad hållning även till fritänkeriet. Vid nitton 
års ålder har David levat utan barndomens gudstro i flera år, men brottas 

                                                                                                                             
Bråkenhielm 2009, s. 116. – I The Cambridge Companion to Atheism, ed. Michael Martin, 
Cambridge etc. 2007, s. 49 & 56 rankas Sverige som nr 1 i en lista på 50 länder när det gäller 
andelen av befolkningen som identifierar sig som ateister, agnostiker eller icke troende. 
24 Thure Stenström, ”Guds död – ett motiv hos några svenska lyriker”, i Norsk Litterær Årbok 
1975, Oslo 1975, s. 9ff. 
25 Eric Uhlin, Dan Andersson före svarta ballader. Liv och diktning fram till 1916 (Diss. 
Göteborg), 1950, s. 88ff & 99f. 
26 Dan Andersson, Det kallas vidskepelse, 1916, s. 122. 
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fortfarande med de grundläggande frågorna om synd och skuld. I ett upprört 
resonemang med sig själv vrider och vänder han på sina intryck av Lenn-
strand, Ljungdahl, Wicksell och Öhrvall: 

 
– Först var det Jehova och yttersta domen, och nådens ordning, och sen 

vart det Lennstrand. Ja, du ska ha tack, gamle Lennstrand, du var ett stycke 
av en karl, du i alla fall, du städade undan en förbannad hop elände åt mäj. 
Men du var bra enkel, kanske jag kan säja att du också var liten i växten, på 
ett vis, och tack i alla fall. Undrar vart du kom efter döden. Brr! Är jag nu där 
igen, aldrig var det annat. Lennstrand, var det, och så Ljungdahl, som ingen-
ting begriper, bara gafflar på och pratar, ni två, och så hade vi en gubbe i 
Uppsala, som bråkade om folkökningen, och en doktor som inte begrep re-
ligion mer än Ljungdahl, som tog opp könsfrågan, och skrev om Kristus! 
Dom tre, som gafflade mot bibeln, och det gick i arbetarna, och går i dom än. 
Men nu var det fråga om mäj själv. Efter dom där enkla fritänkarna vart det 
liksom ett tomrum, jag slängde dom iväg, och hade inga gudar på länge.27 

 
Senare, när David lämnat hembygden och träffat socialister och andra som 
ifrågasätter religionen, reflekterar han över utvecklingen: ”Nu var ju det där 
pratet mot religionen lite gammalmodigt ute i världen. Och då var det som 
en ödets ironi att rallarna och ungsocialisterna var tjugu år efter sin tid – de 
hade just börjat nu med det som de första fritänkarna skreko om på Lenn-
strands tid.”28 

Sekulariseringen fick inte de våldsamma sociala och politiska konsekven-
ser i Sverige som Lennstrand förutspått. Den ingick i en större modernise-
ring, där den offentliga samhällsstrukturen till stora delar bevarades och 
nyttiggjordes av liberaler och socialdemokrater. Reformismen, som på 
många sätt följde de spår 1880-talets radikaler lade ut, förutsatte att de mest 
kontroversiella och symbolladdade åtgärderna stod tillbaka så länge det var 
möjligt. Monarkin består fortfarande, och banden mellan staten och svenska 
kyrkan klipptes inte förrän i slutet av 1990-talet. De frågor som Lennstrand 
tog upp kunde dock fortsätta att väcka uppståndelse. Själv refererades han 
sällan i dessa sammanhang efter 1900-talets första år. I den mån Lennstrand 
överhuvudtaget var bekant för efterföljarna räknades han snarare som tung 
barlast från ett nedslående förflutet än en föregångare att minnas – ungefär 
som 1840- och 1850-talens blasfemiåtalade religionskritiker varit det för 
honom och Branting.  

Ett intressant exempel på skillnaderna och likheterna ger debatten om   
Ingemar Hedenius bok Tro och vetande åren 1949 och 1950. I boken leve-
rerade Hedenius en hård och ingående kritik av sin tids ledande teologer och 
– ytterst – kristendomen som sådan. Den vetenskapligt både disciplinerade 
och lekfulla framställningen hade inte mycket gemensamt med Lennstrands 
föredrag och artiklar. Hedenius var lika lite blasfemiker som Lennstrand var 

                               
27 Andersson 1918, s. 41f. 
28 Ibid., s. 85. 
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skolad logiker. Till beröringspunkterna mellan de båda hör dock deras egna 
erfarenheter av religiösa frågor – ingen av dem var, med Hedenius ord, reli-
giösa oskulder. Vidare var de främst intresserade av sanningsfrågan, som de 
närmar sig med krav på rationalism och klara begrepp. ”Situationen är ju 
den, att om kristendomen verkligen innehåller sanning, då måste jag ju tro på 
den, men om kristendomen inte är sann, då varken kan eller bör jag tro på 
den”, skriver Hedenius med en formulering som är snarlik Charles Bradla-
ughs försvar för ateismen.29 Båda knöt sanningsfrågan till idéer om indivi-
dens bildning, som de ansåg vara grundläggande för hennes uppfattningar 
och beteenden. (Enligt Hedenius är människans bildning ”allt det hon håller 
för sant, i högre eller lägre grad, i fråga om världen, kulturen och livet i hen-
nes närhet”.30) Hedenius drev med sin tids lundateologi genom att kalla den 
för ”den hårdkokta skolan”, men den beteckningen skulle också kunna an-
vändas om hans egen stridbara ateism.31 I likhet med Lennstrands kristen-
domskritik presenterades den så att den inte kunde kombineras med ag-
nosticism. Hedenius accepterade uppenbarligen också den inriktning mot 
självmedveten ateism och förnekelse som Lennstrand gett fritänkar-
begreppet. I kontrast mot detta kritiserade Hedenius de ”pryda fritänkare” 
som inte ville bekänna färg offentligt genom att tydligt deklarera att de ”i 
verkligheten inte tror på evangeliets utfästelser och ännu mindre bryr sig om 
dess hotelser”.32 

Debatten om Tro och vetande satte djupa spår på många håll.33 Indirekt 
blev den ett belägg på att allt färre uppfattade kristendomen och kyrkan som 
konstituerande för den svenska samhällsordningen. Hedenius diskuterade 
frågor som gällde grunden för två statliga verksamheter – Svenska kyrkan 
och de teologiska fakulteterna – men utan att ta upp deras formella ställning 
som delar av staten. Frågan om tro och vetande kom att handla om intellek-
tuell hederlighet och akademisk vederhäftighet. Som sådan lockade den en 
rad kulturskribenter och författare att göra debattinlägg, men inte ledande 
politiker eller andra företrädare för det officiella Sverige (bortsett från de 
kritiserade biskoparna och teologiprofessorerna).34 Visserligen tog Herbert 
Tingsten på ledarplats i Dagens Nyheter samtidigt upp kyrkans roll i samhäl-
let, men då handlade det om andra frågor än i religionsdebatterna några de-
cennier tidigare. Nu framställdes kyrkan inte som en auktoritär övermakt 
utan som en institution utan inre eller yttre resning. Tingsten var missnöjd 
med att svenskarna av slentrian eller andlig slapphet odlade en ytlig ”namn-

                               
29 Ingemar Hedenius, Tro och vetande, 1949, s. 226. Jfr Bradlaugh 1889, s. 21. 
30 Hedenius 1949, s. 22. Jfr Svante Nordin, Ingemar Hedenius. En filosof och hans tid, 2004, 
s. 145ff.  
31 Hedenius 1949, s. 164.  
32 Ingemar Hedenius, ”De pryda fritänkarna”, i Dagens Nyheter den 21 juli 1949.  
33 Se t.ex. Nordin 2004, s. 178ff; Johan Lundborg, När ateismen erövrade Sverige. Ingemar 
Hedenius och debatten kring tro och vetande, 2002, s. 7ff & 251. 
34 Se t.ex. Nordin 2004, 172ff & bibliografin i Lundborg 2002, s. 307ff. 
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kristendom” mitt i det moderna samhället.35 Men Tingsten var än mer kritisk 
till att kyrkan funnit en inre passform till denna indolens, med predikningar 
fulla av fadda och oklara formuleringar utan väckelse och passion.36 Pro-
blemet var inte bara att kyrkan hade ”tre tusen statsanställda […] propa-
gandister på heltid”. Det värsta var att dessa snarare befriade individen från 
ett eget religiöst ställningstagande än stimulerade till det.37 

Mer än ett halvsekel efter debatten om Tro och vetande har förutsättning-
arna för religionskritik i Sverige förändrats på nytt. Sekulariseringen har gått 
vidare och manifesterats genom svenska kyrkans skiljande från staten. Nya 
och mer öppna former av icke-tro eller konfessionell trolöshet har tillkommit 
som alternativ till motsatsparet teism och ateism.38 Samtidigt har religions-
frågorna på nytt tagit plats i samhällsdiskussionen. Nya kristna väckelse-
rörelser har introducerats i landet, och icke-kristna religioner har fått en ny 
och ökad närvaro. Ett kristdemokratiskt parti är representerat i riksdagen och 
regeringen, och olika religiösa rörelser driver egna skolor och sociala verk-
samheter. Teologer och filosofer har börjat diskutera förekomsten av ett 
postsekulärt tillstånd, där religion och politik på nytt får alltmer med var-
andra att göra.39 Men den mer stridbara ateismen har också levt upp på nytt. 
Medan engelska och norska sekularister gärna refererar till sina äldre före-
gångare har de tidiga svenska fritänkarna dock blivit kvar i glömskan.40 Det 
gäller inte minst Lennstrand, den mest profilerade och på sin tid mest upp-
märksammade svenske fritänkaren. Istället får debatten om Tro och  vetande 
oftast bilda tillräcklig historisk klangbotten för den nutida svenska ateis-
men.41    

                               
35 Tingsten 1949. Agnosticismen avfärdades av Tingsten som ”ingenting annat än likgiltighet 
eller slöhet”. 
36 Osignerade ledarartiklar i Dagens Nyheter den 16 maj & 19 juli 1949. 
37 Herbert Tingsten, ”Lysande religionskritik”, i Dagens Nyheter den 21 maj 1949. Se även 
den osignerade ledaren i samma tidning den 31 juli 1949. Jfr Lundborg 2002, s. 28ff &   
Nordin 2004, s. 158. 
38 Jfr Michael Paul Gallagher, What are they saying about unbelief? New York & Mahwah, 
NJ 1995, s, 4 & 27. 
39 Se t.ex. Ola Sigurdson, Det postsekulära tillståndet. Religion, modernitet, politik, 2009. 
40 Se t.ex. brittiska National Secular Societys webbplats (www.secularism.org.uk), The Free-
thinkers webbplats (www.freethinker.co.uk) och norska webbplatsen www.fritanke.no med 
information om bl.a. Bjørnsons kristendomskritik (hämtade den 21 juni 2014). 
41 Det finns t.ex. ett Ingemar Hedenius-pris, som delas ut av Humanisterna. – Tonen i det 
tidiga 2000-talets religionsdebatt är inte alltid lika provokativ som under tidigare svenska 
religionsdebatter. Den svenska delen av en internationell sekularistisk kampanj genomfördes 
av Humanisterna under mottot ”Gud finns nog inte”, som varken Lennstrand eller Hedenius 
skulle ha nöjt sig med. Se www.humanisterna.se & www.gudfinnsnoginte.se (hämtade den 21 
juni 2014). 
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Blasfemins förvandlingar 

Blasfemi och sekularisering 
På ett område kom sekulariseringen att få särskilt stor betydelse för uppfatt-
ningen om Lennstrand – och hans placering i den växande glömskan. Det 
gällde de blasfemiska uttrycken. 

