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FORORD 

Den revolutionære Uro, der i vor Tid hjemsøger hele 
Verden, har langt dybere liggende Aarsager, end 

man i Almindelighed antager. Dens inderste Rod er ikke 

at søge i russisk Bolshevik-Propaganda, ej heller i Ver-
denskrigen eller den franske Revolution, men i en lignende 
fremadskridende Forringelse af Menneskematerialet som 

den, der tidligere har gjort Ende paa Fortidens store Kul-
turer og nu truer med at ødelægge vor egen. 

Først i de seneste Aar er det lykkedes at stille en rigtig 
Diagnose af denne Kultursamfundenes Kræftskade. Det 
sidste Slægtleds epokegørende biologiske Opdagelser har 
aabenbaret, hvorledes de hidtil saa hemmelighedsfulde 
Livslove, som al menneskelig Virksomhed i sidste Instans 

beror paa, fungerer. 
Alle politiske og sociale Problemer maa nødvendigvis 

nu underkastes en fornyet Undersøgelse i Lys af disse bio-

logiske Opdagelser, der er blevet bekræftede og udvidede 
ved Forskninger paa andre af Videnskabens Omraader, i 

Særdeleshed det psykologiske. 

En saadan Genundersøgelse af et af disse Problemer —
Samfundsrevolutionens Problem — er det, der er blevet 
forsøgt i denne Bog. 

Lothrop Stoddard. 
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KAPITEL 

KULTURENS BYRDE 

Kulturen er Menneskehedens Blomstring. Den er et 
baade nyt og skrøbeligt Begreb. Det er kun otte eller 

ti Tusind Aar siden, at de første Glimt af virkelig Kultur 
kunde skimtes. Dette kan jo synes at være en lang Tid; 
men den synes ikke saa lang, naar vi husker paa, at der 
bag Kulturens Gry ligger en umaadelig Nat af Barbari, 
af Vildbedstilstand og Dyriskhed, som anslaas til en halv 
Million Aar fra det øjeblik, da Abcmcnnesket kravlede 
ud af de tropiske Skoves dampende Mørke og skulende 
og blinkende løftede sine øjne mod Stjernerne. 

Kulturen er ogsaa et sammensat Begreb. Den medfører, 

at der danner sig menneskelige Samfund, som kendetegnes 
ved politisk og social Organisation, som behersker og ud-
nytter Naturens Kræfter og læmper sig efter de nye Om-
givelser af saaledes opstaaet Menneskeværk, som besidder 
Viden, Forfinelse, Kunst og Videnskaber, og som —
sidst, men absolut ikke mindst — er sammensat af Indi-
vider, der formaar at opretholde denne komplicerede Byg-

ning og lade den gaa i Arv til dygtige Efterkommere. 
Denne sidste Betragtning er i Virkeligheden det vigtig-

ste af det hele; heri ligger det gode Resultats Hemmelig-
hed, og heri ligger Forklaringen paa denne gentagne tra-
giske Svigten, der overrasker og bedrøver os, naar vi stu- 
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derer Historien. Menneskets March frem gennem Tiderne 
har ikke været støt og stadig, snarere en langsom Van-
dring, stundom paa sollyse Højder, stundom paany nede 
i fugtige Sumpe og dystre Dale. Af de utallige Menneske-
stammer er mange totalt omkomne, medens andre er 
standset paa. Vejen tilsyneladende ude af Stand til at 
komme videre og enten vegeterer eller er sunket ned i 
Forfald. Menneskets Spor er bedækket med Ruiner af døde 
Kulturer og vrimler af lovende, for tidlig-1 1>ortrevne Folke-
slags Grave. 

Skarpt og indtrængende melder sig da Sporgsmaalet: 
Hvorfor? Kultur synes dog at være noget godt! Den be-
tyder jo forholdsvis Beskyttelse mod Natureds blinde og 
grusomme Kræfter, Ophør af Kamp mod vilde Dyr og 
Mildnelse af Kampen mellem Menneskene, Mulighed for 
Velvære og Magelighed og Udvikling af højere Evner. 
Hvor kan det da være, at saa mange Grene al Menneske-
heden aldrig opnaar — ja, end ikke virkelig stræber efter 
— disse i saa høj Grad onskværdige Goder? Og hvorledes 
kan det gaa til (og dette er endnu mærkeligere), at vi 
finder andre Stammer, der efter at være naaet frem til 
Kultur mister den igen og falder tilbage paa lavere Trin 
som Barbari, ja Vildhedstilstand? 

Saa uforklarligt dette end kan forekomme ved første Øje-
kast, er der dog et Svar: Disse stillestaaende eller tilbage-
gaaende Folkeslag kunde ikke bære Kulturens Byrde. Thi 
Kultur er en Byrde saavel som et Gode. Dette er uund-
gaaeligt i et Universum, hvis Love bestenimcr, at intet 
kommer af intet. Kulturen er ikke en Aarsag, men en 
V -- nemlig af den Menneskekraft, der bærer den 
oppe; og denne Kraft har atter sit Udspring i den ska-
bet 'Tilskyndelse, der er gemt i den bedste Kimplasma, 

Kultur er saalcdcs fundamentalt afhængig af Race. I et 
hvilket som helst Folk vil Kulturen skride frem netop saa 
langt, som det paagældende Folk har Evne til at højne 
den og Kvne til at bære den tilsvarende, stadig tungere 
Byrde. Niar Brydningspunktet er naaet, vil Folkets Kul-
lir enten stagnere eller skride tilbage. Et Blik paa Menne-
skehedens Historie vil klarlægge, hvorledes denne Proces 
Inregaar. 

Den Gang, da Abemennesket dukkede frem fra den rene 
Dyriskhed, stod lian med tomme Hænder og et næsten 
lige saa tomt Hoved. Helt siden hin fjerne Dag har Menne-
sket stræbt efter at udfylde denne Tomhed, har fyldt sine 
Hænder med Redskaber, sit Hoved med Tanker og Fore-
stillinger. Men det er sket paa meget uensartet Maade, 
fordi Evnen har været vidt forskellig hos Menneskeslæg-
tens forskellige Afdelinger. Om alle Mennesker er rundet 
af samme Grundstamme, ved vi ikke. Hvad vi ved, er, at 
Menneskene paa et tidligt Tidspunkt var splittet i flere 
forskellige Slags, der adskilte sig tydeligt fra hverandre i 
baade legemlig og aandelig Henseende. Disse indbyrdes 
Afvigelser er blevet stadig større, alt imens Menneskeslæg-
ten har slidt sig frem ad den lange, lange Vej, der fører 
fra Dyriskhed til Vildhedstilstand, fra Vildhedstilstand til 
Barbari og fra Barbari til Civilisation. Langsomt begyndte 
de tomme Hænder og Hoveder at faa Indhold. Hænderne 
greb om tilfældige Kæppe og Sten, senere om rigtige Køller 
og tildannede Flintestykker, senere igen om en Forening 
af begge. Snart dannede disse samme Hænder Dyreskind 
til Klæder, som værnede Kroppens Nøgenhed mod Kul-
den, tændte Baal for at kunne faa Varme og koge Mad, 
formede Ler til Krukker og Gryder, tæmmede vilde Dyr 
og gjorde dem til Husdyr. Og Haanden styredes af Hjer- 
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Fortid nu er ved at uddø. Dersom de levede videre og 
maaske optoges i højerestaaende Samfund, vilde det faa 
de mest nedslaaende og fordærvelige Følger. 

Langt alvorligere er det Problem, der frembyder sig i 
Form af de meget talrigere Stammer, som nok har forladt 
den rene Vildhedstilstands Niveau, men er standset paa 
et eller andet Trin af Barbari. Ikke blot har disse Stam-
mer aldrig frembragt en egen Civilisation, men de synes 
ogsaa efter deres Beskaffenhed uimodtagelige for andres. 
Vel sker det, at de anlægger en skuffende Kulturfernis, 
men til syvende og sidst vender de altid tilbage til deres 
medfødte Barbari. Til disse Barbarer hører mange af Asiens 
Folkeslag, de amerikanske Indianere og de afrikanske 
Negre. Disse fødte Barbarer har altid været Fremskridtets 
farlige Fjender. Mangen lovende Civilisation er blevet hær-
get og ødelagt af Barbarer, der ikke havde Forstand til 
at genopbygge, hvad de havde revet ned. Det er muligt, 
at Videnskabens Fremskridt nu har sikret vor egen Civili-
sation mod Faren for en bevæbnet Invasion af barbariske 
Horder, men fra disse Folkeslag truer os ikke desto mindre 
fremdeles en vanskeligere paaviselig Fare, »den fredelige 
Indtrængen«. Jordens mere uudviklede Folkeslag, der sæd-
vanligvis er i høj Grad frugtbare og ofte i Besiddelse af 
stor Legemsstyrke, og som har let ved at give sig paa Van-
dring, benytter de moderne Transportmidler til i stadig 
voksende Skarer at søge til Civilisationens Midtpunkter, 
hvorhen de drages af høje Isaiuringc r og lettere Levevil-
kaar. Saadanne lavere Elementers I ndtraligen i civiliserede 
Samfund er en forfærdelig Ulykke. Den forandrer Leve-
foden, ufrugtbargør de højere indfødte Befolkningslag so-
cialt, og hvis der sker Blodblanding (hvad der almindelig-
vis gør i det lange Løb), undermineres Civilisationens 

 

 

nen, der ikke blot gjorde disse rent materielle Opfindelser, 
men ogsaa andre af højere Rang saasom Talen, ja und-
fangede umaterielle Forestillinger, der førte til de første 
ufuldbaarne Forsøg paa at bringe social og politisk Orden 
ind i Tilværelsen. Alt dette skete, medens Mennesket endnu 
var vildt. Det næste Stadium, Barbariet, bragte nye Op-
dagelser som Agerdyrkning og Smeltning af Metaller, til-
lige en Række nye Tanker (navnlig Skrivningens epoke-
gørende Kunst), der førte Menneskeslægten frem til Civi-
lisationens Tærskel. 

Nu er det jo indlysende, at Mennesket paa dette Sta-
dium af sin Udvikling var blevet uhyre forskelligt fra tid-
ligere Tiders dyriske Skabning. Fra en Begyndelse i nøgen 
Armod og dyrisk Uvidenhed havde det gradvis bragt det 
til at eje en stedse voksende Mængde Redskaber, Ejendele 
og Forestillinger, der gjorde Livet meget lettere og be-
hageligere at leve. Men de gjorde ogsaa Livet meget mere 
kompliceret. Et saadant Liv krævede langt større Anstren-
gelser, langt mere Forstand og Karakter end den oprinde-
lige, dyriske Driftstilværelse. Med andre Ord: Længe før 
den sande Kultur gryede, havde Fremskridtets Byrde be-
gyndt at tynge Menneskeheden. 

Ja, allerede de første lette Byrder havde i nogle Tilfælde 
vist sig for tunge at bære. Ikke alle Menneskeslægtens 
Grene voksede frem til Civilisationens Tærskel. Nogle 
.naaede ikke en Gang ud over Vildheds 'tilstandens Grænse. 
Nulevende Rester af lavtstaaende Vildmennesker som Il 
Eks. Sydafrikas Buskmænd og Australnegrene har i utalte 
Aartusinder vegeteret i Ursumpen og synes ude af Stand 

til al hæve sig om saa blot til Barbariets, li,r slet ikke at 

tale om Civilisationens Niveau. Det er heldigt li• M41111C-

Skrilet It'll!: Fr1111( id, at de fleste af disse Rester Ira en fjern 
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Racegrundlag, og den bastardiserede Befolkning, der ikke 
kan bære Byrden, synker ned til et lavere Plan. 

Dette var nu Vildskabet og Barbariet. Hvad kan der 

siges om Kulturen? I de sidste otte eller ti Tusind Aar 
har man set Civilisationer vokse frem paa hele Omraadet 
mellem Østasien, Europa og Nordafrika. Til en Begyndelse 
var disse Civilisationer stedbundne; dc var kun Lysprikker 
i Barbariets og Vildhedstilstandens vældige Nat. De var 

ogsaa isolerede fra hverandre; Ægyptens, Kaldwas, Indiens 
og Kinas Kulturer fremstod hver for sig og havde kun 
ringe Indflydelse paa hverandre. Men efterhaanden bredte 
de sig, mødtes, den ene paavirkede den anden, og den ene 

gik op i den anden. Til sidst slog en stor Kulturbolge op i 
Europa, viste sig først som Grækenlands og Roms »klas-

siske Kultur« og blev i Tidens Løb til vore Dages »vest er-
landske Kultur«. 

Der er det mærkelige ved Kulturen, at den lOrstærker 
Træk, som man allerede har kunnet iagttage paa det vilde 
og det barbariske Stade. Kulturmennesket har uendelig 
meget større Magt, Tryghed, Muligheder, Bekvemmelig-
heder og Fritid end Barbaren eller Vildmanden; han har 
ophobet en Rigdom af Redskaber, Ejendele og Tankefore-
stillinger, der uendeligt overgaar tidligere Tiders usle For-

raad; han lever i »menneskefrembragtc» Omgivelser, der 
er forbløffende forskellige fra »Naturtilstanden*. Dette gæl-
der i særlig Grad den moderne vesterlandske Kultur. I 
visse Retninger kan vor Kultur vel være andre underlegen. 
Den savner maaske den græskes Skønhed, den kinesiskes 
Holdbarhed eller Middelalderens Beaanclethed. Men i dy-

namisk Energi, i Herredømmet over Naturkra.lierne og i 
almen Dygtighed overgaar den langt alt, hvad Verden 
hidtil har set. 
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Ja, i Løbet af det sidste Aarhundrede har vi brudt med 
det materielle Fremskridts aartusindgamle Tempo og har 

gjort et Spring over i en Verden, vi selv har tildannet. 

Lige indtil lin' lidt mere end et Aarhundrede siden havde 
Menneskets materielle Fremskridt været en gradvis — me-
get gradvis -- Evolution. Skønt hans Redskaber var blevet 
talrigere, var de dog i Hovedsagen kun Forbedringer af 
den), hans fjerne Forfædre havde opfundet. Enkelte Red-
skaber som f. Eks. Bogtrykkerpressen og Skibskompasset 
var næsten de eneste nævneværdige Nyheder. Menneskets 
Herredømme over Naturens Rigdomme var heller ikke 

blevet stort udvidet. Med Undtagelse af Krudtet havde 
han ikke øst af nye materielle Kraftkilder siden Tidernes 
Begyndelse. Hans hovedsagelige Kraftkilde var Musklen, 
Dyrets eller Menneskets egen (regner vi ikke stadig med 

»Hestekræfter«?), og for øvrigt lod han Vinden fylde sine 
Sejl og fik Bække og Strømme til at dreje klodsede Vand-

hjul. Mcn alt dette havde de Gamle fundet paa. Hvad 
Samfærdselsmidlerne angaar, var de snarest blevet forrin-
gede. I Aaret i800 fandtes der intet System af Landeveje, 
der kom paa Højde med Romernes Veje, og ingen Post-
tjeneste saa hurtig som Cæsars, ingen Signaleringsmetode, 
der kunde taale Sammenligning med Persernes Semafor-
Telegrafi, og rimeligvis ikke et Skib, der ikke kunde være 
blevet indhentet al en finiikisk Galej i rimeligt Vejr. 

Pludseligt, forunderligt, blev all anderledes. Naturens 

skjulte Kræfter overgav sig skarevis som paa etVin.k af 
en Troldmands Stav. Damp, Elektricitet, Benzin og en 
hel Række hemmelighedsfulde »Sir:udyr« og »Bølger» gav 
Mennesket Kræfter, som det aldrig havde drømt om. Disse 

Kræfter blev øjeblikkelig spændt lOr utallige Maskiner, der 
snart omformede hver Fase i Menneskelivet. Produktion 
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og Transport blev i lige Grad revolutionerede, Afstandene 
blev næsten afskaffede, og selve Planeten skrumpede ind 
til et Format, der tillod Menneskehænder at omfatte den. 
Med andre Ord: Mennesket traadtc pludselig ind i en 
ny materiel Verden, der ikke blot var gradforskellig, men 
væsensforskellig fra den, hans Bedstelbrieldre havde levet i. 

Alt dette indgav nu det moderne Menneske den tillids-
fulde Aand, det optimistiske Haab ørn en ubegrænset straa-
lende Fremtid, der prægede Størstedelen af det nittende 
Aarhundrede. Og dog burde en Smule Eftertanke, en 
Smule Kendskab til Historien have vist linsta ['dige Men-
nesker, at det hele langtfra var saa simpelt. Vor kultur 
var ikke den første. Den var kun den sidste af en lang 
Række Kulturer, der havde haft en glimrende. Blomstring 
— og saa havde stagneret, var gaact i Eorlidd eller helt 
var blevet tilintetgjort. Fraset nogle Und tagelsestilfielde, 
hvor Kulturer var blevet revet op med Rode al fremmede 
Erobrere, var Hovedaarsagen desuden altid en I lentæren, 
et Sammenbrud indefra. 

Her var der øjensynligt Stof til Eftertanke. Og mange 
tænkende Mennesker gav sig da ogsaa til at overveje Sagen 
alvorligt. Var vor glimrende Civilisation bestemt til at faa 
samme Skæbne som Ninive og Babylon? Saadan kunde 
det se ud, med mindre den da skulde vise sig at være den 
»Undtagelse, der bekræfter Reglen«. Men hvori bestod da 
denne »Regel», der paa Forhaand dømte alle Kulturer til 
omsider at gaa under? Trods megen Teoretiseren var Sva-
rene ikke overbevisende. Visse Tænkere udarbejdede »bo-  
ven om Kultur og Forfald«. Denne fatalistiske 'l'et ■ri hæv-
dede, at Kulturen ligesom Individet har sine Aldre: Ung-
dom, Modenhed, Affældighed og Død. Men hvad mentes 
iler da med disse Aldre? Kulturer som Ægyptens og Kinas  

varede i Aartusinder, andre i Aarhundreder, atter andre 
kun nogle faa korte Slægtled. Her kunde aabenbart ikke 
anlægges nogen statistisk Kurve, og man lod Tanken falde. 
Naturligvis blev der ogsaa udtænkt andre Teorier. Civili-
sationernes Undergang blev tilskrevet saa forskellige Aar-
sager som Overdaadighcd, Laster, Byliv, Ugudelighed og 
meget andet. Alligevel tilfredsstillede alle disse Teorier 
ikke rigtigt. Maaske kunde det paavises, at saadanne Fore-
teelser i visse Tilfælde havde været medvirkende Aarsager; 
men de kunde ikke i Almindelighed forklare Fænomenet 
»Kulturer i Forfald«. 

Men i Løbet af de seneste tyve Aar har den biologiske 
Forsknings raske Fremskridt kastet et Lyshav over dette 
besværlige Spørgsmaal og sat os i Stand til at opstille en 
Teori, der er i saa nøje Overensstemmelse med givne 
Kendsgerninger, at den virkelig synes at give det rette 
Svar. 

Og dette Svar gaar ud paa, at Kulturen i sidste Instans 
altid afhænger af det Folks Egenskaber, som bærer den. 
Alle disse uhyre Ophobninger af Redskaber og Tankefore-
stillinger, samlede og svejsede sammen til vidunderlige 
Bygninger, som harmonisk stiger frem i straalende Maje-
stæt, hviler paa et levende Fundament — paa de Mænd og 
Kvinder, som frembringer og opretholder dem. Saa længe 
disse Mænd og Kvinder kan støtte Bygningen, løfter den 
sig bred og stolt. Men viser det levende Fundament sig 
ikke sin Opgave voksen, saa vil selv den mægtigste Kultur 
vakle og slaa Revner for til sidst at styrte sammen i kao-
tiske Ruiner. 

Kulturen beror saaledes absolut paa sine menneskelige 
Støtters Kvalitet. Blotte Tal betyder intet. Den mest glim-
rende Kultur, Verden nogensinde har set, voksede frem 

Kampen mod Kulturen. 
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i Athen, et lille Samfund, hvor de frie Mænds (d. v. s. de 
ægte Atheneres) Antal maaske udgjorde 50.000 alt i alt. 
Vi maa derfor indse, at for at en Kultur overhovedet kan 
blive til, maa der først og fremmest være et fremragende 
Menneskemateriale til Stede; og skal en saadan Kultur 
kunne fuldkommengøres eller blot opretholdes, maa Men-
neskematerialet holdes fremragende. Og disse Krav er stren-
gere, end man skulde tro. Naar vi genneingaar Menneske-
slægtens Historie, ser vi, at et fremragende Menneskemate-
riale snarere er en Undtagelse end en Regel. Vi har alle-
rede bemærket, hvor mange Stammer der aldrig er steget 
højere end til Vildhedstilstand eller Barbari, medens for-
holdsvis faa har vist Evne til at skabe høje og varige Kul-
turer. 

Selv inden for de fremragende Racegrupper Ibrekonuner 
desuden en lignende Differentiering. Naar vi taler om en 
»fremragende Race«, mener vi ikke, at alle den Races Med-
lemmer staar paa samme ophøjede Plan. Naturligvis ligger 
Gennemsnittet højere end Gennemsnittet i mindre begun-
stigede Racer. Men foruden denne statistiske Betragtning 
har vi den endnu vigtigere Kendsgerning, at inden for 
selve den højere Gruppe findes der et forholdsvis stort An-
tal Individer, der udmærker sig ved usædvanlig Energi, 
Evne, Talent eller Geni. Det er denne Elite, der højner 
'Gruppen og tager Initiativ til Fremskridtet. Vi ser atter 
her, hvor yderst vigtig Kvaliteten er. Intet menneskeligt 
S;iin fund har nogensinde ejet nogen høj Procent al virke-

lig, •emragende Individer; tværtimod har denne Procent 
.drid været meget ringe. Men deres Indflydelse har varcl 

stor. Athen bestod ikke af ('[,stilu'er' og Xeno-
i , I II PI nej, den havde sin rigelige Beholdning :d.  Dont- 

, 	i,.1 lt r inr,er og Daarer --- som det 	lev(mde  

gaar af Aristophanes' udødelige Satirer. Og dog gjorde 
Athens Elite ved sin dynamiske Kraft Athen til Verdens 
Stolthed, og først da det atheniensiske Menneskemateriale 
ophørte al frembringe fremragende Individer, sank Athen 
ned i il BetyclningsIøshed. 

Vi tiir da, at Kultur absolut beror paa Kvalitet, medens 
kvaliteten for sit Vedkommende beror paa Arvelighed. 
bi Menneskes Omgivelser og Livsforhold kan bringe alt 
det frem af ham, som er i barn, men det er Arveligheden, 
der bestemmer, hvad der kan bringes frem. Vi begynder 
nu at indse det forkerte i fatalistiske Anskuelser som »Loven 
om Kultur og Forfald«. Til Forskel fra de levende Organis-
mer har Kulturerne intet bestemt Livskredsløb, som ender 
med Døden. Har man et Materiale af høj Kvalitet, som 
frembringer en tilstrækkelig stor Procent fremragende In-
divider, vil man ogsaa kunne have en udødelig Kultur. 

Hvorfor er dette da aldrig indtruffet? Naar det ikke er 
indtruffet, skyldes det hovedsagelig tre ødelæggende Ten-
denser, der altid, før eller senere, har bragt Kulturerne 
til Forfald og Hendøen, Disse Tendenser er: ) Tendensen 
Ill ()verbelastning af Samfundsbygningen, 2) Tendensen 
I il hi, ›lor.;isk Tilbagegang og 3) Tendensen til atavistisk 
]pror. I ler har vi de tre uhyggelige Skæbnegudinder, der 

er litigt i cic ni•st lovende Folkeslags Fodspor. Lad os be-
tragte dem en for en. 

Vi har lagt Mærke til, al Kulturerne, elicrlutanden som 
de skrider fremad, uuTidwu:•1igt bliver III( ' re komplicerede. 
Hvert nyt Slægtled gcnnetnarbiiider det lO•egaaendes Sam-
fundsforhold, gør nye Tilføjelser og rækker det hele videre 

til det næste Slægtled, som atter gentager Processen. Denne 
Evne til at overlevere Samfundets Erhvervelser, baade de 
materielle og de aandelige, er noget af det vigtigste af 

i 
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det, der særkender Mennesker fra Dyr. Den er med et 
godt Udtryk blevet kaldt »Samfundsarv». I Kraft af »Sam-
fundsarven« er hvert nyt menneskeligt Slægtled i Stand til 
at begynde paa et højere Vilkaars-Niveau og tvinges ikke 
som Dyrene til at stole paa Instinkt og blind Erfaring. 
»Samfundsarven« er da ogsaa Grundlaget for alle disse 
Teorier, der hævder, at de ydre Vil kaar er Hovedfaktoren 
i det menneskelige Fremskridt, og som vil reducere den 
sande (d. v. s. den biologiske) Arv til at være en mindre . 
eller endog kun meget ubetydelig Faktor. 

Disse »Vilkaarstilhængeres» Argumenter glemmer dog een 
væsentlig Kendsgerning, der gør deres Slutninger ugyldige. 
Kendsgerningen er den, at medens arvelige Egenskaber 
indpodes i Individet uden nogen Handling Ira dets egen 
Side, saa kan kun en afgjort Anstrengelse skaffe det Andel 
i Samfundets Erhvervelser. Hvor stor denne Anstrengelse 
kan blive, ses let, naar man betænker, hvor mange Aars 
ihærdigt Aandsarbejde det koster vor Tids Ungdom at til-
egne sig den Kundskab, som de voksne allerede har er-
hvervet. Det gamle Ord, at »der fører ingen Kongevej til 
Lærdom», er en Illustration til det kedelige Faktum, at 
hvert nyt Slægtled maa træde den samme tornefulde Sti, 
dersom Fortidens Erhvervelser skal bevares. Det er jo ind-
lysende, at jo flere disse Erhvervelser bliver, desto længere 
og stejlere maa ogsaa Stien blive. Her melder sig det 
Spørgsmaal: Kan der ikke komme et Tidspunkt, da den 
ungdommelige Rejsende ikke længere vil kunne naa til 
Tops — da den Anstrengelse, der kræves, vil være ham 
over Evne? 

Jo, det er netop det, der er indtruffet utallige Gange 
i Fortiden. Og det indtræffer hver Dag med Skarer al In-
divider omkring os. Naar det sker i tilstrækkeligt stor Maale- 

stok, bliver vi Vidne til hele Samfunds Tilbagefald, det 
vi kalder »Kulturens Hensygnen«. »En Kulturs Hensygnen« 
.betyder, at Samfundsforholdene er løbet fra de medfødte 
Evner. Desuden synes de uhyggeligt hyppige Tilfælde af 
saadan Hensygnen gennem hele Verdenshistorien at vise, 
at Kulturens stadig mere massive og mere komplicerede 
Overbygning i ethvert højt udviklet Samfund tenderer hen 
imod en Overbelastning af det Menneskefundament, der 
bærer den oppe. 

Men hvorfor skcr der da altid en saadan Overbelastning 
i de højt kultiverede Samfund? Af den saare simple Grund, 
at en Kulturs indviklede Beskaffenhed (og dermed dens 
Byrde) kan tiltage med umaadelig Hastighed til en ufatte-
lig Grad, medens dens Menneskestøtters Styrke praktisk 
talt forbliver uforandret eller ligefrem aftager. 

Den nøgterne Sandhed var indtil fornylig skjult under 
den vidt udbredte Tro (formuleret første Gang for om-
kring et Aarhundrede siden af den franske Videnskabs-
mand Lamarck), at erhvervede Ejendommeligheder kunde 
nedarves. Man troede med andre Ord, at det, som et 
Slægtled havde erhvervet, kunde komme det næste tilgode 
gennem ligefrem Nedarvning. Lamarcks Teori vakte be-
gejstrede Forhaabninger, og unge Mænd, der agtede at 
gifte sig, slog sig paa »højere Tænkning« for at faa kloge 
Sønner, medens frugtsommelige Mødre tilbragte deres 
Svangerskabs Maaneder mcd at læse Klassikerne i Tillid 
til, at deres Afkom vilde blive født mcd udpræget Smag 
for god Literatur. I vore Dage er der gaget Hul paa denne 
elskværdige Doktrin, og praktisk talt alle Biologer er nu 
enige om, at erhvervede Ejendommeligheder ikke ned-
arves. 

En Mængde vægtige Vidnesbyrd beviser, at Menneske- 
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slægten, i det mindste i hele den Periode, Historien spænder 
over, ikke har gjort noget Fremskridt i Racehenseende, 
.hverken hvad legemlig Kraft eller Forstandsevner angaar. 
De Gamles Skeletrester viser, at deres Hjerner og Legemer 
fuldt ud har svaret til vore. Og disse anatomiske Iagtta-
gelser bekræftes af Historiens Lære. De tidligste civiliserede 
.Folkeslag, som vi har Kendskab til, udfoldede Evner, et 
Initiativ og en Indbildningskraft, der fuldt ud taaler Sam-
menligning med vore. Deres Forraad af Samfundserfaring 
-var selvfølgelig langt mindre end vort, men man kan ingen-
lunde sige, at deres naturlige Egenskaber var ringere. 
Disse Oldtidsfolkeslag frembragte sandelig saa mange store 
.Mænd, som man vel kan forlange. Kan vi umage opvise 
større Filosoffer end Platon eller Aristoteles, større Viden-
skabsmænd end Archimedes eller Ptoleintetis, større Hær-
førere end Cæsar eller Alexander, større Digtere end Ho-
mer eller Hesiod, større aandeligc Førere end Buddha 
eller Jesus? De Folkeslag, der frembragte saadannc udøde-
lige Personligheder, stod saa sandt ikke under os paa den 
biologiske Rangstige. 

Men er dette nu saaledes, og har selv de højeste Menne-
sketyper ikke gjort kendelige biologiske Fremskridt i Lø-
bet af de sidste ti Tusind Aar, hvad kan da sluttes heraf? 
Jo, deraf kan sluttes, at alle de stadig mere kolossale Kul-
turbygninger, der er blevet rejst i Løbet af disse Aartusin-
der, har hvilet paa en og samme Slags Menneskefunda-
menter. Det vil sige, at Menneskene er blevet sat til at 
bære tungere Byrder uden at faa tilsvarende forøget Styrke 
til at bære dem. Kulturens Glans har gjort os saa blinde 
for den inderste Sammenhængs Sandhed, at vi i lange 
Tider har troet, at det Menneskemateriale, der byggede 
paa Kulturens Bygning, gik fremad i Kvalitet samtidig 

med, at Bygningen voksede. Vi har med andre Ord troet, 
.at det, vi saa, var en Race, der stadig blev bedre, medens 
det i Virkeligheden var en Race, der skaffede sig Udtryk 
"under forbedrede Vilkaar. 

Et farligt Blændværk! Særlig for os, hvis Kultur er den 
mest komplicerede, Verden nogensinde har set, og hvis 
Byrde derfor er den tungeste, der nogensinde er blevet 
baaret. Naar Fortidens Kulturer har knust Menneskene 
under deres Tyngde, hvad kan der da ikke ske med vor 
Kultur og med os selv? 

Hidtil har vor Undersøgelse vist, at Kulturerne tenderer 
hen imod Overbelastning af Samfundsbygningen saavel 
paa Grund af deres egen indviklede Beskaffenhed som 
grundet paa Indvirkning fra andre Kulturer, der føjer 
deres Ryk og Tryk til. Selv om dette var den eneste Fare, 
Kulturerne var udsat for, vilde Sagen være alvorlig nok. 
Men Problemet er mere indviklet. Vi nævnte, at der findes 
andre ødelæggende Tendenser. Lad os nu betragte den 
anden af disse  —  biologisk Tilbagegang. 

Hidtil har vi i Hovedsagen set paa Kulturen som en 
Bygning. Vi har beregnet dens Tryk paa Menneskefunda-
menterne og har foreløbig behandlet disse Fundamenter 
som uforanderlige Størrelser. Men dette er kun en enkelt 
Side af Problemet; thi Kulturen øver ikke blot mekanisk 
Indflydelse paa dem, der bærer den oppe, men ogsaa vital 
Indflydelse af den mest dybtgaa.ende Virkning. Og des-
værre er denne vitalt Indflydelse hovedsagelig af ødelæg-
gende Art. Den barske Sandhed er den, at Kulturen ten-
derer hen imod at forringe sine menneskelige Støtters med-
fødte Egenskaber, at slide stærkt Materiale op og at tilintet-
gøre selve de Raceværdier, der netop var dem, der satte et 
"Folkeslag i Stand til at paatage sig sit civilisatoriske Værk. 
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Lad os undersøge, hvoraf dette kommer. 
Først betragter vi Menneskets Kaar, forinden der var 

noget, som hed Kultur. For længe, længe siden skete der 
en Gang paa et vist Punkt af Menneskets Livshistorie en 
indgribende Differentiering af Menneskeslægten. Flere 
Snese Aartusinder gamle, forstenede Ben viser, at Menne-
skeslægten allerede den Gang var delt i særskilte Racer, 
der tydeligt adskilte sig indbyrdes, ikke blot ved Legems-
bygning, men ogsaa ved Hjerneomfang og følgelig i In-
telligens. Denne Differentiering cr sandsynligvis begyndt 
tidligt og er skredet hastigt frem, eftersom Biologien lærer 
os, at Arterne er formdannendc, saa længe de er ny, men 
mister denne Egenskab, efterhaanclen som de fæstner sig 
gennem Tid og Udvikling. 

Men selv om Differentieringen nu foregik hurtigt, strakte 
den sig dog over umaadelige Tidsrum og virkede ikke blot 
mellem de særskilte Racer, men ogsaa inden for den en-
kelte, saa at hver af dem korn til at bestaa af mange An-
.lægsgrupper, der adskilte sig betydeligt fra hverandre 
.baade legemligt og aandcligt. 