Religionssociologen Jonas Alwall har beskrivit hädelse som ett fenomen 
som uppkommer när en tidigare hegemonisk religiös sanning börjar spricka 
upp, men innan sekulariseringen gått så långt att skymfandet av något heligt 
upphört att väcka anstöt.42 Analysen har en del begränsningar. Den är svår att 
tillämpa på 1600- och 1700-talens svenska blasfemiker. De protesterade 
snarare inom ramen för en hegemonisk religiös ordning genom att ta dess 
egen begreppsvärld på allvar och vända och ned på den, till exempel genom 
att ingå kontrakt med djävulen. På det hela taget fångar Alwalls beskrivning 
ändå några av de viktigaste förutsättningarna för Lennstrands insatser och 
eftermäle som blasfemiker. Utilisten verkade under en period när stats-
makten infört en begränsad religionsfrihet, men höll fast vid Svenska      
kyrkans bekännelse som grundvalen för samhällsordningen. Med sekularise-
ringen förlorade de blasfemiska uttrycken sin politiska dimension. En uttalat 
kristendomskritisk agitation med blasfemiska inslag framstod alltmer som ett 
tarvligt angrepp på den privata sfären, där religionen fått sitt hemviste. Istäl-
let kunde de blasfemiska uttrycken spela nya roller i sammanhang där lag-
förbuden tidigare varit hämmande: i konstnärliga gestaltningar av tvivel eller 
upplevelser av att Gud hade dött eller slutat att ge någon ledning i män-
niskors liv.  

I de sammanhangen hade Lennstrands blasfemier inte någon större rele-
vans. Då finns det fler beröringspunkter mellan hans verksamhet – och de 
reaktioner den väckte – och blasfemins återkomst i Muhammedkarika-
tyrernas och rondellhundarnas tidiga 2000-tal. Men det går också att se om-
ständigheter som nu är radikalt annorlunda än på hans tid – och delvis också 
nya för det sekulariserade samhället.  
 

                               
42 Alwall 1990, s.16. 
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En ny åtalsvåg 
Det dröjde dock några år in på 1900-talet innan blasfemierna började förlora 
politisk kraft. Under seklets första decennium drog en ny åtalsvåg över    
landet. Mot den radikala oppositionen stod en konservativ ministär med  
juristen Albert Pettersson som justitieminister. Åtalspunkterna gällde såväl 
uppvigling, förtal och majestätsbrott som hädelse och gäckeri. Främst rikta-
des åtalen mot yngre socialister och personer i deras närhet, som Hinke Ber-
gegren.43  

På några punkter aktualiserades arvet från Lennstrand och ”åtalsraseriet” 
två decennier tidigare. Ungsocialisternas anspråk på att vara arvtagare till 
utilismen hade viss relevans när det gällde blasfemierna. Det var bara bland 
dem som det fanns beredskap att ta till sig såväl de upplysande och politiska 
syftena med Lennstrands blasfemier som det patetiska draget som inbjöd till 
offer, martyrskap och associationer till Prometeus eller Lucifer.  

År 1905 åtalades en novell av Einar Håkansson, ”Herrans heliga natt-
vard”, som Brand infört direkt efter ett porträtt av Lennstrand som före-
gångsman och inspiratör. Håkansson var en av ungsocialisternas mest     
pålästa och medvetna anarkister. Han hade inte mycket gemensamt med 
Lennstrand när han motsatte sig all statlig makt och hyllade de fria indivi-
derna och fria grupperna.44 Novellen framställde också en kristendoms- och 
kyrkokritik som Lennstrand aldrig kom i närheten av. Här gavs läsaren en 
närgånget uttrycksfull framställning av nattvarden som en uppvisning i and-
ligt och fysiskt snusk. Särskilt dröjde Håkansson vid nattvardskalkens 
blandning av barnsnor och syfilitiska sårskorpor. Texten växer ut över det 
satiriska syftet när Håkansson i sin närgångenhet närmar sig den groteska 
bildens fokus på kroppen och dess öppenhet mot världen, som Mikhail 
Bakhtin analyserat.45 Här finns en strävan bort från metafysiken och de käns-
lor av vördnad inför det heliga, som Lennstrand ville rädda undan kristen-
domen. Håkansson pekar på människors fysiska samhörighet och bebland-
ning, över klass- och åldersgränser, som en väg bort från det skumma temp-
let där de ”söla ned sina själar i vantrons smuts”. Lösningen finns i en för-
djupad delaktighet i naturen. I ett naturlyriskt avsnitt i slutet av artikeln 
kommer Håkansson nära Ljungdahls formuleringar om naturens evangelium, 
även om han snarare utgick direkt från Herbert Spencer och anarkistiska 
idéer om ett förmänskligt ursprung till de sociala egenskaperna.46 Samtidigt 
har Håkansson en egen blick för sambandet mellan stort och smått:  

                               
43 Åtal och beslag med hänvisning till tryckfrihetsförordningen under denna period förtecknas 
i Åhlén & Åhlén 2003, s. 151f. 
44 Henrik Lång, Drömmen om det ouppnåeliga. Anarkistiska tankelinjer hos Hinke Bergegren, 
Gustaf Henriksson-Holmberg och Einar Håkansson (Diss. Umeå), 2007, s. 141ff. 
45 Ingemar Haag, Det groteska. Kroppens språk och språkets kropp i svensk lyrisk modernism 
(Diss. Stockhlolm), 1998, s. 297ff. 
46 Lång 2007, s.163f. 
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Ett klingande skratt är naturen, ett skratt af sprudlande glädje öfver sin ung-
dom, sin älskog och fruktsamhet och sin medvetna skönhet. 

Ur naturens många världar – från det gigantiska solsystemet till mikro-
kosmen i vattendroppen, där solstrålarna brytas, och dammkornet, som rörts 
upp från marken af människan – också en värld – fröjdas lifvet. Utan gud.47  

 
Trots de expressiva utfallen mot kristendom och kyrka frikändes Håkanssons 
artikel av Stockholms rådstuvurätt. Som för att kompensera detta skrev upp-
hovsmannen ytterligare en artikel i Brand, där han framhöll sin rätt att bryta 
mot hädelse- och gäckeriförbuden. Han såg det som sin okränkbara rätt att 
håna och gäckas med det som han tyckte var dumt, löjligt och värt hån: ”Jag 
kan icke vara förpliktad att iakttaga vördnad för andras gudar, liksom ej hel-
ler andra för – mina.” Artikeln innehöll också, på utilistiskt manér, en lång 
inventering av historiska exempel på förföljelser i religionens namn, där 
även Lennstrand fick ett hedersomnämnande.48  

Tillsammans med fyra andra, korta berättelser kom ”Herrans heliga natt-
vard” att ingå i boken Draksådd, tryckt år 1906 men utgiven först året efter. 
Nu gjorde statsmakten ännu ett försök att få texten fälld. Åtal väcktes på nytt 
med hänvisning till tryckfrihetsförordningens hädelseförbud samt förbudet 
mot gäckeri med gudstjänsten i ”Härrans heliga nattvard” (stavningen hade 
ändrats när texten togs in i boken). Målet togs upp i Stockholm i början av 
oktober, men fick skjutas upp sedan Håkansson i mitten av månaden avlidit 
av lungtuberkulos. Rättvisan hesiterade dock inte för så lite. I januari 1908 
dömde Stockholms rådstuvurätt den döde Håkansson till fem månaders 
fängelse för texten.49  

Att någon som inte längre var i livet straffades för blasfemiska brott ut-
manade Brands satiriska förmåga. Den unge Erik Lindorm grep sig an ämnet 
i en betraktelse över ”Einar Håkansson i himmelen”, undertecknad med 
Lindorms pseudonym Erik Väderhatt. I texten möter Håkansson Gud fader 
som upprörs över hans fräckhet och förpassar honom till helvetet, där den 
döde gläds över att träffa ”Lennstrand, Ingersoll, Darwin m.fl.”. En intres-
sant detalj är att Håkansson i texten vägrar att böja knä för gud. Hyllandet av 

                               
47 Einar Håkansson, ”Herrans heliga nattvard”, i Brand nr 7 1905, s. 2ff & i Draksådd. Fem 
otrons artiklar, 1906, s. 3–13. Ännu i början av 1960-talet bedömde Håkanssons vän Axel 
Uhlén att ”Herrans heliga nattvard” kunde ha blivit åtalad även under mer en tolerant period. 
Jfr Uhlén 1964, s. 309f. 
48 Einar Håkansson, ”Kristlighet, kätteri och hädelse”, i Brand, nr 10 1905, s. 1ff. Jfr Lång 
2007, s. 166. 
49 Per Holmer, Typograf och fritänkare. En bok om Einar Håkansson, 1977, s. 69. – I Drak-
sådd ingår novellen ”Julotta”, där en person utan kristen tro i sitt ”hädiska sinne” tänker på 
historiens religionsförföljelser under ett kyrkobesök en juldagsmorgon. Novellen är mindre 
gestaltande än nattvardsskildringen, men rymmer påståenden som ”Martin Luther, dryg och 
pösig, hvars system av religiöst vansinne, det så kallade ’evangeliskt-lutherska’, en gång af 
Gustaf Vasa prackades på församlingsborna” och ”Gudslakejen står ännu där uppe, fet och 
djäflig”. Se Håkansson 1906, s. 37 & 38. 



 380 

den uppresta människan och bilden av ateisten, som likt Niels Lyhne dör 
stående, har här dragits till sin yttersta, symboliska konsekvens.50 Även 
Lindorms text åtalades för hädelse och gäckeri enligt förbuden i tryckfrihets-
förordningen, men friades. Inför rätten försvarade sig Brands ansvarige utgi-
vare med   argument som delvis kändes igen från Lennstrands dagar. Dels 
ville han att åklagaren skulle bevisa att den påstådda hädelsen väckt allmän 
förargelse, dels hävdade han att artikeln omöjligen kunde åtalas för just hä-
delse mot Gud eftersom inga bevis för Guds existens framkommit under 
målet.51  

Efter hand nådde den nya åtalsvågen ett par av de personer som arbetat 
närmast ihop med Lennstrand.  

I slutet av april 1908, bara ett par dagar efter att artikeln om Einar        
Håkansson i himmelen hade friats av Stockholms rådstuvurätt, höll Oscar 
Ljungdahl ett föredrag i Kalmar om ”Bibelgudens moral”. Föredraget var ett 
potpurri på Lennstrands gamla anklagelser mot ”Jehova” eller ”Jahve”, den 
gammaltestamentliga gudom som påstods befalla krig och bryta mot sina 
egna budord. Det innehöll dock knappast något av den patetik som Lenn-
strand – och nu även ungsocialisterna – uppbådat i protesten mot Gud.    
Lokalpressen var ändå i uppror över det ”vämjeliga” och ”vidriga” före-
draget. Tidningen Kalmar krävde att myndigheterna skulle markera tryck-
frihetens gränser genom att ”statuera exempel” och ”täppa till munnen” på 
Ljungdahl. Stadsfiskalen var uppenbarligen av samma mening och väckte 
åtal för hädelsebrott enligt strafflagen. Stadens ungsocialister svarade med 
att uppbåda vittnen som intygade att de inte blivit förargade av föredraget, 
medan åklagaren kallade egna vittnen för att belägga den allmänna för-
argelse som han hävdade att Ljungdahl väckt. Dessutom förevisade han ett 
intyg, där tidningen Kalmars redaktör hävdade att föredraget måste ha    
ansetts varit förargelseväckande för de troende som åhörde det.  