Disse Anlægsgruppers Skæbne afhang nu ikke af Til-
fældigheder, men af det saare praktiske Spørgsmaal, om 
de var levedygtige eller ikke. Og da Mennesket den Gang 
levede i »Naturtilstand«, var Egenskaber som Styrke, For-
stand og Kraft absolut nødvendige til Livets Ophold, me-
dens Svaghed, Sløvhed og Udartning betød en snarlig 
Død. Følgelig var det de Individer, der besad de først-
nævnte Egenskaber, som levede længe og formerede sig 
stærkt, medens de, der hæmmedes af de sidstnævnte Egen-
skaber, døde tidligere og fik færre Efterkommere. Tids-
alder efter Tidsalder tvang Naturen saalcdcs Menneskene 
ind under sin Vilje, der var grum mod Individerne, men 

til Velsignelse for Racen, idet den udstødte de svage, be-
varede og mangfoldiggjorde de stærke. Det er virkelig 
det mest slaacnde Bevis for Menneskeslægtens Differen-
tiering, at Racerne efter at have gennemgaaet en saa lang-
varig og saa ensartet Udvælgelsesproces dog frembyder 
saa store Uligheder. 

Imidlertid, den differentierede Menneskeslægt levede vi-
dere, og til sidst begyndte de mere begavede Racer at 
skabe Kulturer. Disse bevirkede store Forandringer, af 
hvilke den vigtigste bestod i en Omformning af den hid-
tidige Proces til Udvælgelse af dem, der skulde overleve. 
Saa længe Mennesket var Vildmand, ja endnu da ban var 
blevet Barbar, vedblev Naturen praktisk talt uhindret at 
udvælge i Overensstemmelse med sin Plan fra Arilds Tid, 
d. v. s. vedblev at udstøde de svage og bevare de stærke. 
,Men Kulturen betød, at de »naturlige« Vilkaar blev til 
mere eller mindre kunstige, menneskefrembragte Forhold, 
hvor den »naturlige« Udvælgelse i stadig stigende Grad 
erstattedes af »social« Udvælgelse. Først og fremmest satte 
den mange svage, dumme og udartede Mennesker i Stand 
til at leve og faa Børn, der utvivlsomt vilde være omkom-
met i Naturtilstanden, ja endog paa Vildhedstilstands- og 
Barbaristadierne. Hvad de stærke angaar, var Virkningen 
af den sociale Udvælgelse vanskeligere paaviselig, men lige 
saa vigtig. Det stærke Individ overlevede endog bedre end 
.før, — men det tenderede hen imod at faa færre Børn. 

Grunden til denne de fremragende Individers formind-
skede Frugtbarhed var den, at Kulturen gav dem en hel 
Række nye Muligheder og samtidig paalagde dem nyt An-
svar. Under primitive Livsforhold var Mulighederne for 
Selvhævdelse faa og simple; de mest eftertragtede bestod 
i at skaffe sig ønskværdige Hustruer og et kraftigt Afkom. 
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Blandt Vildmænd og Barbarer er de mest udsøgte Kvin-
der og mange Børn de heldiges anerkendte Løn, og de 
heldige er dem, der besidder Egenskaber som Styrke, 
Livskraft og iderig Forstand, Egenskaber, der ikke blot 
er absolut nødvendige for fortsat Overleven under primi-
tive Livsforhold, men lige saa nødvendige, naar en Kul-
tur skal bygges op og opretholdes. Kort sagt, naar et Folke-
slag træder ind i Kulturstadiet, er det biologisk set i sin 
højeste Blomstring, fordi den naturlige Udvælgelse gen-
nem lange Tider har mangfoldiggjort de fremragende An-
lægsgrupper og udstødt de underlegne. 

Det udvalgte Menneskemateriale, der naaede op paa 
Kulturniveauet, stod altsag biologisk meget højt. Men 
dette blev anderledes, efterhaanden som Tiden gik. De 
fremragende Individer, der havde banet sig Vej og nu 
gik i Spidsen for Fremskridtet, blev baade lokket og tvun-
get af en Hærskare nye Paavirkninger. Magt, Rigdom, 
Luksus, Lediggang, Kunst, Videnskab, Lærdom, Regering 
— alt dette og meget andet gjorde Livet indviklet i sti-
gende Grad. Og hvad enten disse Ting var af det gode 
eller onde, hvad enten de bestod i Fristelser eller i Pligter, 
havde de dog alle det tilfælles, at de gerne ledede Menne-
skenes Energi bort fra Racens Formaal og hen imod per-
sonlige og sociale Formaal. 

Den Energi, der saaledes blev afledet, flød hovedsagelig 
fra Befolkningens mest fremragende Grupper. Dem gav 
Kulturen sine skønneste Gaver, men ogsaa sine tungeste 
Byrder at bære. Virkningen heraf paa det enkelte Individ 
rnaatte naturligvis blive indgribende. Den mægtige Stimu-
lans fik ham til at udfolde al sin medfødte Energi. Glø-
dende af Daadstrang drev han baade sig selv og sin Kul-
tur fremad. Men netop denne Glød kom, racemæssigt set, 
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Iet til at forta.re ham. Optaget, som han var, af sine per-
sonlige og Samfundets Anliggender, forsømte han at ofre 
.Racen 1 i l I turl i g Opmærksomhed. Sent Ægteskab, færre 
,Børn, Stand — alt dette slog sig sammen om at ud-
tynde (lc- dygtiges Rækker, formindske de fremragende 
Grcippers Antal og saaledes gradvis forarme Racen. 

Og medens de dygtige blev færre, blev de ringere flere. 
Nu, da de ikke længere blev luget hensynsløst gennem na-
turlig Udvælgelse, kunde de ringere udrustede overleve 
og formere sig. 

Det, der var sket, var da dette: I Stedet for at Smaa-
krattet gik ud og de frodige Stammer voksede, døde deres 
Kroner bort, medens Krattet bredte sig forneden. Resul-
tatet af denne Dobbeltproces var naturligvis lige saa øde-
læggende som uundgaacligt. Tappet for sine fremragende 
Elementer og mættet med sløve og udartede Individer, 
som Bestanden var blevet, kunde den ikke længere bære 
sin Kultur. Og da de øverstliggendc Skifter i Menneske-
fundamentet var forvitrede, maa.tte Kulturen enten synke 
ned paa et lavere Niveau eller falde sammen i Ruiner. 
Menneskestammen havde »facet et Tilbagefald«, og det 
samme skete med Kulturen. 

Saaledes virker den skæbnesvangre Tendens til biolo-
gisk Tilbagegang, der har fordærvet Fortidens Kulturer. 
Dens Virkninger paa vor egen Kultur og de særlige Farer, 
de medfører, vil blive drøftet i de Følgende Kapitler. Endnu 
en Omstændighed bør dog omtales her, nemlig Racefor-
armelsens uoprettelige Karakter. Naar en Bestand een Gang 
er blevet pumpet grundigt læns for sine fremragende Grup-
per, synker den ned i stedsevarende Middehnaadighed og 
kan aldrig mere hverken skabe eller bære en høj Kultur. 
Fysisk kan Bestanden nok leve videre, gør det desværre for 
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det menneskelige Fremskridt kun alt for ofte og paafører 
bedre Menneskemateriale sin Smitte. Men i Henseende til 
Forstands- og Aandsliv har den udspillet sin Rolle og kan 
aldrig leve op igen — med mindre det da skulde kunne 
ske gennem en yderst langvarig biologisk Genopbygning 
i Lighed med den, der kan iagttages paa Bjergkæder, hvis 
Skov er blevet skrællet af helt ned til den nøgne Klippe, 
men som undertiden langsomt kan komme igen. 

Vi har set, at Kulturerne har Tendens til at falde sam-
men baade som Følge af deres egen tiltagende Vægt og 
paa Grund af deres menneskelige Fundamenters Forvit-
ring. Men vi omtalte, at der findes endnu cn ødelæggende 
Tendens, der kan benævnes »atavistisk Oprør«. Lad os 
undersøge, hvad dette egentlig vil sige. 

.Kulturen er afhængig af fremragende Racemateriale. 
Men Materialet bestaar af Individer, der saa langt fra at 
være nøjagtig ens tværtimod har vidt forskellige Egenska-
ber og Evner. I den ene Ende af Menneskeskalaen er der 
et vist Antal fremragende Individer, i den anden Ende 
et vist Antal Individer af tarvelig Kvalitet, og imellem 
disse to Yderpunkter ligger hele Hovedmassen af de middel-
maadigc Individer, der ligeledes staar højere eller lavere 
paa Skalaen. 

Naturligvis er disse »fremragende«, »ringe« og »middel-
maadige« Samfundsmedlemmer ikke anbragt i skarpt af-
grænsede Felter; de glider tværtimod umærkeligt over i 
hinanden, og mellem Klasserne ligger der Mellemzoner, 
bestaaende af »Grænse»-Individer, hvis nøjagtige Klassi-
ficering det er vanskeligt at bestemme. Ikke desto mindre 
eksisterer disse Klasser utvivlsomt, ganske som Dag og 
Nat gør det. Ved Daggry og Skumring kan vi ikke om 
et bestemt Minut sige: »Det er Dag, og i næste øjeblik 

vil det være Nat.» Alligevel er Dag og Nat Kendsger-
ninger af den største Vigtighed, og vi inddeler derfor 
Døgnet i Lystimer og Mørketimer, en Inddeling, der 
selv om den er en Smule vilkaarlig, dog i alt væsentligt 
er rigtig. 

Vi har jo bemærket, at Fremskridtet i første Række 
skyldes de fremragende blandt vore Menneskekategorier. 
Det er dem, der grundlægger og højner Kulturerne. Hvad 
den mellemliggende Masse angaar, tager den imod sine 
skabende Foregangsmænds Resultater. Dens Holdning er 
receptiv. Denne Receptivitet skyldes den Omstændighed, 
at de fleste Mellemgrader ligger tilstrækkeligt nær ved de 
fremragende til at kunne forstaa og optage, hvad disse 
har bragt tilveje. 

Men hvad nu med de laveststaaende, hvis Holdning vi 
hidtil ikke bar undersøgt? Vi har set, at de hverken evner 
at skabe eller fremme Kultur, og at de saaledes udgør en 
passiv Hindring for Fremskridtet. Men de lavtstaaende er 
ikke blot negative Faktorer i Kulturlivet, de er ogsaa po-
sitive — i bagvendt, ødelæggende Betydning. De lavt-
staaende Elementer er, instinktivt eller bevidst, Kulturens 
Fjender. De er dens Fjender, ikke af en Tilfældighed, men 
fordi de er mere eller mindre uimodtagelige for Kultur. Vi 
.maa huske paa, at Samfundets Niveau aldrig er det samme 
som dets Menneskeenheders. Samfundets Niveau er en 
Slags Kompromis — en Kræfternes Holden hinanden i 
Ligevægt. Selve denne Omstændighed tyder paa, at Indi-
viderne maa være forskelligt indstillede. Og saaledes er det 
ogsaa. Fremragende Individer staar højere end Samfun-
dets Niveau, undertiden langt højere — og herfra stam-
mer Talemaaden om Folk, der er »forud for deres Tid«. 
Men der er ogsaa Folk, der er »bagefter deres Tid«; de 
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har altid været talrige, og jo højere Kulturen er, desto 
flere vil der vise sig at være af dem. 

Sagen er den, at efterhaanden som Kulturen skrider 
fremad, lader den Masser af Mennesker bag sig, som ikke 
har kunnet holde Skridt med den. Efternølerne er natur-
ligvis meget forskellige indbyrdes. Nogle er fødte Vild-
mænd eller Barbarer, Folk, der ikke passer til nogen Art 
Kultur og derfor sakker bagud fra Begyndelsen. Disse 
Mennesker er ikke »udartede«, de er »primitive«, som er 
flyttet over i Samfundsomgivelser, hvor de ikke hører til. 
Man maa klart skelne mellem dem og de virkelig udar-
tede: De imbecile, de aandssvage, de neurasteniske, de 
gale  —  alt dette sørgelige Spild, som enhver Art levende 
Væsener udskiller og som i Naturtilstanden straks skaffes 
bort, medens det alt for ofte bevares i de menneskelige 
Samfund. 

Udover de primitive og de udartede sender Kulturen 
endvidere under selve sin Fremmarch automatisk nye Ska-
rer til de »la,vtstaaendes« Geledder. Ganske som de »primi-
tive«, der vilde føle sig fuldstændigt hjemme under vilde 
eller barbariske Forhold, er fremmede for enhver Art af 
Kultur, satsledes har mange Individer, der klarer sig ret 
godt under Kulturens tidligste Faser, hverken Forstand 
eller moralsk Styrke nok til at opfylde en høj og sammen-
sat Kulturs strengere Krav. Bitrest er det at se den Mængde 
»Grænsemennesker«, der akkurat ikke kan føje sig ind i en 
Samfundsordning, som de nok kan forstaa, men som de 
ikke rigtigt kan finde sig tilrette i. 

Saaledes ser de lavtstaaendes Geledder ud — denne 
valdige Hær af Mennesker uden Tilpasningsevne og uden 
Dygtighed. Lad mig her igen understrege, at »lavistaaende« 
ikke nødvendigvis behøver at betyde »udartet«. De ud- 

artede er naturligvis indbefattede, men Ordet »lavtstaa-
ende« er en relativ Benævnelse, der skal betegne »under«, 
hvilket i dette Tilfælde betyder under Kulturens Lavmaal. 
Ordet lavtstaaende er imidlertid blevet brugt saa ofte i 
Betydningen udartet, at det let kan forvirre Begreberne, 
og linr at undgaa dette har jeg præget en Betegnelse, der 
synes kollektivt at beskrive alle de Slags Mennesker, som 
jeg netop har omtalt. Denne Betegnelse er Undermennesket 
- Mennesket, der ikke naar op til det Maal af Duelighed 
og Tilpasningsevne, som det Samfunds Rang, hvori han 
lever, maa kræve. Denne Betegnelse skal jeg da anvende 
i det følgende. 

Med hvilke Øjne ser nu Undermennesket paa Kulturen? 
Denne Kultur byder ham faa Fordele og færre Haab. Den 
yder ham i Almindelighed lidet udover et magert Ud-
komme. Og før eller senere vil han instinktivt fornemme, 
at hans Liv er slaaet fejl, at Kulturens Skatte ikke er til 
for ham. Men denne Kultur, der formener ham sine Goder, 
er ikke sen til at paalægge ham Byrder. Vi har i det forc-
gaaende slaaet fast, at Kulturens tungeste Byrder hviler 
paa de fremragende. Absolut set er dette rigtigt; relativt 
set foks Undermenneskets væsentligt lettere Byrder tungere 
som Følge aC hans medfødte Mangel paa Evne. Selve Sam-
fundets Disciplin opfattes aC Undermennesket som Under-
trykkelse; den lægger sig i Vejen for ham og revser ham 
ved hvert Skridt. For Vildmandsnaturer vil Samfundet 
altid være en Plage, medens den, der er født til Huleboer, 
men anbragt i et Kultursamfund, altid kommer i Fortræd 
og oftest i Fængsel. 

Alt dette synes uundgaaeligt. Men udover denne Hæm-
ning fra Samfundets Side lider Undermennesket ofte under 
de bedrestillede Individers Handlinger, der benytter sig 
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af hans Svaghed og Udygtighed til at udbytte ham og 
trænge ham ned paa et Samfundsniveau, der er endnu 
lavere end det, han normalt vilde befinde sig paa. 

Saaledes er Undermenneskets ulykkelige Lod. Hvor-

ledes forholder han sig nu til den Kultur, som han har 
saa lidt at haabe af? Hvilke andre Følelser skulde han vel 
nære end instinktiv Opposition og Misfornøjelse? Disse Fø-
lelser varierer naturligvis lige fra sløv, tankeløs Uvilje til 
flammende Had og Oprørslyst. Men, naar alt kommer til 

alt, er de ikke blot rettet mod Samfundsordningens Ufuld-

kommenheder, men mod selve Samfundets Orden. Dette er et 

Punkt, der sjældent omtales og endnu sjældnere bliver for-
staaet. Og dog er det hele Sagens Kerne. Vi maa gøre 

os fuldstændig klart, at Undermenneskets Holdning i Grun-
den er en instinktiv og naturlig Opsætsighed mod Kulturen. 
Fjernelse af Misbrug kan formindske Intensiteten af hans 

Misfornøjelse med Samfundet. Saaclanne Reformer kan 
ogsaa formindske de misfornøjedes Antal ; thi mislige Sam-
fundsforhold styrter mange Mennesker ned i et Dyb, hvor 
de i Virkeligheden ikke hører hjemme, Mennesker, der 
har naturlige Forudsætninger for at kunne indtage en 
smuk Plads i Samfundet, hvis man blot gav dem Mulig-
hed derfor. Men bortset fra alle saadanne, mere uregel-
mæssige Tilfælde bliver der til Rest en uhyre Beholdning 

af Menneskemateriale, hvis Værdi er ringe, som ikke kan 
tilpasse sig, i Hovedsagen ikke lader sig civilisere, og som 

nærer et uudslukkeligt Had til Kulturen. Ethvert Samfund 
er selv Hjemsted for Horder af Vildmænd og Barbarer, 
.som er modne til Oprør og stedse parat til at styrte frem 

og ødelægge. 
Under normale Forhold gør disse Opløsningselementer 

sig næsten slet ikke bemærkede. Kulturen udøver auto- 

matfisk en stærk Samfundsmyndighed, der holder de anti-
sociale Elementer nede. For det første støtter Kultur-
mennesket instinktivt sin Kultur, ligesom Undermennesket 
instinktivi stavg imod den, og naar Kulturen trues, kom-

mer cl<is Tilhængere øjeblikkelig frem for at forsvare den. 
Derir.es€ underholder Samfundet til Stadighed en staaende 

Irer ( Irs staaende af Politi, Soldater, Dommere m. ti.), der 
i Reglen fuldt ud er i Stand til at holde Orden. Denne 
siaaende Hærs blotte Nærværelse holder de samfunds-
fjendtlige Elementer tilbage fra at foretage nogen Masse-
aktion. Naturligvis er der desperate Individer, som ikke 
betænker sig paa at bcgaa Forbrydelser; men Samfundet 

gør Jagt paa dem og uskadeliggør dem ved Hjælp af 
Fængsel og Skafot. 

Man kan saaledes holde Styr paa Undermennesket. Men 

lian bliver ved at være der; han formerer sig; han venter 
•paa det rette øjeblik. Og det hænder, at hans Tid kommer. 
Naar en Kultur vakler under sin egen Vægt og som Følge 

af sit Menneskefundaments Forfald, naar dens Bygning 
rystes af Krigens Storme, af Splid eller af Ulykker, da 
samler det atavistiske Oprørs længe tilbagetrængte Kræf-
ter sig til et Spring. 

Og (læg Mærke til dette!) saadanne Oprør har i Reglen 
duelige Ledere. Det er det, der gør dem saa frygtelige. 
Dette revolutionære Officerskorps bestaar hovedsagelig af 
tre betegnende Typer: »Grænseincnnesket«, den »arveløse« 
og den »vildledte Foregangsmand«. Lad os betragte dem 
en for en. 

Vi har allerede mærket os »Grænsemennesket», Menne-
sket, der ikke helt kan gøre sig gældende. Vi har set, hvor 
haard hans Lod er, og hvor heftigt han vender sig mod den 
Samfundsorden, som han masten, men ikke helt kan føje 

Kampen niod Kulturen. 	 3 
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sig ind i. De fleste af den Slags Folk slaar fejl paa Grund 
af en eller anden skæbnesvanger Mangel — cn fordærvet 
Karakter eller en forskruet Forstand. I andre Henseender 
kan de være meget fremragende og besidde glimrende Ta-
lenter, som de med mægtig Virkning kan bruge mod Sam-
fundet. 

Vi har ogsaa lagt Mærke til den »arveløse«, Mennesket, 
der af Naturen har Forudsætninger for at bane sig Vej i 
Kultursamfundet, men er blevet styrtet ned i Dybet ved 
.Samfundets Uretfærdighed eller Forurettelse fra dets Indi-
viders Side. Ogsaa de arveløse er gerne Samfundets bitre 
Fjender, fordi man har berøvet dem deres Fødselsret. 
De melder sig med Glæde til Tjeneste i Opløsnings-
hæren (hvor de i Virkeligheden ikke hører hjemme), og 
har de udprægede Talenter, kan de være meget farlige 
Fjender. 

Endelig har vi den »vildledte Foregangsmand«. Et under-
ligt Fænomen! Naturen har anbragt ham i Kulturens For-
trop; men han gaar over til dens Fjender. Dette synes 
uforklarligt. Og dog kan det forklares. Ligesom Under-
mennesket gør Oprør, fordi Kulturen er saa langt foran 
ham, saaledes gør den »vildledte Foregangsmand« Oprør, 
fordi den er saa langt bagved ham. Fortvivlet over dens 
langsomme Fremgang, rystet over dens Fejl og i den for-
kerte Tro, at Menneskeheden i Almindelighed har samme 
ophøjede Bevæggrunde som han selv, drømmer han om 
at skyde Genvej til Tusindaarsriget og slutter sig til Sam-
fundsrevolutionens Tropper uden at gøre sig klart, at de 
har helt andre Formaal, selv om deres Metoder kan være 
nogenlunde de samme. Den »vildledte Foregangsmand« er 
rimeligvis den mest patetiske Skikkelse i Menneskeslægtens 
Historie. Han smigres af listige Slyngler, bruges til at hel- 

lige skumle Maner og puffes frem som Topfigur under den 
revolutionære Agitations første Stadier; men Revolutio-
nens Tritsml hl yder hans tragiske Endeligt. Rædselslagen 
ved Sylte ;1 I.  Barbariets usminkede Fjæs søger han at 
stenusie (}p I hr Revolutionens fortærende Strøm, Men for-
5t.ve.; ! 11:rinennesket vender sig snævrende mod sin tid-
1 ire Mi sier og tramper ham ned i Snavset. 

S., s i i i i mclsrevolutionen er nu i fuld Gang. Saadanne Om- 
tninger er det forfærdeligste, der kan tænkes. Jeg har 

kaldt dem »atavistiske‹{. Og det er netop, hvad de er — 
»'Filbageslag« til et langt lavere Samfundsniveau. Det lang-
somt og møjsommeligt vævede, kunstfærdigt mønstrede 
Samfundsstof rives i Stumper og Stykker, Samfundets Myn-
digheder forsvinder, og Kulturen ligger nøgen og forsvars-
løs mod Anarkiets Anfald. Ja, Sprængningen gaar endnu 
dybere. Ikke blot er Samfundet i sine Barbarers Vold, men 
hvert enkelt Individ kommer mere eller mindre under Ind-
flydelse af sine egne lavere Instinkter. Thi i saa Henseende 
ligner Individet Samfundet. Enhver af os har inde i sig 
et »Undermenneske«, dette primitive, dyrelignende, der er 
eis Arv fra vor Fortid som Mennesker, og før vi blev Menne-
sker. Det te Undermenneske kan være begravet nok saa 
dybt i vin.] Vtusens fjerneste Afkroge; men det er der, og 
gennem l'sykom talyse lattr vi Besked om dets latente Magt. 
Men medens det i dg. ædleste Naturer er til Stede som en 
Mulighed, behersker del. til Stadighed de laveste Sam-
fundslag, i Særdeleshed de aller usleste, de forbryderiske 
og de udartede Mennesker Kulturens »indre Barbarer«. 
.Naar nu Samfundets Bundfald koger op til Overfladen, 
finder en lignende Proces Sted i andre Individer, uanset 
til hvilket Samfundslag de hører. En tydelig Genoplivelse 
af Dyret og Vildmanden indtræffer i praktisk talt hvert 
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eneste af Samfundets Medlemmer, og saaledes gribes alle 
af den atavistiske Retning. 

Dette forklarer de fleste af de tilsyneladende saa mystiske 
Revolutionsforeteelser. Det forklarer den aandelige Smitte, 
der breder sig i alle Klasser, det vilde Overmod, hvormed 
man i Begyndelsen hilser Revolutionen velkommen, den 
Maade, hvorpaa selv ellers ligevægtige Mennesker kaster 
sig ud i Strømmen, lader den lom dem med sig, hvorhen 
den lyster, og hvorledes de begaar Handlinger, som de 
bagefter ikke blot ikke kan forklare, men end ikke kan 
huske. Den for alle fælles atavistiske Opbrusning forklarer 
ogsaa den Grusomhed, der udfoldes, ikke alene af Revolu-
tionsmændene, men ogsaa af deres kontrarevolutionære 
Modstandere. Uanset Forskellen i deres Anskuelser er 
baade »Røde« og »Hvide« besat af samme Vildskab og 
begaar lige grusomme Voldshandlinger. Dette kommer af; 
at baade Samfund og Individ i lige Grad er blevet bar-
bariserede paany. 

Der gaar en Tid, og Revolutionens Uvejr lægger sig 
igen. Kulturmennesker vil ikke til Stadighed finde sig i 
at blive misregeret af deres egne Barbarer, vil ikke varigt 
•taale, hvad Burke med Rette kaldte et *uædelt Oligarkis« 
Tyranni. Før eller senere bliver Undermennesket paany 
overmandet, nye Samfundsmyndigheder oprettes, og en 
fast Samfundsorden genindføres. 

Men — hvilken Samfundsorden? Den kan let blive rin-
gere end den gamle. Det siger sig selv, at kun faa Revolu-
tioner er helt igennem af det Onde. Selve den ødelæg-
gelse, de udfører, betyder, at gamle Misbrug fejes bort. 
Men, hvad har det saa ikke kostet! Ingen Fremgangs-
mande er saa uhyggeligt dyr som Revolution. Baade Sam- 

fundets Tab og Tabene i Menneskeliv er i Reglen forfær-
dende og (Ilte uerstattelige. I den korte Time, der er hans, 
gør Undermennesket sit Værk. I sit Had til Kulturers og 
til dr kultiverede lader Undermennesket sit ødelæggende 
Raseri r2,1;1 ud over baade Individer og Institutioner. Og 
:ritid r r ile fremragende hans Yndlingsskive. Hans Livs- 

bestaar til alle Tider i en udjævnende »Lighed«, 
%t ilt, han søger at opnaa ved at kappe alle de Hoveder af; 
der tydeligt rager op over hans eget. Resultatet af denne 
»bagvendte Udvælgelse« kan blive en saa stærk Aftagen af 
fremragende Mennesker, at Stammen vedvarende forarmes 
og ikke kan frembringe den Dygtighed og Energi, der ud-
kræves for at udbedre den ødelæggelse, som den revolu-
tionære Syndflod har forvoldt. I saadanne Tilfælde har 
Kulturen faaet et Ulivssaar og synker for al Fremtid ned 
paa et lavere Plan. 

Dette gælder i Særdeleshed om høje Kulturer. Jo mere 
sammensat Samfundet og jo mere differentieret Stammen 
er, desto mere udsat er de for, at Ulykken skal blive uop-
rettelig. Vor egen Kultur er et slaaende Eksempel herpaa. 
Den ødelæggelse, som Samfundsrevolutionen for Tiden 
udretter i Rusland, vilde, selv om Rusland jo er stort, 
ganske blegne i Sammenligning med den langt større øde-
læggelse, en saadan Omvæltning vilde afstedkomme i Vest-
europas og Amerikas mere fremskredne Samfund. Den 
vilde betyde intet mindre end Ruin, og næsten ufejlbar-
ligt vilde den medføre vedvarende Tilbagegang. I de føl-
gende Kapitler skal vi nærmere undersøge denne uhygge-
lige Fare for vor Kultur og vor Race. 

Her ender vor foreløbige Oversigt. Vi har givet et Rids 
af, hvorledes Mennesket har hævet sig op fra den dyriske 
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Tilstand gennem Vildhedstilstand og Barbari til Kultur-
Hyl. Vi har kastet et Blik paa Hovedaarsagcrne til, at 
dette lykkedes eller mislykkedes. Vi vil nu gaa over til en 
mere indgaaende Undersøgelse af de store Faktorer, der 
bestemmer menneskeligt Fremskridt eller Tilbagegang med 
særligt Henblik paa vor egen Kulturs Muligheder og de 
Farer, der truer den. 

1) Madison Grant: •The Passing of the Great Racet (den store Races 
Undergang), 4. gennemsete Udgave med dokumenterende Tillæg, New York 

1921, giver en udmærket historisk Oversigt over Racernes Udvikling. 

KAPITEL II 

ULIGHEDENS JERNLOV 

urestillingen om »Naturlig Lighed» er et af de værste 
Selvbedrag, Menneskeheden nogensinde har været 

ude for. Den er et Fantasifoster. Naturen kender ikke til 
Lighed. Den mest overfladiske Undersøgelse af Naturfæno-
menerne aabenbarer, at der findes en Ulighedens Lov, 
lige saa universel, lige saa ubøjelig som Tyngdeloven. Livs-
formernes Udvikling viser dette paa den mest slaaende 
Maade. Denne Udvikling bestaar i en Række Differen-
tieringer — stigende Differentieringer — lige fra den 
simple, encellede Stump Protoplasma til de uendeligt diffe-
r1 ,11(ivrede og komplicerede Livsformer i Nutiden. 

	

< 	llcIviklingsprocessen er ikke blot kvantitativ; den 
1.1;:;:ta kvalitativ. Denne fremadskridende Differentiering 

1,. .1' I ill:1;(.1ide Ulighed. Kun en gal Mand kunde for 
r\Ivnl B illi  p;I:Isma, at den mikroskopiske lille Prik af 
1'roilila:;111:1 (;. , V, (11.1- lind umkring i det palæozoiske Havs 
lunkne Valide, lidyde »I ,ighed« med et menneskeligt Væsen. 

Dette er nu kun lIe■;ym Irisen al I listnrien. Ikke blot er 
, de forskellige Livstyper yd‹rsi ulige i Egenskaber og Evner; 
'men hver Types enkelte Individer er paa lignendeMaade 
•differentierede indbyrdes. Det ►a:ncler aldrig, at to Indi-
vider er nøjagtig ens. Vi har allerede set, i hvor høj en 
Grad denne dobbelte Differentieringsproces af baade Ty-
pen og Individet har paavirket Menneskeslægten, og hvor 
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gennemgribende vigtig en Faktor den har været i det 
menneskelige Fremskridt. 

'Det er endvidere saadan, at individuelle Uligheder sta-
dig tiltager, jo højere vi kommer op paa den biologiske 
Skala. Amøben adskiller sig kun lidet fra sine Fæller, 
Hunden mere, Mennesket mest af alle. De naturlige For-
.skelligheder mellem Medlemmer af en lavtstaaende 
Stamme Vildmænd er intet i Sammenligning med den 
Afgrund, der adskiller Idioten og Geniet, som er hinan-
dens samtidige i et højt udviklet Kultursamfund. 

Evolution vil altsaa sige stadig tiltagende Ulighed. Or-
tiet »Lighed« findes overhovedet ikke i Naturens Ordbog. 
jo længere Tid, der gaar, desto mere ujævnt fordeler Na-
turen Gaver som Sundhed, Skønhed, Livskraft, Forstand, 
Geni — alle de Egenskaber, der gør Indehaverne til deres 
Medmenneskers Overmænd. 

Men hvoraf kan det da komme, at denne Vranglære 
om »naturlig Lighed« har kunnet faa — og bevare — et 
saa haardnakket Tag i Menneskeheden? At den er meget 
gammel og meget indgroet, kan der ikke være Skygge af 
Tvivl om. Slagordet »Lighed« blev opfundet i den graa 
Oldtid, og saa langt fra at miste i Styrke er det aldrig 
blevet udbasuneret med større Larm end i vore Dage. 
Det er underligt nok, at netop nu, da vor udvidede Viden 
og Kulturens stedse mere indviklede Beskaffenhed har ud-
dybet de individuelle Forskelligheder og gjort fremragende 
Evner til en Sag af den yderste Vigtighed — at Raabet 
paa Lighed netop nu er blevet saa højrøstet, er blevet ind-
lemmet i alle mulige nivellerende Doktriner, ja i Bolsche-
vikernes Rusland forsøgt omsat i Praksis med det mest 
fanatiske Raseri og med de forskrækkeligste Resultater. 

Her er da aabenbart noget, der kræver omhyggelig Ana- 

lysering. I Virkeligheden synes denne lidenskabelige Higen 
efter »naturlig« Lighed oprindelig at stamme fra visse ego-
istiske Bevæggrunde, især Selvopholdelsesdriften og Selv-
agtelsen. Ethvert Individ er uundgaaeligt sin egen Verdens 
Centrum og har en instinktiv Tilbøjelighed til at betragte 
sin egen Tilværelse og sit eget Velfærd som Anliggender 
af den største Vigtighed. Denne instinktive Egoisme ind-
.skrænkes naturligvis gennem Erfaring, Iagttagelse og Efter-
tanke og kan blive saa godt dækket, at Individet selv knap 
nok kan opdage den. Den er der ikke desto mindre og 
laaner i det skjulte sin Farve til hver Tanke, hver Tagen 
Stilling. I sit inderste Hjerte føler hvert enkelt Individ, 
at han virkelig er et betydeligt Menneske. Det er ganske 
ligegyldigt, om hans Evner er nok saa tarvelige, hans Fejl 
nok saa iøjnefaldende, om hans Medmennesker bedømmer 
ham nok saa ufordelagtigt — hans medfødte Selvophol-
delsesdrift og Egenkærlighed vil dog hviske ham i Øret, 
at det burde gaa ham vel, at han burde leve længe i Lan-
det, at »Verden ikke er, som den burde være«, og at han 
vilde faa det meget bedre, hvis den blot blev ordentlig 
indrettet. 