Åklagaren preciserade åtalet till att gälla nio uttalanden som ansågs vara 
hädiska. Bland annat skulle Ljungdahl ha kallat Gud menedare, krokodil, 
syndare och skrymtare. Vidare påstods han ha sagt att Gud brutit mot alla 
sina budord och begått hor genom att förföra en trolovad jungfru. Ljungdahl 
försvarade sig med att han refererat olika bibelställen, definitivt inte använt 
ordet ”hor” och i övrigt blivit feltolkad och felrefererad av stadsfiskalen. 
Han stödde sig mot ungsocialisternas argument om att han inte kunde ha 
hädat mot Gud eftersom domstolen inte bevisat Guds existens. Men han 

                               
50 Erik Lindorm [Erik Väderhatt], ”Einar Håkansson i himmelen”, i Brand den 1 februari 
1908. Lindorm skulle gå vidare med blasfemier som blandades med angrepp på militarism 
och nationalism. I broschyren Den nye guden från 1908 angrep han nationalismen som den 
nya gudom som fått ta ”Jahves” plats sedan denne – med ett resonemang i Lennstrands anda – 
reducerats till att bara enbart vara judendomens gud.  Senare åtalades och dömdes Lindorm 
till fängelse för ett föredrag där han tog parti för de personer som genomförde ett attentat mot 
fartyget Amalthea med ett antal engelska strejkbrytare ombord. Se Palmlund 1981, s. 45.   
51 Brand den 28 mars 1908. 
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dammade också av Lennstrands referens till Johan Hagströmer och dennes 
påstådda beskrivning av hädelse som ett smädande av det högsta väsendet – 
ett väsen som Ljungdahl inte ansåg sig ha sagt något om under föredraget. 
Trots detta dömdes Ljungdahl till tre månaders fängelse av rådstuvurätten i 
Kalmar.52 Domen fastställdes av Göta hovrätt och Högsta domstolen, som 
dock omvandlade frihetsstraffet till böter.   

Inför den slutliga domen mot Ljungdahl arrangerade de socialistiska ung-
domsklubbarna ett stödmöte i Folkets hus i Stockholm. Bland de med-
verkande fanns Knut Wicksell, nu sedan några år professor vid Lunds uni-
versitet i nationalekonomi och finansrätt. Han avstod visserligen från att läsa 
upp en ”kraftig tirad” av hädelser som han förberett, men väckte upp-
ståndelse genom ett raljant inlägg under rubriken ”Tronen, altaret, svärdet 
och pänningpåsen”. Särskilt hans kommentarer till det som Ljungdahl sagt – 
eller anklagades för att ha sagt – om den obefläckade avlelsen väckte myn-
digheternas intresse. Enligt hans eget referat sade han: 

 
Hvad ska vi säga om den där historien om den heliga ande och Jungfru Ma-
ria? Tja, inte kan man precis påstå, att han förförde flickan, hon var ju själf 
strax villig, vid första invit neg hon och sade: ”Si, Herrans tjänarinna”, utan 
att ens tillspörja sin fästman. Men den stackars fästmannen var det verkligen 
litet synd om, hvad hade han egentligen förbrutit, efter han skulle försättas i 
en så ledsam situation? Han blef ju visserligen mycket benådad efteråt, han 
fick  enligt Matteus icke mindre än 6 uppenbarelser i sömnen – icke ens lek-
tor Waldenström, som står så väl med vår Herre, torde ha fått så många – och 
hans belöning i ett annat liv öfvergår naturligtvis all beskrivning. Men ändå, 
jag är nästan säker på, att han i all sin fromhet gick och ”grumsade” litet för 
sig själf öfver det skedda och kanske sade i sitt stilla sinne, när ingen hörde 
på: ”det var ändå f–n, att inte den helige ande kunde låta mig få göra min lille 
Jesus själf.” Men då hade ju världen icke kunnat frälsas! Det är det, ser ni, då 
hade världen icke kunnat frälsas, det enskilda måste vika för det allmänna…!  

 
Den citerade passagen skilde sig i tonfall och språk helt från Lennstrands 
och Ljungdahls förkunnande stil, men också från ungsocialisternas hätska 
avsky för allt kristet. Närmast låg den i linje med de satiriska texter om   
Bibeln som Wicksell gett ut nästan tjugo år tidigare under pseudonymen 
Tante Malin. Den gången hade satirerna passerat utan myndighetsin-
gripanden. Nu bröt Wicksell mot flera av de omständigheter som tidigare 
skyddat honom. Han framförde texten själv som ett direkt inlägg mot stats-
makten i en pågående rättsprocess, vid ett möte som de socialistiska ung-

                               
52 Handlingarna i målet mot Ljungdahl finns i Riksarkivet, se Nedre Justitierevisionen/Högsta 
domstolen, utslagshandlingar i brottmål nr 6/1909 och protokoll i brottmål den 9 mars 1909. 
Föredraget och Ljungdahls försvar återges i Oscar Ljungdahl, Bibelgudens moral, 1908., se 
särskilt 26ff & 39ff. Jfr även Björklund 1942, s. 63. Om lokalpressens reaktioner, se t.ex. 
Kalmar och Barometern den 29 april 1908. Den 2 maj tog Barometern in en insändare som 
visade att hatet mot Lennstrand var levande ännu nästan femton år efter att hans framträdan-
den. Insändarskribenten vägrade att ens nämna den döde utilistens namn och refererade till 
honom som ”hädarynglingen”.  
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domsklubbarna arrangerat. Dessutom gick han längre än tidigare genom att 
framställa Maria som lätt på foten och lägga en svordom i Josefs mun.  

Sent om sider fick Wicksell nu också göra Branting, Lennstrand och Da-
nielsson sällskap som officiellt beivrad blasfemiker. Han åtalades för att 
genom föredraget ha brutit mot strafflagens förbud mot att lasta eller gäcka 
Guds heliga ord och därmed ha åstadkommit allmän förargelse. Under rätte-
gången följde Wicksell Lennstrands exempel genom att åberopa teologiska 
och religionshistoriska auktoriteter till sitt försvar. Viss lokalfärg tillfördes 
genom upplysningen att till och med Bellmans ”Gubben Noa” på sin tid 
ansetts så hädisk att den blivit bränd av bödeln på torget i Lund. Dessutom 
gav sig Wicksell in i en detaljerad diskussion om innebörden av 1880-talets 
lagändringar när det gällde blasfemiska brott, med listor över olika defini-
tioner av ”lasta”, ”gäcka” och ”Guds heliga ord”. Antagligen låg det nära till 
hands för honom att satsa kraft på lagstiftningsfrågorna; som professor hörde 
han till den juridiska fakulteten och han undervisade regelbundet juridik-
studenter. Kontentan var att han blankt nekade till anklagelserna. Visserligen 
hade han uttryckt sig ironiskt i det citerade avsnittet, men endast som en 
inledning till en mycket allvarlig – och icke åtalad – del av föredraget. Och 
även om avsnittet skulle kunna uppfattas som ”lastande” så avsåg det inte 
någon nu central eller levande del av Svenska kyrkans lära. Trots detta am-
bitiösa försvar dömdes Wicksell till två månaders fängelse av såväl Stock-
holms rådstuvurätt som Högsta domstolen (Svea hovrätt ansåg att det räckte 
med bötesstraff). Straffet avtjänades under fortsatt stor uppmärksamhet i 
pressen under senhösten 1909 i kronohäktet i Ystad.53  

Med domen mot Wicksell nåddes en sorts slutpunkt i det officiella Sve-
riges aktiva kamp mot de politiska och intellektuella blasfemierna. Någon 
uttalad kursändring var det inte tal om; den konservativa regeringen satt kvar 
ännu ett par år, och den följdes senare under 1910-talet av ytterligare en  
högerministär. Men även det konservativa lägret verkade nu ha dragit slut-
satsen att det var dags att söka nya vägar. En ung författare hade dömts till 
fängelse efter sin död och en nästan sextioårig professor med internationellt 
renommé hade spärrats in för ett satiriskt föredrag. De lagrum som tillgripits 
mot Ljungdahl och Wicksell – och tidigare mot Lennstrand, Branting och 
Danielsson – skulle visserligen bestå länge än. Tryckfrihetsförordningens 
förnekelseförbud, som Branting dömt ut som föråldrat under 1880-talet, 
avskaffades inte förrän år 1941. Men lagrummen mot blasfemiska brott till-
lämpades knappast alls efter år 1909. Brotten hade spelat ut sin politiska roll, 
både till höger och vänster.  

                               
53 Handlingarna i målet finns i Riksarkivet, se Nedre Justitierevisionen/Högsta domstolen, 
utslagshandlingar i brottmål nr 774 & 785/1909 och protokoll i brottmål den 10 september 
1909. Jfr Gårdlund 1956, s. 279 & 280. I de äldre satirerna nämner Wicksell bara helt kort det 
ställe som han utbroderar 1908, se Wicksell 1889, s. 52. 
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Wicksell hade enligt Torsten Gårdlund noga planerat sitt ”martyrium” i 
fängelset, men även för honom blev domen och straffet ett avsked till ung-
domens radikala fejder. Vid frigivningen meddelade han att yngre krafter nu 
fick ta över kampen för tryck- och yttrandefrihet.54  

Blasfemin lämnar den politiska arenan 
Trots att blasfemiska brott inte längre hörde till det som upptog domstolarnas 
tid ansåg lagstiftaren det angeläget att behålla ett skydd för trosfrid i lagstift-
ningen när både strafflagen och tryckfrihetsförordningen reviderades i mitten 
av 1900-talet. De tidigare hädelseförbuden ersattes nu i båda lagarna med ett 
förbud mot att offentligen skymfa det som svenska kyrkan eller annat tros-
samfund i landet håller heligt (SFS 1948:448, 1949:105, jfr 1951:682). Änd-
ringarna gjordes utan dramatik och större debatt.55 Den nya formuleringen 
löste de problem som Johan Hagströmer redan under 1880-talet uppmärk-
sammat i strafflagen: begränsningen till Svenska kyrkan, oklarheten om   
innebörden av ett ord som ”lasta” och svårigheterna att avgränsa offentliga 
från privata yttranden. En annan fördel med de nya reglerna var att de för 
första gången skapade full överensstämmelse mellan strafflagen och tryck-
frihetsförordningen när det gällde blasfemiska brott. Ett underliggande   
problem var dock att förarbetena till dessa ändringar inte gav någon egentlig 
motivering till förbuden eller någon analys av behovet av dem.  