Trygt og saaret Forfængelighed faar paa denne Maade 
Individet til at føle sig krænket over sin ufordelagtige Stil-
ling, og denne Krænkelse tager gerne Form af Protest mod 
»Uretfærdighed«. Hvis Uretfærdighed? »Skæbnens«, »Na-
turens«, »Omstændighedernes« maaske, men endnu hyp-
pigere Menneskers Uretfærdighed — enkeltvis eller i Flok 
(d. v. s. »Samfundet«). Men, ræsonnerer det utilfredse Selv, 
eftersom alt dette er uretfærdigt, saa har disse bedrestillede 
Mennesker ingen »Ret» til at opnaa, hvad han ikke selv 
kan faa. Thi de er i Virkeligheden ikke hans Overmænd, 
selv om de er heldigere end han. Han er »lige saa god 
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som de«. Følgelig bør han enten komme op paa Højde 
med dem — eller ogsaa bør de komme ned paa Højde 
med ham. »Vi er alle Mennesker. Vi er alle lige»! 

Saadan er i en Nøddeskal den Tankerække — eller ret-
tere den Følelsesrække — der ligger til Grund for Forestil-
lingen om »naturlig Lighed«. Det er jo klart, at denne 
Forestilling først og fremmest cr følelsesbestemt, selv om 
den saa nok saa meget »rationaliseres« ved Hjælp af For-
nuftgrunde. Da den bunder i Følelse, er den utilgængelig 
for Ræson, og stilles den overfor haarde Kendsgerninger, 
tager den sin Tilflugt til mystisk Tro. Alle nivellerende 
Doktriner (heri naturligvis indbefattet de forskellige Slags 
moderne Socialisme) er i sidste Instans ikke intellektuelle 
Ideer, men religiøse Forestillinger. Det ser vi tydeligt af 
nyligt indtrufne Begivenheder. I de sidste ti Aar har Bio-
logien og beslægtede Videnskaber gendrevet praktisk talt 
alle de Fornuftgrunde, som Doktrinen om »naturlig Lighed« 
bringer i Marken. Men har det tilintetgjort Doktrinen? 
Ingenlunde. Dens trofaste Følgesvende enten ignorerer 
Biologien eller udarbejder pseudo-biologiske Sofismer (som 
vi senere skal undersøge), eller ogsaa bliver de gale i Ho-
vedet og trumfer deres Vilje igennem uden Hensyn til Mid-
lerne — jævnfør de stedfundne »proletariske« Orgier. At 
ville paapege Uligheder overfor saadanne Zeloter, er gan-
ske unyttigt. De svarer kun, at fremragende Begavelse i 
sig selv er en topmaalt Uretfærdighed (»Uretfærdighed» af 
Naturen!), som det er Samfundets Pligt at raade Bod paa 
ved at gøre alle Lønninger ens uden Hensyn til Evner 
eller Ydelser, Et Eksempel herpaa er den klodsede Socialist-
formular: Godernes Fordeling efter »Behov«. 

Saaledes er det emotionelle Grundlag for Doktrinen om 
naturlig Lighed. Men som allerede sagt er dette emotio- 

nelle Grundlag blevet stivet af med mange Forstandsargu-
menter af tilsyneladende stor Styrke. Ja, helt indtil vor 
egen Tid, da den nye biologiske Aabenbaring (thi den er intet 
mindre) har lært os Arvelighedens gennemgribende Be-
tydning, har Menneskeheden været tilbøjelig til at tro, at 
de ydre Forhold i højere Grad end Arveligheden var 
'Menneskelivets Hovedfaktor. Vi kan simpelthen slet ikke 
overvurdere den Forandring, som Biologien er i Færd med 
at bringe ind i hele vort Livssyn. Uden mindste Tvivl er 
den ved at indlede det vældigste Omslag i menneskelige 
Forestillinger, som Verden hidtil har set. Lad os kaste et 
Blik paa vor Viden, som den saa ud for kun et Par Snese 
Aar siden, og lade Biologiens fulde Betydning gaa op for os. 

Livsprocessens egentlige Natur var indtil da et Myste-
rium. Dette Mysterium er nu blevet opklaret. Weismanns 
og andre moderne Biologers Undersøgelser har bragt det 
Faktum paa det rene, at alle levende Væseners Eksistens 
'beror paa en stadig Strøm af Kim-Plasma, der har eksi-
steret, siden Livet første Gang opstod paa Jorden, og vil 
vedblive at eksistere, saa længe der er Liv tilbage. Denne 
Kimplasma bestaar af bittesmaa Kimceller, der besidder 
den Evne at kunne udvikle sig til levende Væsener. Alle 
Mennesker opstaar ved Foreningen mellem en mandlig 
Kimcelle og en kvindelig Ægcelle. Og just her er det, at 
Livsprocessens grundlæggende Formgivning sker. Det nye 
Individ bestaar fra Begyndelsen af to Slags Plasma. Det 
bestaar næsten udelukkende af Krop-Plasma — de sig sta-
dig formerende Celler, der differentieres og antager Skik-
kelse af Legemets Organer. Men det indeholder ogsaa 
Kim-Plasma. Ved selve dets Undfangelse bliver en lille 
Smule af det Livsstof, som er hans Oprindelse, sat til Side, 
isoleres omhyggeligt fra Kropplasmaen og gennemgaar 
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derpaa sin egen helt og holdent selvstændige Udvikling. 
ja, Kim-Plasmaen hører i Virkeligheden ikke med til In-
dividet. Dette er kun dens Opbevarer, hvis Bestemmelse det 
er at række den videre til de næste Led af Livskæden. 

Indtil for meget kort Tid siden var imidlertid alt dette 
noget, man ikke blot ikke vidste, men end ikke havde 
Anelse am. Opdagelsen blev nemlig først muliggjort ved 
moderne videnskabelige Metoder, og selv de mest filoso-
fisk anlagte Tænkere vilde næppe være kommet paa denne 
Tanke. Indtil for omkring et Slægtled tilbage troede man 
.følgelig, at Livsstoffet var et Produkt af Legemet og ikke 
væsentligt adskilte sig fra andre af Legemets Produkter. 
Denne Antagelse fik to vigtige Følger. For det første var 
den egnet til at forvirre selve Begrebet Arvelighed og førte 
.Folk til den Forestilling, at de ydre Vilkaar faktisk maatte 
være det eneste, der betød noget; for det andet blev Indi-
videts Rolle misopfattet selv af dem, der dunkelt forstod 
Arvelighedens Betydning, og som i Individet snarere saa 
en Skaber end en Overbringer. Heri laa Grunden til den 
falske Teori om »Nedarvelse af erhvervede Ejendommelig-
heder«, der var formuleret af Lamarck og blev støttet af 
de fleste Videnskabsmænd næsten lige til Slutningen af 
det nittende Aarhundrede. Lamarckismen var naturligvis 
kun en Variant af »Vilkaarstilhængernes« traditionelle 
Holdning til Spørgsmaalet; den indrømmede, at Arvelig-
hed nok havde nogen Betydning, men hævdede, at de 
ydre Vilkaar var det afgørende. 

Et Øjebliks Eftertanke vil give en Forestilling om, hvor 
vældige Forskellighederne mellem Vilkaars- og Arvelig-
hedsteorierne er i deres praktiske Følger. Dette er ikke et 
blot og bart akademisk Anliggende; den nye Opdagelse 
medfører, at vi maa anlægge et radikalt forandret Syn paa 

hver enesi 1,',e,e af Livet, lige fra Religion og Regering 
til pe•:1‘,1111;+; 1,i vsktrelse. Lad os da se paa Sagen. 

11.i i lied til vor egen Tid har Menneskeheden alminde-
ligt I. p.'', .11, ydre Vilkaar var Tilværelsens Hovedfaktor. 
,11‹11. ■,1r Len naturligt. Livsprocessens sande Karakter 
■•...1,1 Let tilsløret, at den ikke godt kunde opdages uden 

1 'len moderne Videnskabs Metoder; hvad der skyldtes 
11, clighed, var uklart, og blev let forvekslet med, hvad 
.1. r skyldtes ydre Forhold, Vilkaarenes Indflydelse laa paa 
den anden Side klart i Dagen og paatvang sig selv den 
sløveste Iagttagers Opmærksomhed. Man helligede sig der-
for de Vilkaarsproblemer, der trængte sig paa, og søgte 
gennem Regulering af Vilkaarene baade Racens Forbed-
ring og Helbredelse for dens Onder. Kun lejlighedsvis fan-
gede enkelte eftertænksomme et Glimt af Arvelighedsfak-
toren i Livsproblemet. De gamle Grækere, dette Vidunder 
af en Menneskestamme, skuede saadanne Glimt af den 
højere Sandhed. Med deres karakteristiske Indsigt skim-
tede de tydeligt Arvelighedsprincippet, tænkte meget over 
det og udarbejdede endog en Teori om Raceforbedring 
gennem Udlugning af de tarveligste Anlægsgrupper og 
Mangfoldiggørelse af de fremragende — med andre Ord: 
'vore Dages »Eugenik»-Teori. 

Saa tidligt som i det sjette Aarhundrede f. Kr. skrev 
f. Eks. den græske Digter Theognis af Megara: »Vi søger 
at skaffe os Væddere, Æsler og Hingste af god Stamme, 
og vi tror, at godt vil føde godt; alligevel skyr en god 
Mand ikke at ægte et slet Ophavs slette Datter — — Un-
dres ikke over, at vort Folks Stamme er skæmmet; thi 
det gode er i Færd med at blande sig med det slette.« 
Et Aarhundrede senere interesserede Platan sig meget for 
biologisk Udvælgelse som den bedste Metode til Racefor- 



bedring. Han foreslog, at Staten skulde parre de bedste 
med de bedste, og de daarligste med de daarligste; først-
nævnte skulde opmuntres til at sætte mange Børn i Ver-
den, medens de uegnedes Afkom skulde udryddes. Aristo-
teles holdt ligeledes paa, at Staten kraftigt skulde fremme 
de fremragende Typers Forøgelse. 

Dette var naturligvis kun nogle faa Seeres Syn, og der 
fulgte ingen praktiske Resultater efter. Det samme gælder 
om de enkelte andre Tænkere, der ligesom Shakespeare 
med sine berømte Linier om »nature and nurture (Na-
turen og Optugtelsen) aabenbart fattede Arveligheds-
tanken. Menneskehedens store Masse vedblev at mene, at 
de ydre Vilkaar var det, der ene fortjente Overvejelse. 

Tro paa Vilkaarenes afgørende Betydning fører nu 
uundgaaeligt til visse Slutninger af stor praktisk Vigtig-
hed. For det første: hvis det er sandt, at Mennesket i Ho-
vedsagen formes af sine Livsvilkaar, følger heraf logisk, 
at han kun behøver at skaffe sig Herredømme over disse 
Vilkaar for næsten efter Behag at kunne omforme sig selv. 
Ifølge Vilkaarstilhængeren beror Fremskridtet derfor ikke 
paa Menneskenaturen, men paa. Forhold og Indretninger. 
Endvidere: dersom Mennesket er sine Livsvilkaars Pro-
dukt, saa er menneskelige Forskelligheder kun Virkninger 
af Livsvilkaarenes Forskelligheder. Endelig: over far Vil-
kaarenes uhyre Vigtighed bliver alle menneskelige For-
skelligheder rent ubetydelige, og alle Mennesker er da 
faktisk »ligets. 

Saaledes er de logiske Slutninger, der maa drages af 
Vilkaarsteorien. Og denne Teori var visselig tiltalende. 
Ikke blot smigrede den de daarligt begavedes og uheldiges 
saarede Følelser, der, som vi ovenfor saa, bundede i Selv-
opholdelsesdrift og Selvagtelse; men den tiltalte ogsaa 

mange af Racens fineste Hoveder. Hvad kunde være mere 
tiltrækkende end den Tanke, at Menneskehedens Ufuld-
konnlieliiied‹r ikke skyldtes medfødte Mangler, men deri-
lit(1 11(;)rni:tztIstjenlige Livsvilkaar, og at selv de mest efter-
111,.vile iiedværdigede Mennesker muligvis kunde hæves 
,}1. +il de lyseste Højder, dersom blot Vilkaarene blev til-
. i .111,eligt forbedrede? Denne Appel til Altruismen fik en 
m yr;'t ig Støtte i den kristne Doktrin om alle Sjæles Lighed 
li »• Gud. Intet Under da, at Filosoffer og Videnskabs-
mænd i Forening fremkastede Teorier om Menneskeslæg-
ten ud fra rene Vilkaarssynspunkter. 

Alle det attende Aarhundredes store Tænkere (som sta-
dig øver Indflydelse paa vore Idéer og Indretninger i langt 
højere Grad, end vi tror) var overbevist om den »natur-
lige Lighed». Locke og Hume f. Eks. lærte, at ved Fødselen 
, »er Menneskets Sind et ubeskrevet Blad, dets Hjerne en 
uformet Masse uden nogen iboende Ordning eller be-
stemte Tendenser til Udvikling i denne eller hin Retning, 
blot en Mængde udefinerede Muligheder, der gennem Er-
faring, Tankeforbindelser og Vaner, kort sagt gennem Op-

, dragelse, kunde formes og udvikles ubegrænset, paa alle 
Maader og i hvilken som helst Retning& Den naturlige 
Ligheds Doktrin blev glimrende udtrykt af Rousseau og 
'udførligt indlemmet i saavel den amerikanske Uafhængig-
'hedserklæring som i den franske Erklæring om Menneske-
rettighederne. I sin fasteste Farm holdt Doktrinen Skansen 
til noget efter det nittende Aarhundredes Midte. Endnu 
paa det Tidspunkt kunde en saa bemærkelsesværdig Tæn-
ker som John Stuart Mill uden at blinke erklære: »Af alle 
'tarvelige Maader til at slippe fra Overvejelser angaaende 
sociale og moralske Forholds Indvirkning paa Menneske-
sindet er den tarveligste den at ville forklare Forskellig- 
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beder i Opførsel og Karakter ud fra medfødte og natur-
lige Uligheder i Anlæg.» 

*MiLl's Udtalelse kan betragtes som et Udtryk for den 
rene Vilkaarslære. Men allerede da lian fremsatte denne 
Ytring, havde Doktrinen læmpet sig betydeligt. Da det 
tyvende Aarhundrede gik ind, havde de Fremskridt, Vi-
denskaben havde gjort, begyndt at løfte det Slør, der ind-
hyllede Arvelighedsmysteriet, og Videnskabsmændene var 
begyndt at skænke disse Anliggender den nøjeste Opmærk-
somhed. Først troede man ikke, at Arvelighedsforeteelserne 
ændrede noget i den Antagelse, at Livsvilkaarene skulde 
være langt det vigtigste. Denne Tanke var som sagt tidligt 
i det nittende Aarhundrede blevet klart fremsat af den 
franske Naturforsker Lamarck. Han paastod, at levende 
Væseners Former og Funktioner opstod og udvikledes gen-
nem Brug, og at saadanne Forandringer blev direkte for-

. midlet af det ene Slægtled til det næste. Lamarck fremsatte 
med andre Ord den Teori om »de erhvervede Ejendomme-
ligheders Nedarvning», der skulde komme til at beherske 
den biologiske Tænkning til for en Menneskealder siden. 

Det er vanskeligt at overvurdere Lamarckismens kolos-
sale praktiske Følger, ikke blot for det nittende Aarhun-
drede, men ogsaa for vor egen Tid. Selv om de fleste Viden-
skabsmænd og med dem fremsynede Mennesker i stigende 
Tal og i alle Lande har anerkendt Arvelighedens afgø-
rende Vigtighed, er denne Sandhed hidtil ikke trængt dy-
bere ind i den almindelige Bevidsthed, ej heller har den 
haft nævneværdig Indflydelse paa vore Indretninger. Nye 
Tankers Fremtrængen foregaar i bedste Fald langsomt, 
og hvor meget vi saa end forandrer vor Tankegang, lever 
og handler vi dog efter Fortidens Vilkaarsteorier. Vore 
politiske og sociale Systemer, vore Opdragelsesmetoder 

j1j1\-.1■1.1JV V 
	

gry 

sidder stad lit ;< 1:1A i Lamarckismen og hviler stadig paa 
den F.II at Tndividets ydre Livsvilkaar og ikke 
Ary‹.1;.11. <1 .•. Menneskelivets Hovedfaktor. 

1,..111.114 Ti.allens Tag i Følelserne er meget stærkt. Denne 
1..e. 	i n '1►titnistisk Trosbekendelse; den rører ved Haab 

.1 ; 	111 ,,Ilier. Lamarckismen laa i stor Udstrækning til 
1....1 lur det nittende Aarhundredes glade Selvtillid, dets 

Ville(' om automatisk og ubegrænset Fremskridt. Ja, paa 
vise Omraader snarere forøgede end formindskede La-
marckismen den traditionelle Tro paa Vilkaarene. Før 
Lamarcks Tid havde man som nævnt troet, at det nyfødte 
Individ var et hvidt Blad, som Samfundet kunde skrive 
paa. Nu kom Lamarck og forsikrede, at en stor Del af 
dette skrevne ved Nedarvning kunde gives videre til kom-
mende Slægter med voksende Virkning. I Betragtning af 
de kraftige Midler, som Samfundet raadede over: Staten, 
Kirken, Hjemmet, Skolen, Veldædigheden o. s. v., var det 
ikke svært at tro paa, at en forstandigere og intensivere 
Anvendelse af disse Samfundsmidler sikkert og snart vilde 
føre til Tusindaarsriget. 

Følgelig »prædikede man den bekvemme og optimistiske 
Lære, at alt hvad vi havde at gøre, var blot at forbedre 
eet Slægtled ved Hjælp af sundere Omgivelser eller bedre 
Opdragelse, saa vilde det næste Slægtled simpelthen gen-
nem Arvelighed kunne begynde paa et rigere naturligt 
Niveau end sin Forgænger. Efter denne Teori kunde vi 
saaledes haabe uafbrudt, fra Slægtled til Slægtled, at højne 
.en Races medfødte Ejendommeligheder i ubegrænset Frem-
skridt og efter stadig voksende Maalestok..I. 

Paa dette fælles Vilkaarsgrundlag hvilede alle det nit- 

1) W. C. D. og C. D. Whetham: nileredity and Society», p. 4 (London 

1912). 
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tende Aarhundredes politiske og sociale Systemer. De 
kunde indbyrdes være meget forskellige og kives bittert 
om, hvilken Vilkaarsfaktor, der var den vigtigste. Politiske 
Tænkere hævdede, at Fremskridtet beroede paa Statsfor-
fatninger; »Naturforskere« som Buckle holdt paa, at Folke-
slagene formedes som blødt Ler af deres fysiske Omgivel-
ser; og Socialister proklamerede, at Menneskets Nyfødelse 
afhang af et nyt økonomisk System. Dog gik der igennem 
dem alle en fælles Tro paa Livsvilkaarenes afgørende Vig-
tighed, og alle lod de enten haant om Arveligheden eller 
ansaa den for en Faktor af lavere Rang. 

Det er nødvendigt at understrege dette, fordi vi maa 
huske, at det jo netop er disse Doktriner, der endnu stadig 
behersker de fleste Menneskers Tanke og Handling —
selv de dannedes. »Hvad enten de ved det eller ej, antager 
de fleste, der ikke grundigere har studeret Spørgsmaalet, 
stiltiende, at eet Slægtleds Erhvervelser indgaar i det næstes 
Arv, og de nuværende Samfunds- og Opdragelsessystemer 
er for en stor Del baseret paa dette falske Grundlag«". 

Lad os nu se, hvorledes den nye Biologi er opstaaet, der 
allerede har øvet en saa mægtig Indflydelse paa vor Livs-
betragtning, og som ser ud til at ville gribe dybt ind i 
Menneskeslægtens Skæbne. Moderne Biologi kan siges at 
tage sin Begyndelse med Udgivelsen af Darwins Arbejde 
om »Arternes Oprindelse gennem naturlig Udvælgelse« i 
1859. Denne epokegørende Bog blev heftigt angrebet og 
end ikke fra videnskabelig Side anerkendt før i sidste 
Fjerdedel af det nittende Aarhundrede. Dens Anerkendelse 
betegnede imidlertid intet mindre end en Revolution i 
Ideernes Verden. Darwin fastslog Evolutions-Princippet og 

viste, at FÅ olutionen skred frem gennem Arvelighed. Et nyt 
'langt Skridt blev snart taget af Francis Galton, Grundlæg-
geren .ir den Videnskab, der kaldes »Eugenik« eller »Race-
; )1.1 iedi; ,;«. I )arwin havde koncentreret sin Opmærksom-
l>>•,1 (>111 Dyr. Galion overførte Darwins Lære paa Menne-
..1.ei 1 inid derefter ny Jord ved at paavise ikke blot Men- 

Ile!' medfødte indbyrdes Forskelligheder, men tillige 
1 1,1 l'Atum, at man kan blive Herre over disse Forskellig-
1>>•i ler, at Menneskeslægten kunde blive sikkert og varigt for-
bedret ved at forøge de Individers Antal, der var begavet 
med fremragende Egenskaber, og formindske Antallet af de 
daarlige. Galton fattede med andre Ord fuldt ud de be-
tydningsfulde Slutninger, der maatte drages af Arvelig-
heden (hvad Darwin ikke gjorde), og forkyndte klart, at 
Arveligheden fremfor Livsvilkaarene var Livets Hoved-
faktor og det menneskelige Fremskridts vigtigste Løftestang. 

Som de fleste Pionerer i Tankens Verden maatte Galton 
vente længe paa tilbørlig Anerkendelse. Uagtet hans første 
eugeniske Skrifter fremkom allerede i 1865, vakte de ikke 
Tiendedelen af den Opmærksomhed som Darwins Værk, 
og selv i videnskabelige Kredse var det først lige i Slut-
ningen af det nittende Aarhundrede, at hans Teori vandt 
almindeligt Indpas, medens det dannede Publikum ikke 
blev rigtigt opmærksom paa den før i vort Aarhundredes 
første Aar. Men da Tanken een Gang var blevet kendt, 
fik den hurtig Fremgang. Videnskabsmænd over hele den 
civiliserede Verden tog Arbejdet op, og snart havde en 
Række mærkelige Opdagelser af Weismann, De Vries m.fl., 
lagt en sikker og autoritativ Grundvold under den nye 
Videnskab'. 

1) Popene & Johnson: Applied Eugeniesa, p. 33 (New York 1920). 
1) Den moderne biologiske Literatur er meget omfattende, og i et alment 

Arbejde som mit vilde udførlige Henvisninger ikke være paa Plads. Jeg skal 
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Vi har allerede omtalt, hvor dybt betydningsfuld en 
Forandring, den nye biologiske Aabenbaring har bevirket 
i Anskuelserne, ikke alene paa den abstrakte Videnskabs, 
men ogsaa paa hvert eneste af den praktiske Menneske-
tilværelses Omraader. Opdagelsen af Livsprocessens sande 
Natur, Visheden om, at de uhyre Forskelligheder mellem 
'Menneskene hovedsagelig skyldes Arvelighed fremfor Livs-
vilkaar, og Opdagelsen af en videnskabelig Metode til 
Raceforbedring er Ting af den mest gennemgribende Vig-
tighed. Lad os undersøge nogle af Sagens praktiske Sider. 

Et af Livsprocessens mest gribende Træk er Arvelig-
.hedens vældige Kraft. Kimplasmaens vidunderlige Magt 
aabenbares os mere og mere ved hver ny biologisk Opda-
gelse. Omhyggeligt isoleret, som den er, og beskyttet mod 
ydre Paavirkninger fuldfører den ihærdigt sin forud be-
stemte Bane, og endog over for ligefremme Indgreb søger 
den at overvinde Vanskeligheden og genoptage sin nor-
male Udvikling. 

Denne Kimplasmaens Ihærdighed ses paa hvert Trin af 
dens Udvikling lige fra den isolerede Kimcelle til det modne 
Individ. Se først paa dens tidligste Stadium. For ti Aar 
siden antog Biologerne almindeligvis, at Kimplasmaen tog 
varig Skade — og blev varigt omformet — af visse kemiske 
Substanser og Sygdomsgifte saasom Bly, Alkohol, Syfilis 
o. s. v. Disse skadelige Indvirkninger kaldtes *Racegifte», 
og man antog, at de var Hovedaarsagerne til Racedegene-
ration. Der var med andre Ord her et Omraade, hvor 

derfor nøjes med at henvise Læseren til to udmærkede Haandbøger paa dette 
Omraade, særlig hvad dets eugeniske Side angaar: Popende & Johnson: *Ap-

plicd Eugcnicss (New York 1920) og S. J. Holmes: sThe Trend of the Races 
(New York 1921). Sidstnævnte Arbejde har temmelig fuldstændige Biblio-
grafier ved hvert Kapitels Slutning. I disse to Haandbøger vil de Læsere, 
der ønsker at gaa dybere ind i Emnet, finde de fornødne Anvisninger. 
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Biologerne erkendte, at Livsvilkaarene direkte' omdannede 
det arvelige paa dyb og varig Maade. Nu derimod peger 
Beviserne klart den anden Vej. Medens det stadig alminde-
ligt indrømmes, at Kimplasmaen kan tage Skade, mener 
-de fleste Biologer nu, at saadan Skade er en midlertidig 
-»Induktion«, d. v. s. en Forandring i Kimcellerne, som ikke 
vdi iq't forandrer arvede Træks Natur, og som vil forsvinde 
i Løbet af faa Slægtled, dersom Skaden ikke gentages. 

For at citere en anden autoritativ Kilde: »Vi er saaledes 
i Stand til at fastslaa, at Oprindelse til Degeneration i Form 
af en eller anden direkte Virkning paa Kimplasmaen er 
en Størrelse, som man fra eugenisk Synspunkt næppe be-
'høver at regne med.  —  Kimplasmaen er saa omhyggeligt 
'isoleret og beskyttet, at det næsten er umuligt at beska-
dige den undtagen ved en Behandling saa grov, at den 
helt maa dræbe den; og den Degeneration, som Euge-
nikerne har at gøre med, er en saadan, at den fortsætter 
sig fra Slægtled til Slægtled, og som, naar den een Gang 
er standset, fordi dens Bærere har ophørt at formere sig, 
er lidet udsat for at komme op paany gennem Racegifte»2. 

Se nu paa. Livsprocessens næste Stadium  —  det mellem 
Undfangelse og Fødsel. Man mente tidligere, at det 
voksende Fosters Kimplasma kunde beskadiges og varigt 
forandres, ikke blot af de oven omtalte »Racegifte», men 
ogsaa af visse Foreteelser under Fostertilværelsen saasom 
Moderens Underernæring, kroniske Udmattelse, Frygt, 
Bekymring eller pludselig Skræk. Nu derimod er den Slags 

1) Man bør klart skelne mellem direkte og indirekte Virkninger. Det er 
jo fuldkommen indlysende, at Livsvilkaarene indirekte paavirker alle Livs-
former i Særdeleshed ved at begunstige visse Typer og hæmme andre, 
hvoraf følger en Forøgelse af førstnævnte og en Indskrænkning af de sidst-
nævnte. 

g) Popende & Johnson, op, cit., pp. 63-64. 
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Forestillinger bragt i største Miskredit. Der er ikke det 
mindste, som tyder paa, at Moderens Tilstand dybtgaaende 
skulde kunne indvirke paa hendes ufødte Barns Kim-
Plasma, .Moderens Tilstand kan selvfølgelig indvirke i høj 
Grad paa Fosterets Krop-Plasma, saa at Barnet kommer 
forkrøblet eller sygt til Verden. Men Barnet vil ikke ved 
Nedarvning lade disse Hæmninger gaa videre til sit Af-
kom. Omvendt er det lige saa sikkert, at intet, som Mode-
ren kan gøre for sit ufødte Barns Sundhed, vil kunne for-
bedre dets Kimplasma. Det kan muligvis lykkes hende at 
skaffe Barnet en sundere Krop, men dets Arvelighed blev 
-uigenkaldelig fastlagt i Undfangelsesøjeblikket. Her har vi 
altsaa endnu et Omraade, hvor Teorien om Livsvilkaare-
nes direkte Virkning paa Arveligheden er blevet afgørende 
modbevist. 

Vi vil gaa videre til det næste Stadium. Fødselen har 
fundet Sted. Individet er sat ind i Verden og udsat for 
langt stærkere Vilkaarsindvirkninger end dem, der kunde 
faa Indflydelse paa det i Fostertilstanden. Men disse Ind-
virkninger af de ydre Vilkaar træffer dets Krop-Plasma; 
dets Kim-Plasma er lige saa omhyggeligt isoleret og be-
skyttet, som dets Forældres var det, og de samme Love, 
som vi allerede har drøftet, gælder Barnet, saavel som de 
gjaldt Forældrene. 

Desuden afhænger Vilkaarsindvirkningerne paa Krop-
Plasmaen ogsaa i høj Grad af, hvad det paagældende In-
divid er for et Væsen. Biologien har nylig opdaget, at Vil-
kaarsindvirkningen aftager, efterhaanden som vi hæver os 
højere paa Livsskalaen; de lavere Typer paavirkes med 
andre Ord mest, medens Mennesket, den højeste biolo-
giske Type, synes at blive mindst pasvirket af alle. Dette 
er en meget vigtig Omstændighed. Visse Skribenter blandt 

  

Vilkaarstilhængerne har paastaaet, at selv om det var rig-
tigt, at Kimplasmaen ikke forandredes, bliver Mennesket 
dog i den Grad formet af sine Omgivelser og Livsvilkaar, 
at i Iivert Slægtled overvinder de arvelige Tendenser, 
der altsaa i Praksis er af underordnet Betydning. Saadanne 
Skribenter baserer hovedsagelig deres Argumenter paa vi-
denskabelige Eksperimenter, der er foretaget med lavt- 

,I.Iende Former af Dyrelivet og har fremkaldt paafaldcnde 
1(•:tillige Forandringer. Men overført paa Mennesket er 
disse Argumenter vildledende, fordi de samme Kræfter, 
der indvirker dybtgaaende paa lavere Former, har for-
holdsvis ringe Virkning paa de højere Dyr og endnu min-
•re paa selve Mennesket. Derfor er Mennesket mindst paa-
virkeligt og mest uafhængigt af Omgivelser og Livsvilkaar. 

Ovenstaaende er paa udmærket Maade blevet resumeret 
af den amerikanske Biolog Woods, der har udtrykt det 
som *Loven om Vilkaarenes aftagende Indflydelse<ii. 
'Woods viser ikke alene, at Vilkaarsindvirkningerne aftager 
i Forhold til Individets Rang paa den biologiske Stige, 
men ogsaa at de inden for selve det paagældende Individs 
Legeme aftager i Forhold til det paavirkede Vævs evolu-
tionære Rang og dets Alder. Dette er af Vigtighed med 
Hensyn til den mulige Vilkaarsindvirkning paa Menne-
skets Hjerne. Woods siger: »Det maa erindres, at Hjerne-
cellerne, selv hos et Barn, er Urtilstanden fjernere end 
-noget andet Væv. Hjernecellerne har længe før Fødselen 
-ophørt at dele sig. Vi maa derfor a priori vente forholds-
vis ringe Omformning af Hjernens Funktion& Endelig vi-
ser Woods, at Vilkaarsindvirkningerne aftager i Forhold 
til Organismens Evne til at træffe et Valg. Dette er na- 

      

      

      

      

      

      

1) Frederick Adams Woods: ,Laws of Diminishing Environmental Influ-

encese, Popular Science Monthly, April r gi o. 

      

          

          

          

          

          



fremragende Afkom, men ogsaa, at de avler saa.dant Af-
kom ifølge Naturlove, der kan bestemmes statistisk med 
en høj Grad af Nøjagtighed. (Og det tilsvarende gælder 
selvfølgelig, naar Talen er om tarveligt Afkom). 

Spørgsrnaalet, hvorledes fremragende Mennesker op-
staar, er blevet studeret af moderne Biologer fra Galton 
helt til nu, og der er indsamlet en Mængde autoritativt 
111 deriale. Vi vil tage nogle af disse lærerige Undersøgelser 
op til nærmere Betragtning. For at begynde med den tid-
ligste af dem, Galtons Afhandling om »Geniets Arvelighed» 
(1869), saa opdagede Galion, at Fremgang i Livet i paa-
faldende Grad var et »Familieanliggende« i Englands Hi-
storie. Ved omhyggelig statistisk Undersøgelse af et stort 
Antal navnkundige Englænderes Forhold fandt Galton, at 
en udmærket Fader havde uendeligt mange flere Chancer 
for at faa en udmærket Søn end en Fader, der ikke ud-
mærkede sig. For at anføre et Tilfælde blandt mange fandt 
Galton, at Sønnen af en fremstaaende Dommer havde en 
Mulighed af 4 for selv at blive en mærkelig Mand, 
medens Sønnen af en Fader, der tilfældigt plukkedes ud 
blandt den jævne Befolkning, kun havde en Mulighed af 
.ca. i : 4000 for at blive lige saa fremstaaende. 

Den Indvending meldte sig naturligvis straks, at Vil-
kaarsindvirkninger som f. Eks. Faderens Samfundsstilling 
kunde være mere eller mindre afgørende; at en fremstaa-
ende Mands Søn bliver skubbet frem uden Hensyn til med-
fødte Evner, medens den jævne Mands Søn aldrig faar 
Lejlighed til at vise sine. For nu at undersøge, om dette 
holdt Stik, tog Galton fat paa Pavedømmets Historie. Gen-
nem Aarhundreder var det Skik, at Paven adopterede en 
af sine Nevøer som sin Søn og puffede ham frem paa alle 
Maader. Dersom altsaa gunstig Lejlighed er alt, hvad der 
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turligvis af største Betydning, hvad Mennesket angaar; thi, 
som Woods siger: »Dette er maaske Hovedaarsagen til, at 
Mennesket, der af alle Skabninger har den største Evne 
til at udvælge sig Omgivelser, der svarer til dets særlige 
Behov og Natur, paavirkes saa lidt af ydre Forhold. Det 
dygtige, ærgerrige og energiske Medlem, der lejlighedsvis 
fødes i en ringe eller udartet Slægt, kan slippe fri fra sine 
aandsfremmede Fæller. Paa samme Maade kan den svage 
eller dovne eller lastefulde (selv om han skulde være et 
sort Faar fra den prægtigste Fold) med Lethed finde sit 
naturlige Tilholdssted». 