Någon större funktion verkade reglerna inte heller fylla under 1950- och 
1960-talen, även om de bidrog till en allmän återhållsamhet i kultur- och 
samhällslivet inför blasfemiska uttryck. Till skillnad från sedlighetsbrott, 
som av och till beivrades i domstolar och ledde till ingripanden från film-
censuren, var åtal för brott mot trosfriden dock sällsynta. När en statlig 
kommitté i slutet av 1960-talet utredde en skärpning av reglerna om trosfrid 
hade den svårt att hitta aktuella rättsfall att referera. Det enda samtida exem-
pel som nämns i kommitténs betänkande gäller ett radioprogram med skämt-
samma kommentarer på det ovanliga temat bensinmackar och nattvardsgång. 
Programmet renderade de ansvariga böter för brott mot trosfriden. I övrigt 
tvingades kommittén att gräva i högarna med äldre blasfemimål för att kunna 
exemplifiera tillämpningen av hädelse- och gäckeriförbud. Kommittén stan-
nade för Högsta domstolens utslag i målet mot Lennstrand för föredragen i 

                               
54 Gårdlund 1956, s. 285. 
55 Ett första förslag från straffrättskommittén att direkt omnämna den ”heliga skrift” i förbudet 
hade justerats vid remissomgången. I övrigt väckte förändringen inga invändningar. Se Straff-
rättskommitténs betänkande med förslag till lagändringar om brott mot staten och allmän-
heten (SOU 1944:69), s. 21 & 229f; Regeringens proposition 1948:80 & Första lagutskottets 
utlåtande nr 39 1948. För en kort översikt, se Yttrandefrihetens gränser. Sårande av tukt och 
sedlighet, brott mot trosfrid. Betänkande avgivet av Kommittén för lagstiftningen om yttran-
de- och tryckfrihet (SOU 1969:38), s. 35f. 
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Norrköping och Linköping våren 1889. Att Lennstrand fick figurera i detta 
sammanhang var knappast mer än rätt, även om han inte nämndes vid 
namn.56  

Den statliga kommittén föreslog en skärpning av regelverket, trots att be-
hovet av det inte heller denna gång utvecklades närmare. För första gången i 
Sverige lanserades kommittén tanken på ett helt individualiserat blasfemi-
förbud. Kommitténs förslag utgick inte från trossamfundens uppfattning om 
vad som är heligt utan från vad som ”enligt annans trosuppfattning hålles 
heligt”. För att förhindra en fullständig relativisering inom området föreslog 
den att endast skymfer som stod i strid med religionsfriheten skulle vara 
förbjudna.57 Förslaget stöddes av ett stort antal remissinstanser, men reger-
ingen gjorde helt om. Våren 1970 föreslog den att förbuden mot brott mot 
trosfriden skulle strykas i strafflagen och tryckfrihetsförordningen. Justitie-
minister Lennart Geijer bedömde att trosfriden skulle få ett tillräckligt starkt 
skydd genom de förändringar som var på gång när det gällde förbuden mot 
diskriminering och hets mot folkgrupp. I övrigt hävdade han att en ”fri och 
öppen debatt i religionsfrågor kan endast vara till gagn för samhället, även 
om en utvidgning av yttrandefriheten på detta område medför att uttrycks-
medel någon gång kommer till användning som kan te sig stötande för vissa 
grupper”.58 I riksdagen gick första lagutskottet på kommitténs linje. Ut-
skottets majoritet bedömde att det även i fortsättningen behövdes ett särskilt 
skydd i lagstiftningen för människor med en bestämd trosuppfattning och att 
skyddet borde utformas med anknytning till den enskilde individens upp-
levelse. Till slut fick regeringen ändå majoriteteten på sin sida i både första 
och andra kammaren.59  

Med detta riksdagsbeslut hade Sverige på tre decennier gått från en lag-
stiftning med ett kvarvarande religiöst åsiktsförbud i tryckta publikationer 
till ett regelverk där varken hädelse eller andra blasfemier omfattades av 
särskilda förbud. Det var raskt marscherat, även vid en internationell jäm-
förelse. De nordiska grannländerna har alltjämt kvar sina hädelseförbud från 
1800-talet eller början av 1900-talet, även om de inte sällan tillämpats och 
avskaffande av dem har diskuterats.60 61 62 I Storbritannien, ett föregångsland 

                               
56 SOU 1969:38, s. 36f. 
57 Ibid., s. 9 & 86. 
58 Regeringens proposition 1970:125, s. 65f. 
59 Första lagutskottets utlåtande nr 47 1970, s. 52; Riksdagens skrivelse nr 267 & 312 1970. 
Beslutet fattades av den sista tvåkammarriksdagen. 
60 Den danska straffelovens blasfemiförbud finns i 140 §: ”Den, der offentlig driver spot med 
eller forhåner noget her i landet lovligt bestående religionssamfunds troslærdomme eller 
gudsdyrkelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.” Se straffeloven (LBK nr 
1235 af 26/10/2010) på https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=113401 (häm-
tad den 21 juni 2014). Förbudet är från år 1866, men ändrades delvis år 1930. Det har bara 
använts för åtal ett fåtal gånger i sin nuvarande utformning, men flera anmälningar om 
blasfemibrott har gjorts även under senare år. Förslag om ett upphävande av blasfemiförbudet 
har förts fram i Folketinget av Dansk Folkeparti, och det danska justitiedepartementet har 
uppmärksammat frågan. Se Justitsministeriet, ”Straffelovrådetskommissorium om de juridiske 
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när det gällde utvecklingen av en lagstiftning mot blasfemiska brott som 
utgick från de troendes känslor, kvarstod 1800-talets regler till år 2008.63  

Långt innan hädelseförbuden försvann ur svensk lag hade de blasfemiska 
uttrycken sökt sig nya vägar. Redan under åtalsvågen 1905–1909 var det 
tydligt att blasfemierna hade en annan karaktär än i Lennstrands agitation. 
Nu var det linjerna från Danielssons ”Till verldsalltets herre” och Sigvald 
Götssons ”Krig” som utvecklades. Med undantag för Ljungdahls traditionel-
la bibelföredrag i Kalmar utgjordes blasfemierna av mer eller mindre konst-
närligt anspråksfulla gestaltningar. Wicksell tillgrep ironiska uttryck som 
han tidigare använt, men skruvade upp tonen till satir av det slag som Erik 
Lindorm använde i artikeln om Einar Håkansson i himlen. Håkansson själv 
stegrade i vissa delar satiren till grotesk. I grunden byggde alla tre på be-
rättelser om avgränsade fiktiva händelser – den obefläckade avlelsen fram-
stod åtminstone som fiktiv hos Wicksell – istället för att som Lennstrand 
presentera storslagna redogörelser för mänsklighetens eller gudsbegreppets 
utveckling. 

                                                                                                                             
konsekvenser af en ophævelse af straffelovens § 140 om blasfemi”, 
https://justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Arbejdsomraader/Ministeriet/Raad/blasfe
mi.pdf (hämtad den 21 juni 2014).   
61 I Norge har blasfemi varit straffbart enligt 142 § i 1902 års straffelov: ”Den som i ord eller 
handling offentlig forhåner eller på en krenkende eller sårende måte viser ringeakt for nogen 
trosbekjennelse hvis utøvelse her i riket er tillatt eller noget lovlig her bestående religions-
samfunds troslærdommer eller gudsdyrkelse, eller som medvirker hertil, straffes med bøter 
eller med hefte eller fengsel inntil 6 måneder.” Av paragrafen framgår att åtal bara ska väckas 
när ”allmenne hensyn” kräver det. I samband med en pågående revision av straffeloven sade 
den dåvarande norska vänsterregeringen att den ville ta bort förbudet och istället förstärka för-
budet mot ”hatefylle ytringer” i 185 § i 2005 års straffelov.  Justis- og politidepartementet 
[Norge],  Om lov om endringer i straffeloven 20. mai 2005. Ot.prp.Nr. 22, 2008–2009), 
www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/regpubl/otprp/2008-2009/otprp-nr-22-2008-2009-
.html?id=540219 (hämtad den 21 juni 2014). För en översikt av norska åtal och domar för 
blasfemiska brott, se Johansen 1989, s. 186 & 219. Senaste gången en enskild person fälldes 
för blasfemiibrott i Norge ska ha varit år 1912, och det sista åtalet ska ha väckts år 1938 mot 
författaren Arnulf Øverland. 
62 I Finland finns ett förbud mot hädelse i 17 kap. 10 § strafflagen: ”Den som offentligt hädar 
Gud eller i kränkande syfte offentligen smädar eller skymfar något som annars hålls heligt 
inom en kyrka eller ett trossamfund”. Förbudet ingick i strafflagen redan när den utfärdades 
av Alexander III år 1889, efter granskning av bl.a. Johan Hagströmer. Strafflag 19.12.1889 
[Finland], www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1889/18890039001/ (hämtad den 21 juni 2014). Det 
finska blasfemiförbudet tycks ha tillämpats mer livaktigt än de danska och norska. År 1969 
fälldes en person som publicerat en teckning av en korsfäst gris och 2008 en person som 
uttryckt sig blasfemiskt om islam. Se ”Blasphemy Law”, Wikipedia, 
http://en.wikipedia.org/wiki/Blasphemy_law (hämtad den 21 juni 2014) 
63 Se Criminal Justice and Immigration Act 2008, section 79 & section 153 (Commencement) 
[Storbritannien], www.legislation.gov.uk/ukpga/2008/4/section/153 (hämtad den 21 juni 
2014). Blasfemiska förbrytelser kan dock fortfarande straffas. Engelska massmedier har  
rapporterat om en man som förbjudits att ta med religiöst material på allmän plats sedan han 
avsiktligt lämnat blasfemiska teckningar i andaktsrummet på en flygplats. Se ”John Lennon 
airport sexual image atheist gets Asbo”, BBC News den 23 april 2010, 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/merseyside/8640048.stm (hämtad den 21 juni 
2014). 
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De åtalade texterna av Håkansson, Lindorm och Wicksell kan ses som fö-
rebud om de följande decenniernas ”litterarisering” av de blasfemiska ut-
trycken. Dels började dessa uttryck intressera alltfler författare som tog upp 
teman som guds tystnad eller död, människans protester mot Gud eller     
hennes livsval i en absurd värld utan Gud. Dels började uttrycken bli allmänt 
tillgängliga när de förbud som hämmat författare och förläggare inte längre 
utgjorde reella hot. Thure Stenström spårar en sofistikerad, ironisk blasfemi i 
Hjalmar Gullbergs dikt ”Åt halvgudarna”, skriven i början av 1950-talet 
efter debatten om Tro och vetande.64 Och Ingemar Haag uppmärksammar 
några exempel hos Gunnar Björling på att groteska och blasfemiska uttryck 
kunde samsas även långt efter Einar Håkanssons död. Björling slår gud, äter 
helstekt gud i svinfett och gör gud till tjänarlakej.65 Ytterligare ett exempel 
på blasfemiska uttryck i skönlitteraturen kan hämtas från Pär Lagerkvists 
Bödeln, tillkommen år 1933 under intryck av den framväxande nazismen. 
Där beger sig titelgestalten ut på vandring genom himlarna för att finna Gud 
och uppsäga honom tro och lydnad. När bödeln väl finner Gud så inser han 
att denne är oåtkomlig för all kontakt. Han vänder tillbaka till jorden med en 
glödande anklagelseakt mot människorna, som aldrig upphör med sina 
blodsdåd och som till slut även dödat den gud som de skapat: ”Er gud har 
kommit att förstenas! Han är död nu för längesen. […] Nu förvittrar han som 
en spetälsk på sin tron och hans stoft sprids med evighetens ödsliga vind ut i 
himmelsöknen.”66 Påståendena om Gud som skapad av människan, som död, 
frånstötande och smittspridande hade mycket väl kunnat räcka för ett åtal för 
hädelse eller förnekelse några decennier tidigare – enligt de lagar som fort-
farande gällde när Bödeln utgavs. Lagerkvist använder till och med samma 
formulering om att Gud är ”död för längesen” som Lennstrand använt i den 
första text av honom som åtalades, ”En helsning” från 1888. Det kan vara en 
händelse, men det är inte omöjligt att Lagerkvist kände till Lennstrands text. 
Som ung hade han satt sig in i det tidiga svenska 1900-talets livsåskådnings-
debatter och ungsocialisternas verksamhet.67  