Af alt dette slutter Woods: »Hverken Eksperimenter eller 
Statistik kan præstere mindste Gnist af Bevis for, at al-
mindelige Livsvilkaar kendeligt skulde kunne forandre ud-
prægede aandelige eller moralske Træk fra, hvad de ved 
Arvelighed er forudbestemt til at være.» 

Vi ser altsaa, at Mennesket formes mere gennem Arve-
lighed og mindre gennem Livsvilkaar end noget andet 
'levende Væsen, og at de uhyre Forskelligheder, der dan 
iagttages mellem Mennesker hovedsagelig forudbestemmes 
i Undfangelsesøjeblikket, medens alt, hvad der hænder 
senere, er af forholdsvis ringe Betydning i saa Henseende. 

Vi vil nu se lidt paa, hvorledes Arveligheden egentlig 
øver sin Gerning paa godt og ondt i Mennesket. I nær-
værende Kapitel vil vi navnlig beskæftige os med de frem-
ragende Mennesketyper og opsætte til næste Kapitel at 
tage Stilling til de tarvelige. 

Hvad er det da, vi nu ved om de fremragende Indi-
vider? Vi ved, at de findes, og at de skyldes Arvelighed. 
Det er en god Begyndelse; men den vilde ikke bringe os 
stort længere, dersom vi ikke vidste mere af lignende Art. 
Heldigvis ved vi ikke blot, at de fremragende gerne har 
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behøves for at komme frem i Verden, burde disse Adoptiv-
sønner være blevet lige saa fremstaaende som fremstaaende 
Mænds egne Sønner. Men det viste sig, at de i Virkelig-
heden kun opnaaede Storhed saa ofte, som det statistisk 
kunde forventes af store Mænds Nevøer — hvis Muligheder 
i saa Henseende ifølge foretagne Undersøgelser er langt 
ringere end store Mænds Sønners. Men trods forskellige 
Procentsatser for nærmere og fjernere Arvelighedsforhold 
er og bliver fremragende Egenskaber alligevel et Familie-
anliggende; Galton fandt, at næsten Halvdelen af Englands 
store Mænd havde fremragende nære Slægtninge. 

Galtons Undersøgelser af engelsk Storhed er blevet kri-
tiserede som kun gyldige i et Land, hvor Grænserne mel-
lem Kasterne er skarpe. For at prøve disse Indvendingers 
Holdbarhed flyttede den amerikanske Biolog Woods Un-
dersøgelserne over til de Forenede Stater — et Land, hvor 
Mulighederne for at komme frem i langt højere Grad har 
været lige, og hvor der praktisk talt ikke findes Kaste-
grænser. Hvorledes forholdt det sig da med Amerikas store 
Mænd? Dersom det konstateredes, at de havde færre frem-
ragende Slægtninge end Englands dito, vilde det være en 
fin Fjer i Vilkaarstilhængernes Hat, eftersom det skulde 
kunne vise, at Fremgang i Livet ved lige ydre Muligheder 
ikke beror paa Slægtens Begavelse eller Mangel derpaa. 
Dersom paa den anden Side det, der passede i England, 
skulde vise sig at holde Stik ogsaa' i Amerika, vilde Teo-
rien om fremragende Egenskabers Arvelighed blive langt 
mere grundfæstet. 

Resultatet af Woods' Studier' blev en slaaende Bekræf-
telse af Galtons. Woods tog to Grupper fremragende Arne- 

1) Frederick Adams Woods: »Heredity and the Hall of Fames, Popular 
Science Mon114y, Maj 1913. 

rikanere: en. 	Gruppe paa 3500, der var opført som 
særligt 1.rt,111 ,:t.i.tende i de bedste biografiske Lexica, og en 
lille 	anfattende de 4.6 store Amerikanere, der er 

> L i y t i »Hall of Farne». Hvorledes var nu disse 
t1.1\111.111itlitt,tt Personer i Familie med hinanden? Hvis frem- 

 I',genskaber ikke var noget, der »ligger i Slægten», 
\ I, 1,t Mulighederne for, at de skulde være indbyrdes be-
1, t ;tt tltt, øjensynligt ikke være større end den øvrige Be-

1 — og Woods fandt, at disse Muligheder statistisk 
kunde udtrykkes som '1 : 500. Men det viste sig, at de 3500 
navnkundige Amerikanere var indbyrdes beslægtede, ikke 
i Forholdet I : 500, men i Forholdet 5. Ved at plukke 
.de mest kendte af de 350o ud og danne en ny Gruppe 
viste det sig ydermere, at denne Gruppes Medlemmer var 
indbyrdes beslægtede i Forholdet i : 3. Aller mest paa-
faldende var de Resultater, der fremkom ved at under-
søge den meget fremragende Gruppe, som er optaget i 
•»Hall of Farne». Her steg Slægtskabshyppigheden til r : 2, 

.og talte man alle deres fremstaaende Slægtninge med, 
'kom der gennemsnitlig over en paa hver. Det er altsaa 
blevet opdaget, at navnkundige Amerikanere er mellem 
500 og r000 Gange mere i Slægt indbyrdes, end alminde-
lige Amerikanere er. Eller for at udtrykke det paa en 
anden Maade: i Procent af de Forenede Staters Befolk-
ning ejer lige saa stor Sandsynlighed for at frembringe et 
Geni som hele det øvrige Land tilsammen — de resterende 
gg Procent. 

Man kunde ganske vist indvende, at selv i Amerika er 
.fremstaaende Mænds Vilkaar i den første Del af deres 
Liv maaske gennemgaaende gunstigere end dem, Befolk-
ningens store Masse lever under. Denne Indvending imøde-
gaas af en anden af Woods Undersøgelser — et meget dyg- 
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tigt og udførligt Studium af Europas Kongehuse'. Her 
har vi en Klasse Mennesker, om hvilke ingen kan betvivle, 
at deres Vilkaar helt igennem er gunstige. Hvis gunstig 
Lejlighed fremfor medfødte Evner er Aarsagen til, at Folk 
slaar igennem, burde de fleste af denne Klasses Medlemmer 
have vist sig fremragende, tilmed i nogenlunde lige Grad, 
da Mulighedernes Dør staar aaben for enhver af konge-
ligt Blod. Og dog blev Resultatet af Woods' Undersøgelse 
akkurat det omvendte. Trods de gunstige Livsvilkaar, der 
saa at sige overalt er til Stede, ses det, at fremragende 
Egenskaber hos kongelige Personer ganske som i andre 
Klasser er et udpræget »Familieanliggende». Kongelige 
Genier er ikke spredt paa Maa og •aa over det genealogi-
ske Kort; de er samlet i isolerede Kæder, bestaaende af 
indbyrdes nærbeslægtede Individer. En Kæde har sit Midt-
punkt i Frederik den Store, en anden i Dronning Isabella 
af Spanien, en tredje i Vilhelm den Tavse og en fjerde i 
Gustav Adolf. Og det er værd at lægge Mærke til, at ogsaa 
udpræget ringe Begavelse blandt Kongehusenes Medlem-
mer er udsondret paa samme Maade; naar kongelige Per-
soner er dumme og udartede, ligger ogsaa det i Slægten. 

Men hvad nu med Hensyn til de fremragende Individer, 
der stammer fra tilsyneladende middelmaadige Familier? 
Skribenter blandt Vilkaarstilhængerne bliver aldrig træt 

.af at lave Lister over store Mænd, der er »kommet af intet». 
Disse Tilfælde er imidlertid blevet nøje undersøgt, og jo 
omhyggeligere de studeres, desto mere overbevisende bli- 

1) Frederick Adams Woods: *Mental and Moral Heredity in Royalty* 
(New York 1906). Se ogsaa hans Bog *The Infiuence of Monarchs* (New 
York t 913), og hans Artikel *Sovereigns and the Supposed Iniluence of Op-
portunityt, Science af 1 g/6 1914, hvori Dr. Woods besvarer nogle Kritiker af 
hans Arbejde. 
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ver Vidnesi r‹lelie om, at Storhed aldrig kommer af »intet«. 
Tag f. Abraham Lincoln. Han var længe et af Vil-
kaarstilli,t.rily.rites mest glimrende Eksempler. Lincoln an-
t;tg.•,, alniiniliaigt at være kommet af »Stodderpak» af den 

∎  Slags. Men nøje Undersøgelse beviser, at dette 
absolut ikke holder Stik. Som en af dem, der har beskæf- 

sig med Sagen, bemærker: »Saa langt fra, at hans 
senere Karriere ikke skulde have nogen Forklaring i hans 
Oprindelse og tidligste Historie, er den tværtimod saa be-
grundet i disse, som noget Menneskes kan være«". Og en 
anden Autoritet har nylig erklæret: »Lincoln Familien var 
en af de bedste i Amerika, og medens Abrahams egen 
Fader var en excentrisk Person, var han dog en Mand 
af betydelig Karakterstyrke, ingenlunde »Pak«, saadan som 
han ofte betegnes. Hanks Familien, som Moderen til Neg-
renes Befrier tilhørte, havde ogsaa i hvert Slægtled lagt 
høje Evner for Dagene. Desuden var Abraham Lincolns 
Forældre, Thomas Lincoln og Nancy Hanks, Fætter og 
Kusine«2. 

Selvfølgelig er der adskillige navnkundige Individer, hvis 
Storhed Genealogien endnu ikke kan forklare. Men i de 
fleste Tilfælde er Grunden den, at man ved saa lidt om 
deres Forfædre. Som Holmes med Rette bemærker, »bør 
det desuden huskes, at Storhed er betinget af en særlig 
Forening af Egenskaber; mangler en enkelt af dem, kan 
dette forhindre et Individ i at naa en fremragende Posi-
tion. En stor Mand maa gøre mere end simpelthen være 
til; han maa udføre ganske særligt bemærkelsesværdige Ar- 

1) Ida M. Tarbell: 	early Life of Abraham Lincoln* (New York 1896). 
1) En Undersøgelse af Lincolns Herkomst paa mødrene Side findes i C. H. 

Hitchkock: *Nancy Hanks* (New York 1899). 
8) Popene & Johnson, op. cit. p. 333. 
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bejder eller Bedrifter, før han faar Berømmelsens Krone, 
og mangen Mand af glimrende naturlig Begavelse har 
ikke kunnet blive stor, fordi hans Karakter havde en eller 
anden medfødt Svaghed, eller fordi han savnede tilstrække-
lig Inspiration eller drivende Kraft. Store Mænd maa ikke 
alene fødes store, de maa ogsaa arbejde sig frem til Stor-
hed, og opnaar de tilbørlig Anerkendelse i Verdens øjne, 
maa Storhedspræget desuden paatrykkes dem udefra. Det 
er rigtigt, at store Mænd synes at stige højere end deres 
Kilde. I Reglen stammer de dog fra Forældre, som har 
været betydeligt over det middelmaadige. Og jeg vover 
at fremsætte den Mening, at en stor Mand aldrig er blevet 
født af Forældre, hvis Forstandsevner laa under det nor-
male. Der er større Chancer for, at en stor Mand skal 
opstaa, hvis begge Forældre har meget fremragende Evner, 
end naar kun den ene af dem er over Middel. I de Til-
fælde, hvor en stor Mand synes at staa langt over sine 
nærmeste Forfædres Niveau, skyldes det, tror jeg, for en 
stor Del den Omstændighed, at hver af Forældrene har 
kunnet tilskyde særlige Egenskaber, som manglede hos 
'den anden, og heri kan de have faaet Hjælp af Egenskaber 
,fra fjernere Forfædre, saaledes at der er opstaaet den nød-
'vendige Forening af arvelige Faktorer. — Een Ting er 
.sikker, nemlig at man ikke kan skabe Storhed af Middel-
maadighed eller gode Evner af medfødt Dumhed, selv 
•om man saa benytter alle de Midler, som Livsvilkaar, Op-
.dragelse eller andre Forhold kan yde»». 

Ja, selv om vi erkender, at store Mænd af og til kan 
opstaa. af  Slægter, der aldrig har vist mindste Tegn til 
fremragende Evner, burde dette snarere styrke end svække 

vor Tro paa den Kraft, der ligger i Arveligheden. Som 
Woods rigtigt siger: »Naar man betænker, hvor sjældent 
saadanne Sliegter frembringer en stor Mand, maa det være 
indlyseed e, at hans Storhed skyldes en tilfældig Forening 
af g n t:.i ;ly: Egenskaber, der træffer sammen gennem hans 
1,'4)r...1die og mødes i ham selv.» 

Il, ..11,:des kan vi endelig uden gennem Arvelighed for-
klare den enorme Forskel mellem, hvad store Mængder 
Nknnesker driver det til, uagtet de lever under samme 
Vilkaar og har samme ydre Muligheder? »Hvad Vilkaar 
angaar, stod Muligheden for at blive en stor Fysiker aaben 
for hver enkelt af de Tusinder af Studenter, der var Lord 
Kelvins samtidige; Muligheden for at blive en stor Mu-
siker har staaet aaben for alle Elever i alle de Musik-
konservatorier, der har blomstret, siden Johann Sebastian 
Bach var Kordreng i Ltineburg; Muligheden for at blive 
Mangemillionær har staaet aaben for hver Kontorist, som 
har brugt en Pen, siden John D. Rockefeller var Bog-
holder i en Butik i Cleveland; Muligheden for at blive 
en stor Handelsfyrste har staaet aaben for hver Dreng, 
der har gaaet i en amerikansk Skole, siden den fjorten-
aarige John Wanamaker var Bydreng i en Philadelphia 
Boghandel« t. 

Dette er nogle af Resultaterne af Biologiens Under-
søgelser vedrørende Uligheden mellem Mennesker. De er 
visselig slaaende, og alle peger de hen imod de samme 
Slutninger, nemlig at denne Ulighed er medfødt, at den 
•er forudbestemt gennem Arvelighed, og at hverken Vil-
,kaar eller Lejlighed væsentlig kan ændre den. 

Men dette er kun det halve af Historien. I Løbet af de 

1) S. j, Holmes: sThe Trend af the Races, pp. tt 5-1 ir 6, New York t 92 t . 

1) Alleyne Ireland: sDernocracy and the Human Equations, p.153, (New 

York 1921). 
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sidste tyve Aar har man nærmet sig det menneskelige 
Ulighedsproblem ad helt nye Veje, ved Hjælp af en helt 
anden Videnskabsgren — Psykologien. Og Resultaterne 
af disse psykologiske Undersøgelser har ikke blot passet 
ind i Biologiens, saa at de til Overflod har fastslaaet menne-
skelige Evners arvelige Natur; men de har tillige ført Bevis 
derfor paa en endnu mere slaaende Maade og med langt 
større Muligheder for Anvendelighed i Praksis. 

Det nye i Psykologiens Behandling af Problemet er ind-
lysende, naar vi gør os klart, at medens Biologien hoved-
sagelig har undersøgt Individets Afstamning og Handlin-
ger, undersøger Psykologien selve hans Aand og Sind. Det 
bekendteste Middel i den psykologiske Undersøgelses Tje-
neste er de saakaldte »Forstandsprøver«, der i 1905 blev 
opfundet af den franske Psykolog Binet. Siden denne for-
holdsvis beskedne Begyndelse har Aandsprøverne udviklet 
sig enormt i baade Sammensathed og Omfang, indtil de 
kulminerede i de gigantiske Undersøgelser, som den ameri-
kanske Hærledelse foretog under Verdenskrigen, da over 
•I,700,000 Mand blev forstandsundersøgt paa mange for-
skellige Maaderi. Og trods de bemærkelsesværdige Frem-
skridt, den psykologiske Metode allerede har gjort, synes 
den endnu kun at være i sin Barndom, og det ser ud til, 
at den vil kunne give langt usædvanligere Resultater i en 
nær Fremtid. 

1) Det Materiale, der indsamledes ved de Forenede Staters Forstands-
prøver, er udførligt blevet offentliggjort i: *Memoirs of the National Aca-
demy of Sciencese, Bind XV, udgivet af Major R. M. Yerkes. En god 
Forkortelse, der indeholder mange af de vigtigste Følgeslutninger etc., er 
Majorerne Yerkes' og Yoakum's mindre Bag: sArmy Mental Tests* (New 
York 1920). jævnfør værdifulde Diskussioner om denne Sag i: *Publications 
of the American Sociological Society*, Bind XV, pp. 102-124. Endvidere 
de allerede anførte Bøger af Conklin, Ireland og McDougall. 