Om statsmakten inte längre var lika uppmärksam på eller känslig inför re-
ligiösa blasfemier så definierade den nya gemensamma, mer eller mindre 
heliga värden som viktiga att skydda – och som det därmed också blev in-
tressant att attackera, degradera eller profanera. S Brent Plate pekar på att 
blasfemiska protester i USA under 1900-talet även riktades mot symboler 
som nu fick en ny sorts ”helighet” över sig, till exempel nationella symboler 
                               
64 Stenström 1975, s. 14. 
65 Haag 1998, s. 298. Björling skrev i ett land med annan lagstiftning, men hans dikter gavs 
också ut i Sverige. 
66 Pär Lagerkvist, Bödeln, 1933, s. 151f. 
67 Som tonåring var Lagerkvist kritisk till ungsocialisterna, senare kom han att medarbeta med 
dikter och recensioner i bl.a. Stormklockan. Bland Lagerkvists lärare på läroverket i Växjö 
fanns den kände kristendomskritikern Henrik Petrini, som tog med en översikt av blas-
femimålen mot Lennstrand i en skrift några år senare. Se Ingrid Schöier, Pär Lagerkvist. En 
biografi, 1987, s. 75 & 86 samt Petrini 1918.   
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som flaggan.68 För svensk del är det lätt att associera till Carl Johan de Geers 
affischer med uppmaningar till vapenvägran som beslagtogs vid en utställ-
ning i Stockholm år 1967. På en av dem finns en svensk flagga med ordet 
”KUKEN” skrivet mitt i det gula korset och uppmaningen ”SKÄNDA 
FLAGGAN” skrivet som en rubrik.69 Uppmaningen att ”skända” tyder på att 
de Geer vill profanera något som andra ser som heligt. Affischen tillkom 
också under den korta period när det fanns ett särskilt lagförbud mot att 
skymfa den svenska flaggan eller det svenska riksvapnet. Förbudet infördes i 
strafflagen år 1948. Straffrättskommittén, som föreslog förbudet, såg det 
som ”ett uttryck för tanken, att symbolerna för fäderneslandet böra hållas i 
helgd”.70 Även om kommittén närmade sig det religiöst laddade språkbruket 
från ett annat håll än de Geer – ”helgd” istället för ”skändning” – så upp-
rättade den en aura omkring flaggan och riksvapnet som tidigare inte funnits 
i lagstiftningen. Några år efter att de Geers affischer tagits i beslag av-
skaffades det särskilda förbudet mot att skymfa flaggan. Det skedde genom 
samma riksdagsbeslut som upphävde strafflagens och tryckfrihetsförord-
ningens förbud mot skymfandet av det heliga i religiös mening.  

I förhållande till Lennstrands förkunnelse och agitation innebar ”litterari-
seringen” av de blasfemiska uttrycken att även hans insatser inom detta om-
råde framstod som föråldrade. Som blasfemiker hade han bidragit till att 
ställa ett oklart och osammanhängande regelverk på sin spets och till att nöta 
ned statsmaktens intresse för att tillämpa det. Men hans egna blasfemier var 
av ett helt annat slag än de som förekom under 1900-talet. Att på allvar pejla 
vidden och djupet av det tomrum som öppnat sig genom upplevelsen av guds 
död översteg hans förmåga. För honom var det istället nödvändigt att rädda 
sig till ett uppbyggligt budskap och till möjligheterna att sprida det.  

Blasfemins återkomst 
I anglosaxisk litteratur om blasfemins historia har det blivit ofrånkomligt att 
avsluta med ett avsnitt om blasfemins återkomst. Orsaken är närmast reak-
tionerna på Salman Rushdies Satansverserna i delar av den muslimska värl-
den. Reaktionerna märktes också i Sverige, men det skulle dröja ytterligare 
några år innan blasfemin på allvar återvände som en fråga i svenskt kultur- 
och samhällsliv. 

                               
68 Plate 2006, s. 163ff. 
69 Beslaget och åtalet – som ledde til en dom på 75 dagsböter – bildar bakgrund till upptakten 
i Carl Johan de Geers Jakten mot nollpunkten. En roman om mig själv, 2008, s. 7ff. Där be-
skrivs hur åtalspunkterna skymfande av svenska flaggan, skymfande av utländsk statssymbol 
(USA:s flagga) samt uppvigling (uppmaningen att vapenvägra) förenades med mindre for-
maliserade anklagelser om spioneri.    
70 SOU 1944:69, s. 160. 
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Under slutet av 1990-talet riktades hädelseanklagelser mot Elisabeth  
Ohlson Wallins utställning ”Ecce Homo”, visad i Uppsala domkyrka, från 
kristna grupper och personer. Reaktionerna var delvis kraftiga, från bombhot 
i Uppsala och en våldsam demonstration i Norrköping till en inställd påve-
audiens för den svenske ärkebiskopen. Reaktionerna gällde inte bara direkta 
blasfemianklagelser utan även frågor om kristendom och homosexualitet 
eller framställningar av den kristna kärleksläran i förhållande till sexualitet. 
Några anmälningar för hets mot folkgrupp – i detta fall troende kristna – 
kom ändå till myndigheterna, som lade ned utredningarna. Några hädelse-
anklagelser framfördes också, bland annat från representanter för ett antal 
icke-protestantiska församlingar i Jönköping. Att diskussionen till stor del 
fördes med andra termer än ”blasfemi” och ”hädelse” kan naturligtvis bero 
på att många insåg att Ohlson Wallin inte hade ett blasfemiskt syfte – hon 
ville snarare vidga ramarna för föreställningarna om den kristna kärlekslä-
rans innebörd. En annan orsak kan vara att ledande företrädare för svenska 
kyrkan snabbt nyanserade diskussionen till att gälla frågor om lidande, kär-
lek och människosyn. En bidragande orsak kan dock vara att ord som     
”hädelse” och ”blasfemi” – laddade med referenser till helighet och tro – vid 
1900-talets slut hade blivit alltmer främmande i svenskt språkbruk. De som 
med hänvisning till ”Ecce Homo” ville se ett starkare skydd för trosfriden 
talade i termer av ”kränkning”, ”respekt” och ”trygghet”.71 

Ännu under 2000-talets inledande år befann sig svenska myndigheter, 
massmedier och religiösa samfund i huvudsak på åskådarplats när blasfemin 
gjorde ännu en återkomst i västvärlden genom de karikatyrer av profeten 
Muhammed som Jyllands-Posten publicerade. Kort därefter visade Lars 
Vilks teckning av Muhammed som ”rondellhund” att blasfemier kan skaka 
om och ställa estetiska och juridiska diskussioner på sin spets även i Sverige. 
Dödshot och mordförsök var givetvis extrema reaktioner, men även i övrigt 
pekade en mängd artiklar, debattprogram i TV och en tumultartad, inställd 

                               
71 En översikt av debatten ger Gabriella Ahlström i Ecce Homo. Berättelsen om en utställning, 
1999. Ahlströms skildring utgår från Ohlson Wallins intentioner och ger en bild av de över-
väganden som gjordes inför visningarna av utställningen. Protesterna mot utställningen be-
handlas översiktligt och utan att någon av kritikerna intervjuas eller refereras närmare. För 
uppgifterna i texten ovan, se bl.a. s. 12ff, 144, 169, 176, 198ff, 203ff, 209ff & 229. Jfr även 
Upsala Nya Tidning den 16 september 1998, där konstvetaren Elisabet Stengård som var 
kritisk mot utställningen ändå svarade nej på frågan om bilderna är blasfemiska: ”Jag tror inte 
alls att syftet är att vara blasfemisk. Med blasfemi vill man spotta på kyrkan […].” – Den då-
varande ärkebiskopen K. G. Hammar gav ett par år senare ut en bok om Jesusbilder och män-
niskosyn med titeln Ecce homo, där han kort refererar till debatten om utställningen. Se K. G. 
Hammar, Ecce homo – efter tvåtusen år, 2000, s. 19. – Enskilda kristdemokrater har i riks-
dagen föreslagit en särskild lag mot religionskränkning i Sverige, närmast med den norska 
straffelovens blasfemiförbud som förebild. Både i motionen och interpellationen refereras 
bl.a. till ”nedsättande och föraktfulla omdömen” mot företrädare för olika religiösa riktningar 
som protesterade mot ”vad man menade vara djupt kränkande bilder i utställningen Ecce 
Homo” inför visningen i Uppsala domkyrka. Se riksdagsmotion 1999/2000:kd475 & inter-
pellation 2005/06:257.  
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föreläsning vid Uppsala universitet på att blasfemiska uttryck alltjämt kan 
utmana och göra det svårt för de inblandade att ha kontroll över reak-
tionerna.72 Till skillnad från diskussionen om ”Ecce Homo” formulerades 
kritiken mot Jyllands-Posten och Vilks konstverk som anklagelser om    
hädelse eller andra former av blasfemi. Det var ett tecken på att det avspända 
förhållande till blasfemier som svensk lagstiftning gett uttryck för sedan 
början av 1970-talet nu uppfattades som främmande och utmanande av per-
soner och grupper som satte religiösa värden i centrum – inte enbart känslan 
av kränkthet.  

Reaktionerna i början av 2000-talet ger prov på osäkerhet, dubbelhet och 
förvirring av det slag som Lennstrands blasfemier utlöste. En grundläggande 
likhet är den uppfattade blasfemins undflyende karaktär – fasta kriterier på 
hädelse saknas, i synnerhet när begreppet inte längre finns kvar i lagstift-
ningen. En annan likhet är massmediernas roll. Under Lennstrands tid hand-
lade det främst om pressen och olika lokaluthyrare, nu är utbudet av mass-
medier större. De grundläggande frågorna känns dock igen från den liberala 
pressens våndor under vågen av antikristen agitation och åtal för blasfemiska 
brott: Ska de uppfattade blasfemierna återges eller inte? I vilken utsträckning 
tillkommer dessa uttryck eller reaktionerna på dem för själva publicitetens 
skull? Vilket ansvar har medierna själva, och finns det gränser som man 
själv bör ålägga sig utöver de som anges i tryckfrihetsförordningen och   
annan lag? 

Ytterst är det de grundläggande kommunikativa problemen i samband 
med blasfemiska uttryck – avsiktliga eller ej – som vi nu möter på nytt. Både 
den som uppfattar blasfemin och den som svarar för den handlar på mot-
ståndarens villkor. Det uppkommer en ömsesidig underordning som riskerar 
att fördjupas ju längre situationen pågår. Den ömsesidiga underordningen är 
visserligen inte omöjlig att kringgå eller komma ur.73 Men den medför risker 
för att den laddade situationen leder till våldsamma handlingar utanför det 
ord- eller bildspråk som använts för den uppfattade blasfemin. På Lenn-
strands tid hände det att slagsmål bröt ut i bönehusen, men framför allt var 
det statsmakten som då utövade sitt våldsmonopol.  

Samtidigt finns det viktiga omständigheter som för svensk del har föränd-
rats under det dryga sekel som gått sedan Lennstrand var aktiv. Det gäller 
särskilt på dessa punkter: 

 

                               
72 Dan Jönsson ger en översikt av händelseförloppet kring Vilks teckning i Estetisk rensning. 
Bildstrider i 2000-talets Sverige, 2012, s. 79ff.  
73 De insatser som gjordes för att bilderna i ”Ecce Homo” inte skulle uppfattas som hädiska 
under visningen i Uppsala domkyrka visar att det i viss mån kan lyckas. Det handlade särskilt 
om läsning av bibelord, men också om värdiga former för visningen. Se Upsala Nya Tidning, 
den 17 september 1998, där domprosten Tuulikki Koivunen Bylund förklarar att bilderna i 
”Ecce Homo” skulle visas på ett sådant sätt i domkyrkan att de blev en bibelmeditation:  
”Inramningen gör att allt hädiskt försvinner.” 
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 De uttryck som uppfattas som blasfemiska tillkommer inte längre i 
strid med gällande lag. Tvärtom utformas och sprids de i skydd av 
en vidsträckt tryck- och yttrandefrihet, som de ibland demonstrerar i 
förhållande till organisationer och personer som vill att just det som 
de håller för heligt ska skyddas från sådana uttryck. Reaktionerna på 
dagens blasfemier når inte domstolarna annat än när personer som 
velat ta rättvisan i egna händer åtalas för detta.  

 De uppfattade blasfemier som väckt starkast reaktioner i Sverige un-
der de senaste åren har gällt värden som är heliga för minoriteter i 
landet. Lennstrand, Branting och Danielsson – lika väl som Håkan-
son, Ljungdahl och Wicksell – attackerade en officiellt påbjuden och 
noga reglerad uppfattning om det heliga i ett samhälle som avkrävde 
alla medborgare en religiös tillhörighet. Själva företrädde de dessut-
om minoriteter som krävde rätten att fritt få uttrycka sina tankar och 
att de inte hade någon kristen tro. 

 De uppfattade blasfemierna har ändrat karaktär. De bygger nu mera 
på bilden, särskilt i förhållande till bildförbud inom islam, och inte 
främst eller enbart på ordet.74 Även om kristendomen haft vissa bild-
förbud och skakats av olika ikonoklastiska rörelser så har det varit 
”det heliga ordet” och ”Guds heliga namn” som skyddats i äldre 
svensk lagstiftning mot blasfemier. Efter 1900-talets ”litterarisering” 
av blasfemierna står vi inför ett ”förbildligande” av dem. 

 De uppfattade blasfemierna relaterar inte längre till en nationalstat 
som definierar samhällsordningen utifrån en bestämd religiös upp-
fattning. Den svenska staten har nu en sekulärt formulerad värde-
grund. De religiösa övertygelser och värderingar som är involverade 
i anklagelser om blasfemier och reaktioner på dessa går nu över 
gränserna för nationer och kontinenter, i vissa fall dock med för-
ankring i andra nationalstater än den svenska. 

 
Blasfemier – avsiktliga och/eller uppfattade – ställer stora krav på ansvars-
tagande hos alla som har någon del i deras tillkomst, spridning och re-
ception. I det ansvaret ingår även medvetenhet om de historiska perspektiven 
och om vad som förändras över tid. Fortfarande är Lennstrands agitation den 
kanske bästa enskilda källan i Sverige när det gäller de blasfemiska ut-
tryckens komplexa karaktär och deras ofta komplicerade och svårförutsägba-
ra konsekvenser. 

                               
74 För en översikt av bildförbud inom islam, se Mohammed Fazlohashemi, Vems islam. De 
kontrastrika muslimerna, 2008, s. 282ff. Jfr Dan Jönsson diskussion om blasfemianklagelser 
som inslag i de senaste årens svenska bildstrider. Han urskiljer ett särskilt motiv för att bild-
konsten kommit i fokus för bl.a. anklagelser om blasfemi. Enligt Jönsson handlar det om en 
kamp om konstbegreppet och bildkonstens autonomi i förhållande till etiska, politiska och 
juridiska krav. Se Jönsson 2012, s. 137f.  
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Förnekelsens förbannelse 

”En karakter” 
När Oscar Ljungdahl satte sig ned för att koncipiera ett minnesanförande 
några år efter Lennstrands död så började han med vännens personlighet: 
”En karakter som vet hvad han vill och vill hvad han vet”, noterade han i sin 
anteckningsbok med stolpar inför talet. Ljungdahl fortsatte: ”Vi beklaga nu 
ej honom, men det samhälle, som ej kunde lida en karakter […] Det samhäl-
le som ej kan lida individualiteten är dömt till undergång.”75  

Beslutsamheten och konsekvensen i Lennstrands liv och gärning var en 
efterhandskonstruktion. Vid flera kritiska tillfällen var han osäker och prö-
vande. Det gällde när Gud dog för honom, när han började agitera för att 
andra skulle drabbas av samma upplevelse och när han drabbades av nya 
själsliga kriser. Ljungdahls fokus på individualiteten var ändå välfunnet.76 
Som knappast någon annan i det sena 1800-talets Sverige utgick Lennstrand 
från den egna existentiella upplevelsen och gjorde den till basen för en verk-
samhet som förkunnare och agitator. För samtiden var detta ingen hemlighet. 
Lennstrand höll gång på gång föredrag om sin själsliga utveckling och    
refererade ständigt till sina erfarenheter som troende kristen. Men han publi-
cerade aldrig några texter om den egna utvecklingen, trots att det ska ha fun-
nits en hel roman färdig redan året innan den antikristna agitationen på-
börjades. I efterhand har Lennstrands starka betoning av de egna erfarenhe-
terna som avgörande och representativa därför kommit i skymundan. De  
publicerade föredragen och artiklarna har istället präglat bilden av honom 
som besatt av tämligen opersonliga religiösa förhållanden och spetsfundig-
heter.  

I det tidiga 2000-talets Sverige, med dess långt gångna individualisering, 
är det lättare att se Lennstrand som pionjär för den subjektiva sanningen 
snarare än den objektiva, som han vigde sitt liv åt att förkunna. Han satsade 
bokstavligen allt på att ta konsekvenserna av sin existentiella grundupp-

                               
75 Oscar Ljungdahls personarkiv, volym 5 Anteckningsböcker, manus. Arbetarrörelsens arkiv. 
– Anteckningarna bör ha gjorts i slutet av 1899 eller början av 1900 eftersom de innehåller en 
passus om att det har gått fyra år har sedan Lennstrand dog. 
76 Han var inte först med iakttagelsen. A. W. Mentzer skrev i Nya Sanningar nr 9 1896, s. 66, 
om Lennstrands ”strängt idéela läggning och […] utpräglade individualism”, men konstatera-
de att dessa personlighetsdrag ledde till obehag och konflikter. Tidningen Figaro hade tidigt i 
uppskattande ordalag beskrivit Lennstrand som ”en karakter”, se nr 10 1888, den 10 mars 
1888. 



 392 

levelse och att leda andra fram till en motsvarande upplevelse.  Trots för-
söken att organisera ett samfund och en folkrörelse var hans agitation till stor 
del en enmansföreställning. Det gjorde honom särskilt sårbar, både i sam-
tiden och i historieskrivningen. Ansträngningarna att forma en ateistisk lära, 
kombinerad med en socialt och individuellt utvecklingsinriktad etik, blev i 
det perspektivet ännu viktigare. De bildade skyddsvallar runt det som hans 
förkunnelse ytterst alltid gällde: en djupt känd upplevelse av att Gud hade 
dött och att människan ständigt levde på randen till uppgivenhet, nihilism 
och hänsynslös egoism. Förnekelsen, agitationen, moralismen, blasfemierna 
– allt gick tillbaka på frågan om hur den enskilda människan ska leva och dö 
utan Gud. Ännu när han låg för döden på lasarettet i Gävle satsade Lenn-
strand sina sista krafter på att visa att han stod fast vid sitt tidigare svar på 
frågan.  

Lennstrands fokus på individen skilde honom från den tidiga svenska so-
cialdemokratin. Där dominerade klasstänkandet. För Lennstrand gick vägen 
till gruppen genom individen; det var den enskildes eget ansvar att överskri-
da sina gränser i en inomvärldslig ”transcendens” som han betonade. Social-
demokrater som Branting och Danielsson lade stor vikt vid individuella fri- 
och rättigheter, men såg individens möjligheter och beteende som i huvudsak 
bestämda av förutsättningarna för den grupp de tillhörde. Om gruppens för-
utsättningar förbättrades, framför allt på det materiella planet, så skulle de 
som ingick i gruppen också dra nytta av det, resonerade 1880- och 1890-
talens ledande socialdemokrater. Tanken var i linje med uppfattningen att 
också religionen skulle försvinna av sig självt om människors materiella 
villkor förbättrades. Lennstrand såg saken annorlunda. När han beskrev det 
socialistiska samhället så var det individperspektivet som dominerade: ”Det 
socialistiska samhället är, trots allt hvad man skriker om motsatsen, just 
byggt på principen om det individuella anlagets obehindrade utveckling 
[…].”77 För honom var det också den enskildes upplevelse av lidandet som 
ledde bort från gudstron; goda materiella villkor kunde till och med bidra till 
att människor försjönk i fromt hyckleri: ”Det är ej svårt att tro på gud, när 
allt går väl och man ingenting saknar – svårare är det, när allt går emot och 
bönerna ej blifva hörda. Det är nöden, som väcker tviflen, och öppnar     
ögonen på folk – ej välståndet.”78 Men det räckte inte med den enskildes 
upplevelse av lidandet, det krävdes också en moralisk medvetenhet och ett 
eget ansvarstagande för att inte upplevelsen skulle leda till uppgivenhet, 
cynism och egoism.  

Att Lennstrand tog individens möjligheter på allvar kunde ha förenat    
honom med tidens liberaler, trots att han så tydligt uttalade sin anslutning till 
socialdemokratin. Men för dem var Lennstrands fokus på individen snarast 
för starkt. De stöttes bort av hans kompromisslösa ”sanningssägande”, som 

                               
77 Social-Demokraten den 16 december 1890. 
78 Social-Demokraten den 24 november 1888. 
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med de blasfemiska uttrycken satte den egna övertygelsen framför kraven på 
anständighet och respektabilitet. Bristen på verklig tilltro till de enskilda 
individernas förmåga att skapa värden på egen hand, som lyste igenom i 
Lennstrands tal om karaktärsdaning, alienerade honom också från det libera-
la lägret.  

Från Guds död till ny metafysik 
Intresset för individens existentiella belägenhet bidrog inte bara till att kom-
plicera Lennstrands förhållande till andra debattörer. Han hade också svårt 
att själv riktigt ”lida individualiteten”.  

Vid sidan av de olika syften och strategier som går att spåra i Lennstrands 
texter och övriga verksamhet pågick en övergripande rörelse i hans för-
kunnelse och agitation. Rörelsen gick från det enskilda till det allmänna, från 
det subjektiva till det objektiva och från den egna känslosamheten till det 
triumfatoriskt rationella. Den påbörjades, om man får tro hans framställ-
ningar av omvändelsen från kristendomen, när han i mitten av 1880-talet 
beslutade att ta steget från upplevelsen av Guds död till att ”missionera” mot 
kristendomen. Missionen riktades både mot kyrkan och mot en ensidig indi-
vidualism som hotade att leda till egoism och cynism. Om människan inte 
längre kunde bli till i relation till Gud så måste hon finna nya sätt att ”bli 
människa tillsammans med andra”, som Eva Österberg formulerat den    
sociala dygdens återkommande krav i historien.79 Genom rörelsen mot det 
allmänna och gemensamma kapslade Lennstrand in den egna existentiella 
upplevelsen i en lära om tillvarons grunder, en metafysik där gudstron   
dömdes ut som falsk och orimlig oavsett vilka subjektiva upplevelser som 
andra människor kunde ha. Hans intensiva inlevelse i frågan, den omvittnade 
”fanatismen”, fick tillsammans med den ofta fientliga och delvis för-
tryckande omvärlden förkunnelsen att hårdna till dogmatism med militanta 
inslag. På andra sidan 1900-talets erfarenheter av totalitära ideologier som 
gjorde gudsförnekelsen till norm, är det lätt att se att Lennstrands egen    
karaktärsdaning hade sina begränsningar.80  

Lennstrands förhållande till skönlitteraturen säger mycket om hans försök 
att komma ifrån det enskilda och det subjektiva.  

Från de tidiga ambitionerna att skriva skönlitteratur och att presentera   
utdrag ur skönlitteraturen i olika antologier övergick han till ett svartvitt 
agiterande med förankring i samtidens retoriska och antiretoriska mönster. 
Det var läsningen av en roman av Bulwer-Lytton som, enligt hans egen be-

                               
79 Eva Österberg, ”Omoderna människor. Folk förr och den moderna individen”, i Kungl. 
Vitterhets Historie och Antikivitets Akademiens Årsbok 2009, 2009, s. 226. 
80 Julian Baggino för en balanserad diskussion om riskerna med dogmatism inom ateism såväl 
som teism och om problemet med den rationalistiska tradition som präglat sekularistisk och 
ateistisk agitation. Se Baggino 2003, s. 104 & 106.  



 394 

skrivning, hade bidragit till att han började ifrågasätta och relativisera det 
som tidigare framstått som självklart, inklusive gudstron. I takt med att 
Lennstrand framträdde som alltmer tvärsäker tycks de egna försöken att 
skriva skönlitteratur ha upphört – romanen om den egna själsutvecklingen 
förblev outgiven. Samtidigt fortsatte han att se andras skönlitterära texter 
som viktiga både i den egna agitationen och vid sidan av den för en själv-
ständig hantering av livsfrågorna. Det förra gällde de utilistiska kamp-
dikterna och anknytningarna till samtida skandinavisk litteratur med fritän-
karprofil, det senare gällde bland annat Bröderna Karamazov som Lenn-
strand infogade ett avsnitt ur i kalendern Ljus och frihet. Dessutom kom de 
skönlitterära framställningarna av fritänkares utsatta kamp mot en oför-
stående omvärld och en förtryckande statsmakt att bli en sorts grund-
berättelse för hans verksamhet som förkunnare och agitator. Dikt och liv 
gled samman. 

En särställning i förhållandet till skönlitteraturen hade Niels Lyhne. Som 
framgått i tidigare kapitel utgör referenserna och associationerna till Jacob-
sens roman en särskild puls i den svenske agitatorn verksamhet. Till skillnad 
från romanens titelgestalt nöjde sig Lennstrand dock inte med upplevelsen 
av Guds död som en ständig utmaning att bära det egna livet ”som det är”. 
Han formulerade en ateism som gick längre än att vara ett liv utan Gud och 
lade till utilismen som ett positivt komplement. Jacobsen hade tidigt ”Atheis-
ten” som arbetsnamn på sin roman, men valde till slut en titel som lyfte fram 
den individuella kampen med livsfrågorna framför ett visst idéinnehåll.81 
Lennstrand gjorde tvärtom. Han framträdde i början som enskild individ, 
med en egen litterärt utformad upplevelse av Guds död som grunden för sin 
agitation. Men han gick vidare och etiketterade sig som ”ateist” och ”fri-
tänkare”. Han gjorde också de valda etiketterna synonyma med den dogma-
tiska och stundom militanta läran om det omöjliga i att tro på Gud. Först på 
sjukbädden, kanske först på dödsbädden, blev han på nytt den enskilda indi-
vid som stod inför uppgiften att bära livet ”som det är”. 

Ansträngningarna att låta ateismen framstå som en logisk och objektivt 
sann lära, utan utrymme för agnosticism eller skepticism, bar frukt. Som en 
av landets mest uttalade och profilerade ateister bidrog Lennstrand till att 
”ateism” blev liktydigt med gudsförnekelse och inte till exempel gudlöshet i 
svenska ordböcker och lexikon.82 Lennstrand insåg visserligen att Niels  

                               
81 Brita Tigerschiöld, J. P. Jacobsen och hans roman Niels Lyhne (Diss. Stockholm), 1945,             
s. 48ff. 
82 Se t.ex. Nationalencyklopedin, del 2, 1990, s. 64, där ateism beskrivs relativt öppet som 
”åsikten att det inte finns någon gud” samtidigt som företeelsen tydligt skiljs från agnosticism, 
”tanken att man inte kan veta om det finns någon Gud”. Att det inte är alldeles enkelt att 
hantera termerna ateism och agnosticism visar Carl Reinhold Bråkenhielm. I Livsåskådningar 
utan Gud (Provupplaga dec. 2007) diskuterar han förhållandet mellan termerna med exempel 
på hur de kan förenas (”Jag kan ju sakna tro på gud, utan att vara övertygad om att gud inte 
finns”, s. 8f). Två år senare gör han en distinkt skillnad mellan termerna i Bråkenhielm, 2009, 
s. 38 (”Ateism är – liksom teism […] – ett tydligt svar på frågan om Guds existens. Ateistens 
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Lyhnes beskrivning av en ny himmel och en ny jord utan Gud hade en annan 
klang än det ihärdiga hamrandet på kristendomen.83 Men svensken kunde 
inte ett ögonblick ge avkall på kampen mot ”de kristne” och deras tro. 
Svenska kyrkans dominerande ställning, väckelserörelsens vacklan i klass-
kampen och statsmaktens bristande tolerans gjorde att kampen i vissa delar 
framstod som demokratiskt och socialt berättigad. Lennstrands fixering vid 
kristendomen förde honom ändå gång på gång bortom dessa motiv. Känslan 
av intighet efter Guds död tycks efter hand ha ersatts med ett tillstånd av 
ständig strid, närd av jakten på motståndarna och uttryckt inte bara i ateism 
utan även i antiteism och demonisering av Gud. Den egna trosproblematiken 
förde Lennstrand i riktning mot den prometeiska traditionen, som hyllade 
själva upproret eller protesten som en politisk-existentiell handling i syfte att 
hävda människans rätt och värdighet. Han försökte hålla denna dragning i 
schack genom anknytningar till rationella och praktiskt orienterade sekula-
rister i England och USA. Blasfemierna inbjöd dock till nya känslomättade 
protester och negativistisk utlevelse.  

I en del teologisk litteratur beskrivs ateismens förhållande till teismen 
som negativt och parasitärt. 84 Så behöver det inte vara; ett liv utan gudstro 
måste inte utformas som ett utdraget nekande till gudstro. Som Gavin     
Hyman påpekat är det möjligt att forma en ateism i Ivan Karamazovs efter-
följd, när denne på moraliska grunder avvisar en allsmäktig Gud vars      
existens han verkar acceptera.85 Och som Rowan Williams konstaterar kan 
Dostojevskij till och med beskriva ateismen som nära besläktad med religiös 
tro eftersom bara den övertygade ateisten verkligen erkänner vad det innebär 
att förneka det heligas dimension och att vägra skapa ett sentimentalt sub-
stitut för det.86 Lennstrands ateism var starkt moralisk, och även den för-
nekelse som var dess livsnerv hade en moralisk sida. Förnekelsen byggde på 
både ett aktivt ställningstagande och en religiös erfarenhet som Lennstrand 
gärna kontrasterade mot likgiltighet och slapphet. På den punkten föregrep 
utilisten en senare litterär gestalt, den förre väckelsepredikanten Olof     
Helmersson som åker runt för att avkristna Västerbottens inland i Torgny 
Lindgrens roman Norrlands akvavit. Helmersson tänker med sorg på alla 
dem som inte förunnas att vara avfällingar eftersom de aldrig med hela sin 
själ trott på någonting: ”Vilken ohygglig tomhet! […] Vilken tröstlös ödslig-
het och förtvivlan! Vad skulle dessa människor komma att ställa till med, 

                                                                                                                             
svar är nej och teistens ja. Det utmärkande för agnosticismen är att man avstår från ett ställ-
ningstagande.”) – Ateismens moderna svenska vedersakare har tacksamt tagit vara på möjlig-
heterna att beskriva läran som präglad av förnekelse och metafysiska anspråk. Se t.ex. Peder 
Thalén, Ateismens fall. Den moderna religionskritikens kris, 2007, s. 82 & 86. 
83 Jacobsen 1880, s. 184f & Om ateismen 1888. 
84 Se t.ex. Buckley 1987, s 9f, 24 & 357. 
85 Hyman 2010, s. 149ff. 
86 Williams 2008 s. 223. Williams utgår från den tidigare biskopen Tichons ord om att den 
övertygade ateisten bara står ett steg från den fullständiga tron i Dostojevskij 1974, s. 27. 
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vilsna och handfallna i en farofylld värld där ingen förnekelsens och för-
kastelsens övertygelse skänkte dem vägledning och riktning och mål?”87 

Förnekelsen fick dock en annan, alltmer dominerande betydelse när Lenn-
strand försökte generalisera och objektivisera sin upplevelse av Guds död till 
en metafysisk ateism. Alltmer självuppfyllt agerade han på motståndarnas 
villkor för att bekräfta deras roller – och sin egen. Att ständigt frammana 
motståndet mot den egna förkunnelsen och agitationen blev ofta ett eget mål. 
Kanske hade det en terapeutisk funktion för Lennstrand att gång på identi-
fiera sina fiender – från Jehova till enskilda kyrkomän – och iscensätta upp-
görelsen med världens lidande och nöd genom attacker på dessa företrädare 
för tingens ordning.88 Samtidigt gjorde det att han drabbades av något som 
kan kallas förnekelsens förbannelse, en fångenskap i det förnekade som  
surrar nejsägaren allt hårdare till det som han är emot. De alltmer braskande 
utspelen blev förutsägbara – och ofarliga. En bit in på 1890-talet, när åtals-
vågen var över för denna gång, överröstades förkunnelsen och agitationen 
ofta av gnisslet från det ständiga konfliktsökandets mekanik.  

Mot ljusare stränder 
Det originella i Lennstrands gärning ligger inte i idéerna eller de enskilda 
uttryck han gav dem. Helheten är däremot unik, en iscensättning av den  
fritänkarroman som aldrig skrevs i Sverige. Där smälte det himmelsvida 
frihetsbudskapet, den ambitiösa moralismen och det obestridliga civilkuraget 
samman med den svårbemästrade patetiken och det ständiga behovet av en 
fiende. Som ingen annan i den svenska samtiden levde Lennstrand berättel-
sen om livet utan Gud samtidigt som han narrativiserade detta liv efter 
Brandgestaltens, de kristna missionsberättelsernas och fritänkarromanernas 
mönster.  

Att göra ordet till kött och transcendera gränserna mellan ord och hand-
ling, fiktion och verklighet – om än bara inom materialismens ramar – hörde 
till de religiösa värden som Lennstrand ansåg att människor behöver. Hans 
tilltro till ordets skapande kraft var stor och präglade hela hans verksamhet 
som agitator. Gamla religiösa traditioner förenades med väckelserörelsernas 
fokus på de inspirerade predikanternas roll för gemenskap i församlingen. 
Men även det moderna genombrottets idévärld hörde till bilden. Lennstrand 
var bekant med den samtida litteraturen och gjorde flera försök att bidra till 
den. Förmågan eller tålamodet tröt dock, och istället tog han fasta på de  
strävanden att förena liv och dikt i konkret, samhällsomvandlande handling 
som var i omlopp i den radikala skandinaviska litteraturen och kultur-
debatten. Han blev en talare och skribent med inriktning på det performativa, 

                               
87 Torgny Lindgren, Norrlands akvavit. Roman, 2007, s. 134. 
88 Jfr Schweizer 2011, s 8, om misoteismens terapeutiska funktion.   
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på att gestalta och presentera det närvarande (inklusive upplevelsen av Guds 
frånvaro), snarare än på att framställa konstnärliga representationer av idéer, 
upplevelser och ståndpunkter inom ramen för sin tids genrer och författarrol-
ler. 

Viktig inspiration hämtades från Georg Brandes, eller åtminstone från 
bilden av honom som banbrytare för nya ideal som integrerade etik, estetik 
och politik. I Fritänkaren citerades den danske författaren Erik Skram, som 
beskrivit Brandes som en missionär för den nya tiden, en person som inte 
nöjt sig med att bara förändra litteraturen:  

 
Bakom litteraturen har han ständigt […] sett det lefvande lif som frambragt 
den. Och han har icke sett derpå endast med en forskares öga. Han har stirrat 
på detta lif med hela sin själsförmåga att känna. Han har hatat det han såg, 
och han har älskat det, han har hoppats och fruktat. Han har gjort de starkaste 
spända ansträngningar för att genom sina ords betagande makt få utveck-
lingen bort från den led, hvarpå den kommit in. Han såg mot ljusare stränder. 
Dit ville han föra menniskorna.89 

 
Jag föreställer mig att Lennstrand återgav dessa ord med en stark känsla av 
identifikation, om inte med sina handlingar så åtminstone med sina avsikter. 
Inte mycket blev som han hoppades eller tänkte sig, och felbedömningarna 
och nederlagen har präglat det mesta som i efterhand har skrivits om honom. 
Därför lämnar jag Lennstrand här: i förhoppningen om att även hat och 
självhävdelse kan omvandlas till något gott för andra människor. Hans    
fritänkarberättelse handlar om ögonblicket innan allt blir historia, inte om 
grämelsen efteråt. 
 

                               
89 Fritänkaren nr 22 1891, s. 177.  
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Summary 

At the end of the nineteenth century, Swedish authorities and churches was 
challenged by a new generation of atheists and socialists. A number of pro-
secutions and imprisonments followed. Central to this process was Viktor 
Lennstrand (1861–1895), born and raised in a middle-class family closely 
connected with pietism and Methodism.  Lennstrand had been active in the 
Swedish Free Church, but underwent an existential crisis in the middle of the 
1880s when he studied at Uppsala University. During the period 1887–1893 
he was totally committed to a campaign–a “crusade” or “mission”–to 
dechristianize Sweden.  

Lennstrand was influenced by English and American secularists, espe-
cially Charles Bradlaugh and Robert Ingersoll, but unlike them he targeted 
the working class. Inspired by the thoughts of John Stuart Mill, he founded a 
so called utilistic society as a secular alternative to Christianity. The society 
had character development and social fulfillment as its priorities. Lennstrand 
also published a magazine, Fritänkaren, modelled on the English paper The 
Freethinker. He and his co-editors–among them the economist Knut Wick-
sell–had several contacts with the English editors and with National Secular 
Society (NSS). The Freethinker praised Lennstrand as a bold defender of 
truth and right, especially when he was imprisoned.  One of his speeches, 
The God Idea, was translated to English.  

An avid agitator, Lennstrand toured Sweden with numerous popular and 
controversial speeches, declaring the death of God (often referred to as   
Jehovah or Jahveh) and the more positive utilistic messages. He quickly 
became well-known in the country, but also accused of blasphemy and de-
nial of the Christian faith (a crime in Sweden at the time). Lennstrand spent 
three months in jail in Malmö and almost half a year in Stockholm. In the 
spring of 1890 he suffered a mental breakdown with religious hallucinations 
and was pardoned by the king.  

Lennstrand also became controversial among Swedish socialists, in spite 
of his affinity with social democratic ideas and a personal friendship with 
Hjalmar Branting. In November 1890 the labour party distanced itself from 
the utilistic society as a popular movement. In fact, the utilistic society had 
quickly gained circa 1,000 members, which can be compared with the circa 
3,000 members of the labour party after nearly a decade of socialist agita-
tion. After the conflict with the labour party, the utilistic society lost support 
and merely served as a personal platform and project for Lennstrand. The 
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society did not survive his severe illness from the autumn of 1893 and his 
death two years later. 

This is the first thesis of the rhetoric and communicative aspects of Lenn-
strands’ activities. A special focus is on his blasphemous utterances. Lenn-
strand always denied being a blasphemer; instead he accused priests and 
other Christians of blasphemy against human rights when they condemned 
the freethinker as a sinner deemed to an afterlife in hell. It is true that Lenn-
strands blasphemy rather consisted of overtly outspoken and provocative 
“truths” than jokes of a witty heckler. Still, some parts of his speeches and 
texts must have been regarded as blasphemous by many of his contemporary 
(and may still be seen as such by some people).  

Sometimes Lennstrand used blasphemy as a mean to gain attention, but 
he also had higher aims. He wanted to profane the “falsely” sacred Christian 
belief and to establish materialism och utilism as the new, “true” religion. 
(Lennstrand doubted that a human life without any kind of religion was  
possible without negative side effects as egoism and ruthlessness.) He was 
also drawn to blasphemy as a kind of rebellion. He made great efforts to 
appear as rational, serious and constructive, and did not use the otherwise 
common comparisons with Lucifer or Prometheus. But he could not do 
without blasphemy as a protest against the spiritual lethargy around him and 
the threatening nothingness in an existence saturated with suffering and 
death.  

A more general conclusion is that blasphemy tends to establish a mutual 
subordination, when the faithful and the blasphemer both act on the con-
ditions on the opponent. Often this results in a short circuit of rhetoric and 
communication, paving the way for emotional and violent confrontations. 
The example Lennstrand shows how difficult it can be to control processes 
triggered by blasphemy. He underestimated the reactions from authorities 
and upset Christians, and overestimated his capability to cope with these 
reactions. The price he had to pay was high: imprisonments and health    
problems in life, and oblivion after his death.   
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Bilaga. Blasfemiförbud i svensk lagstiftning och vissa 
andra förbud vid blasfemiska brott 

1563 Erik XIV:s patent om högmålssaker: Dödsstraff för den som gör sig 
skyldig till ”Guds förhädelse och föraktelse”. 

1655 Religionsstadgan: Dödsstraff för att ”försmäda eller förtala Gud, 
hans heliga ord och vår kristliga gudstjänst”. Tillägg om att tungan 
kunde skäras av eller att högra handen kunde huggas av innan av-
rättningen. 

1734 Missgärningsbalken: Inledande kapitel om ”Försmädelse emot Gud, 
och Affall ifrån then rena Ewangeliska Läran” med förbud mot att 
med ord eller skrifter lasta och smäda ”GUD, hans heliga Ord och 
Sacramenten”. I straffskalan fanns dödsstraff men den som ångrade 
sig kunde undgå detta, för andra blasfemiska brott gällde böter eller 
landsförvisning. 

1766 Tryckfrihetsförordningen: Inledande regel om religionsbrott med 
generellt förbud mot framförande av avvikande religiösa uppfatt-
ningar och ”smädelse emot Gud” (förbuden kvarstod i de nya tryck-
frihetsförordningarna 1774 och 1792). 

1810–
1812 

Nya tryckfrihetsförordningar: Fortsatta förbud mot religions-
relaterade brott. I 1812 års förordning förbjöds ”Hädelse emot Gud 
eller gäckeri af Guds ord eller sakramenten” samt ”Förnekelse af en 
Gud och ett lif efter detta, eller af den rena evangeliska läran”. 
Straffskalan följde först Missgärningsbalken och senare strafflagen. 

1864 Strafflagen ersätter Missgärningsbalken: Innehåller kapitel om re-
ligionsbrott med förbud både mot ”lasta och gäcka” och ”hädelse”. 
Straffskalan går från straffarbete i högst två år till fängelse i högst 
sex månader eller böter. Även förbud mot gäckeri med gudstjänsten, 
vissa sabbatsbrott samt våldsgärningar, svordomar eller oljud under 
gudstjänster. 

1868 Ordningsstadgan för rikets städer: Innehåller inga särskilda regler 
för blasfemiska förseelser, men gav i praktiken de lokala myndig-
heternas stora kontrollmöjligheter när det gällde misshagliga möten. 
År 1886 infördes krav på att möten skulle anmälas 24 timmar i för-
väg. Polisen kunde nu också kräva upplysningar om lokaler m.m. 
samt upplösa möten såväl inom en stad som i dess närmaste omgiv-
ning 
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1887 Ändring i strafflagen: Lägre straff för att häda, lasta och gäcka 
(fängelse i högst ett år eller böter) och krav på att detta ska ha åstad-
kommit allmän förargelse. 

1889 ”Munkorgslagen”: Förbud införs i strafflagen mot uppmaningar till 
straffbelagda brott samt ohörsamhet mot lag och myndigheter eller 
”eljest uppviglar till åtgärd, som innebär hot emot samhällsordningen 
eller fara för dess bestånd”. Förbudet riktades mot såväl socialistisk 
som ateistisk agitation. 

1941 Ändring i tryckfrihetsförordningen: Förbudet mot ”Förnekelse af en 
Gud och ett lif efter detta, eller af den rena evangeliska läran” av-
skaffas. 

1948 Ändringar i strafflagen: De tidigare förbuden mot religionsbrott 
ersätts med förbud att offentligen skymfa det som svenska kyrkan 
eller annat trossamfund i landet håller heligt (förändringarna är i linje 
med den nya religionsfridslag som beslutas 1951). Ett nytt förbud 
införs mot att skymfa den svenska flaggan eller det svenska riks-
vapnet. 

1949 Ny tryckfrihetsförordning: Även här sätts de tidigare förbuden mot 
religionsbrott ersätts med förbud att offentligen skymfa det som 
svenska kyrkan eller annat trossamfund i landet håller heligt. 

1970 Ändringar i tryckfrihetsförordningen och strafflagen: Förbuden mot 
brott mot trosfriden stryks. Även förbuden mot att skymfa den 
svenska flaggan eller det svenska riksvapnet avskaffas. 
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