Alligevel er let allerede opnaaede af den dybeste Be-
tydning. Der er blevet ført afgørende Bevis for, at For-
stand er ffirtulbestemt ved Arvelighed, at Individerne, 
naar de 1,i minier til Verden, er uhyre forskellige i Hen-
seende til Aandsevner, at disse Forskelligheder praktisk 

E ;E I iihliv‹:r konstante hele Livet igennem og ikke kan 
ini l;1,es af Livsvilkaar eller Opdragelse, at et Individs 
nuvLerende Aandsniveau nøjagtigt kan bestemmes, og at 
selv et Barns fremtidige Aandsniveau som voksen kan for-
udsiges med stor Sikkerhed. Dette er i Sandhed Opdagel-
ser, hvis praktiske Vigtighed næppe kan overvurderes. De 
sætter os i Stand til at sortere ikke blot Individer, men 
hele Folkeslag og Racer i Henseende dl deres medfødte 
Evner, at gøre Status over vore aandelige Aktiver og Pas-
siver og danne os en bestemt Opfattelse af, hvor vidt 
Menneskeheden er paa Vej mod højere Erobringer eller 
mod Nedgang. 

Lad os nu se, hvad det er, Forstandsprøverne har vist. 
Først maa vi huske paa, hvad Ordet »Forstand« virkelig 
betyder. »Forstand« maa ikke forveksles med »Kundskaber«. 
Kundskaber er Resultatet af Forstand, til hvilken de staar 
i samme Forhold som Virkning til Aarsag. Forstand er 
Tankens Forarbejdningsevne; Kundskaber er Raastof, der 
fyldes paa Tanken. Om Kundskaberne optages eller gaar 
tabt, eller hvad de bruges til, afhænger hovedsagelig af 
Forstandens højere eller lavere Grad. Denne Tankens For- I; 
arbejdningsevne, som fremgaar af Forstandsprøverne, kal-
des af Psykologerne »Forstandskvotienten« (»F. K.«). 

Psykologien har opfundet en Række aandelige Mener 
til Maaling af Menneskeforstanden, fi-a Barnets og opefter. 
Den aandelige Forarbejdningsevne hos et Barn i en vis 
Alder kan f. Eks. bestemmes ved at sammenligne den 

Emuen mod Kukures. 	 5 
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(saaledes som Forstandsprøver har vist den at være) med 
den Forstand, som ved omhyggelig Undersøgelse af et 
uhyre Antal Tilfælde har vist sig at være det statistiske 
Gennemsnit for Børn af den paagældende Alder. Dette 
lader sig gøre, fordi man har fundet, at den aandelige 
Forarbejdningsevne forøges regelmæssigt, efterhaanden som 
Barnet bliver ældre. Denne Forøgelse sker hastigt i de 
første seks Leveaar og bliver saa langsommere, indtil der 
omkring Sekstenaarsalderen sædvanligvis ikke længere fin-
der nogen Forøgelse af den aandelige Forarbejdningsevne 
Sted — omend den hos Personer af ganske usædvanlig 
Intelligens vedbliver at vokse flere Aar endnu. 

Et stort Antal omhyggelige Undersøgelser af Skole-
børn har fastslaaet bogstavelig talt forbløffende Uoverens-
stemmelser mellem deres Levealder og deres aandelige 
Alder. I første Forberedelsesklasse, hvor Børnenes Leve-
alder er omkring seks Aar, findes nogle Elever med saa 
lav en Aandsalder som tre, medens andre Elever har saa 
høj en Aandsalder som ni eller ti. Paa tilsvarende Maade 
kan i første Gymnasieklasser, hvor Levealderen er om-
kring fjorten Aar, nogle Elevers Aandsalder være saa lav 
som ti eller elleve, medens andres Aandsalder kan være 
saa høj som nitten eller tyve. 

Og det maa erindres, at et hvilket som helst enkelt Barns 
Forstandskvotient, naar den først er opdaget, kan regnes 
som en konstant Faktor, der ikke forandrer sig i Tidens 
Løb. Tag f. Eks. to Børn, hvis Fødselsattester viser, at de 
begge er fire Aar gamle, men hvis Aandsalder er hen-
holdsvis tre og fem. Naar deres Levealder er otte Aar, 
vil det daarligere begavede Barns Aandsalder være om-
kring seks, medens det bedre begavedes vil være omkring 
ti. Og naar de har naaet en Levealder af tolv Aar, vil  

deres A:mil•;.1111r,! være henholdsvis omkring ni og omkring 
femten. A ;Liger vi, at den aandelige Forarbejdningsevnes 
Fc,mry begge Børn ophører, naar de har naaet en 
I ,cv, .11,1, 1 al seksten Aar, vil det Forholdstal, der til den 
'firl I.. !egner Forskellen mellem deres Aandsalder, forblive 
Loil..1.1;1i. hele deres øvrige Liv igennem. Dette er Grun-
d. 11 ■ i I, at Aandsalderen hos Mennesker over seksten Aar 
1.,.1 naar den een Gang er blevet fastslaaet, kan be- 

agtes som en uforanderlig Størrelse. De eneste Undta-
gelser er de forholdsvis sjældne Individer af meget frem-
ragende Intelligens, hvis aandelige Forarbejdningsevne 
vedbliver at vokse nogle Aar endnu, og som følgelig er 
meget langt forud for deres Jævnaldrende. Der anvendes 
to Metoder til aandelig Gradering: Børn graderes i »Aar», 
voksne efter visse Kvalitetsbestemmelser, der strækker sig 
fra »meget fremragende» gennem »middel» til »meget ringet:. 

Pladsen tillader ikke at komme ind paa nogen mere 
udførlig Skildring af Forstandsprøvernes Art. Deres Antal 
er legio, og deres Specialisering er minutiøs. Alligevel giver 
de alle de samme almindelige Resultater. Ligegyldigt 
hvilket Træk hos Individet, man vælger, Resultaterne er 
dog analoge. Hvis man for saa vidt muligt at undgaa For-
virring vælger de simpleste Træk, finder man de samme 
Forhold hver Gang. Hvad enten det drejer sig om at af-
mærke alle A'erne paa et Ark med trykte Begyndelses-
bogstaver eller ordne alle Stumperne i en Sammenlæg-
ningsgaade, reagere mod en vis Stimulans, foretage Tanke-
forbindelser, tegne Figurer, huske forskellige Ting, angive 
Modsætningen til visse Ord, skelne mellem løftede Gen-
standes Vægt eller klare en hvilken som helst anden af de 
Hundrede Forstandsprøver, er Følgeslutningen dog altid 
den samme. Der er stor Forskel paa Individernes Evner, 

11• 
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og ikke to er ens, hverken legemligt eller aandeligt, hver-
ken ved Fødselen eller nogensinde senere»'. 

Vi ser altsaa, at Menneskene er anbragt paa vidt for-
skellige Aandstrin, at de har en Mængde forskellige aande-
lige Skikkelser, ganske som de ogsaa har en Mængde for-
skellige legemlige, og at begge Dele i Hovedsagen skyldes 
Arvelighed. Det er tillige yderst betydningsfuldt at lægge 
Mærke til, hvor nær en Forbindelse der bestaar mellem 
Forstand . og Beskæftigelse, social og økonomisk Stilling 
samt Race. Arvelighedens Kraft kommer intetsteds saa 
klart tilsyne som i den Forbindelse, der bestaar mellem 
medfødte overlegne Evner og disses Tendens til at skaffe 
deres Mand frem. Vort Samfundssystem er belemret med 
talrige Mangler, som hæmmer fremragende Individer og 
begunstiger de tarveligt udrustede; vore Forestillinger, 
Love og Indretninger hviler i stor Udstrækning paa de 
falske Lærer om Vilkaarsindvirkninger og »naturlig Lig-
hed» — men den bydende Tilskyndelse, der gror af over-
legen Kim-Plasma, slaar dog med hele sin Magt løs paa 
disse Skranker af Menneskeværk og løfter i Reglen sin 
Mand over dem; kun alt for ofte desværre bestaar den 
Pris, Racen maa betale, i hans Sterilitet, i at han ikke 
efterlader sig Børn. 

En anden Omstændighed, det er værd at lægge Mærke 
til, er den Maade, hvorpaa Psykologien har bekræftet de 
biologiske og sociologiske Teorier. Baade Biologer og So-
ciologer er mere og mere kommet til at betragte Samfunds-
og Racestandpunkt som gyldige Udtryk for medfødte 
i'',gcnskaber. Nu kommer Psykologien, gaar løs paa Pro-
bleinct fra en ny Side og efter andre Metoder, og dens 

I) Plippnne & Johnson, pp• 77-78.  

Resultater stemmer nøje overens med, hvad de andre Vi-
denskaber allerede har udfundet. Hvor stor denne Over-
ensstemmelse er, vil nogle Eksempler vise. 

Vi tager først et Par engelske Undersøgelser: Der blev 
foretaget en Sammenligning mellem Forarbejdningsevnen 
blandt Drengene i en Privatskole, hvor de fleste Elever 
var Sønner af Lærere ved Universitetet i Oxford, og blandt 
Drengene i en Kommuneskole med Elever fra Byen. Jeg 
skal anføre Resultaterne, som de formuleredes af Professor 
McDougall, der førte Tilsyn med Forsøget, og Mr. H. B. 
English, der udførte det, Professor McDougall siger: »Kom-
muneskolen var usædvanligt god, og Undervisningen var 
i mange Retninger bedre end i den anden, den private; 
Drengene var fra gode Hjem, Sønner af gode, jævne Bor-
gere: Detailhandlere, Haandværksmestre o. s. v. Uden at 
gaa i Enkeltheder kan jeg som Helhed sige, at Udfaldet 
viste, at Drengene i den Skole, der besøgtes af den intellek-
tuelle Klasse, var de andre i høj Grad overlegne«i. Og 
Mr. English udtaler: »Skønt Grupperne er smag, er de 
overordentligt ensartede og repræsenterer paa fuldgyldig 
Maade Børnene i to sociale eller økonomiske Lag. Jeg be-
tænker mig derfor ikke paa at sige, at disse Resultater vil 
passe paa samtlige Børn af de Klasser, der var repræsen-
terede, og at drage den Slutning, at Børnene af den aka-
demiske Klasse mellem tolv og fjorten Aar viser en meget 
udtalt Overlegenhed i Intelligens»'. Professor McDougall 
knytter hertil følgende interessante Kommentar: »Resul-
tatet er saa meget mere slaaende, naar man betænker 
efternævnte Omstændigheder: For det første har hver 

1) McDougall, p. 6z. 
1) H. B. English: nYale Psychological Studiem (Igi7), citeret af MeDou- 
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Dreng to Forældre og arver sine Egenskaber fra dem 
begge. For det andet er der ikke leveret Bevis for, at 
Universitetslærere foretrækker begavede Hustruer, eller at 
de har særligt Talent til at finde begavede Hustruer. Det 
er da højst sandsynligt, at hvis disse Mænds Hustruer 
havde været af lige saa fremragende Forstand som deres 
Ægtemænd, vilde deres Sønner have været Drengene i 
den anden Gruppe endnu mere overlegne«t. 

Lad mig i denne Forbindelse anføre, hvad en anden 
britisk Psykolog, der med samme Resultater foretog et 
lignende Forsøg, sluttede deraf: »Af alle disse Grunde kan 
vi drage den Slutning, at naar de fremragende Forældres 
Sønner viste fremragende Dygtighed under Forstandsprø-
verne, skyldtes det medfødte Egenskaber. Og saaJedes synes 
vi at have bevist, at aandelige Egenskaber af den højeste 
»Samfundsværdi» er udtalt arvelige»2. 

Vi gaar nu videre til Amerika. De Forenede Stater 
frembyder et mere lærerigt Felt, fordi deres mere flydende 
Samfundsstruktur og Befolkningens uensartede Racesam-
mensætning bevirker, at Forholdet mellem Forstandsevner, 
social og økonomisk Stilling samt Racetilhørighed kan 
studeres under eet. 

Men forinden vi drøfter disse amerikanske Forsøg, vil 
vi genkalde visse Omstændigheder i vor Erindring. Alle-
rede i lang Tid er de amerikanske Biologer og Sociologer 
mere og mere kommet til den Slutning, 1) at den gamle 
»indfødte amerikanske» Stamme, fordelagtigt udtaget, som 
den blev, blandt Nordeuropas Racer, er det mest frem-
ragende Element i den amerikanske Befolkning; 2) at 

1) McDougall, pp. 61-62. 

1 ) Gydt Burt: *Experimental Tests of General Intelligence% British Jour-
nol ~f 	Bind III (igog), citeret af McDougall. 

senere Indvandrere fra Nordeuropa, uagtet de stammede 
fra væsentligt samme Racemateriale, var mindre fordel-
agtigt udtagne og gennemsnitligt rangerede noget lavere; 
.3) at de nyere Indvandrere fra Syd- og Østeuropa afgjort 
.staar lavere end de nordeuropæiske Elementer; og 4) at 
Negrene er alle de øvrige Elementer underlegne. Vi skal 
nu se, hvorledes psykologiske Undersøgelser har bekræftet 
disse biologiske og sociologiske Slutninger. 

Et af de seneste af disse Forsøg]. blev udført med ad-
skillige Hundrede Skolebørn i de lavere Klasser. Børnene 
blev inddelt paa to Maader, dels efter deres Racetilhørig-
hed, dels efter Forældrenes Samfunds- og Formuestilling. 
Raceinddelingen var følgende: a) Børn af amerikansk-
fødte hvide Forældre, b) Børn af italienske Indvandrere 
(mest Syditalienere), c) Negre og Mulatter. Forældrenes 
sociale og økonomiske Stillinger klassificeredes saaledes: 
i) Akademikere, 2) Anden højere Uddannelse og større 
Forretningsmænd, 3) faglærte Arbejdere, 4) halvvejs eller 
ikke faglærte Arbejdere. Nu udfandtes »F. K.« (Forstands-
kvotienten) for hver Kategori, idet Hensigten var at kon-
statere, om og i saa Fald hvilken Forbindelse, der bestod 
mellem Racetilhørighed, økonomisk-social Stilling og 
Aandsevner. Her er Resultaterne: 

	

Amerikanere af Samfundsstilling I   F. K.  =  125 
2 	  F. K. ---- 118 

3 	 .. F. K..= 107 

4 	 F K — 92 

Alle Amerikanere under eet 	  F. K. = 106 

1) Dette Forsøg, der udførtes af Miss A. H. Arlitt fra Bryn Mawr Col-

lege, anføres hos McDougall (pp. 65-64), der har faaet Opgivelserne di-

rekte fra Miss Arlitt, forinden hun selv offentliggjorde dem. Forsøget synes 

at have fundet Sted i 192o. 
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Farvede 	  
Italienere 	  

F. K. = 83 
F. K. = 84 

Et lignende Forsøg med Børn i New York City's offent-
lige Skoler, der udførtes af den kendte Autoritet, Professor 
S. M. Terman, gav Resultater, der paafaldende ligner 
ovenstaaende. I dette Tilfælde var Børnene simpelthen 
inddelt efter Forældrenes Raceafstamning: 1) amerikansk-
fødte hvide Amerikanere, 2) nordeuropæiske Indvandrere, 
3) italienske Indvandrere, 4) portugisiske Indvandrere. 
Resultaterne var følgende: 

Amerikanere 	  F. K. = to6 
Nordeuropæere 	  F. K. = 105 
Italienere 	  F. K. --- 84 
Portugisere 	  F. K. ------ 84 

Læg Mærke til, at baade de amerikanske og de italienske 
Gruppers F. K. er nøjagtigt ens i begge Forsøg, uagtet 
de undersøgte Børn selvfølgelig ikke var de samme. 

Her følger Professor Termans Slutninger om Forbindel-
sen mellem Forældrenes sociale og økonomiske Stilling og 
Børnenes Intelligens; de er dragne paa Grundlag af hans 
talrige Undersøgelser af Skolebørn lige fra New York til 
'California: »En Intelligens af F. K. 110-120 (dette Om-
'raade betegnes som »fremragende Forstand«) er omtrent 
.fem Gange saa almindelig blandt Børn af høj social Stil-
ling som blandt Børn af lav social Stilling, idet Forholdet 
.blandt de førstnævnte er omkring 24. Procent af alle, me-
dens det blandt de sidstnævnte kun er 5 Procent af alle. 
Gruppen »fremragende Forstand« bestaar for en stor Del 

- -- 
1) s. M. Terman: «Intelligence of School Childrene, p. 56 (New York  

af Børn af ret velstaaende Forretningsfolk eller af Aka-
.demikere.« De Børn, der ved Prøverne har opnaaet over 
120 Points, betegner Professor Terman som værende af 

.»meget fremragende Forstand». »Børn af denne Gruppe er,» 

siger han, »usædvanligt fremragende begavede. Ikke mere 
end 3 af too naar op paa F. K. 125, og kun omkring 
af to° naar op paa F. K. 130. I en middelstor Bys Skoler 
naar kun i Barn af 250 eller 30o en F. K. paa 140. Blandt 
en Række tilfældigt valgte Børn, ialt 476, naaede ikke et 
eneste af dem, hvis Samfundsstilling angaves som »under 
middel«, en F. K. af 120. Blandt Børnene af høj Samfunds-
stilling naaede omkring to Procent en F. K. af 120 eller 
mere. Gruppen 120-140 (d. v. s. meget fremragende For-
'stand) bestaar næsten udelukkende af Børn, hvis Forældre 
,hører til den akademiske eller meget velstaaende forret-
ningsdrivende Klasse. En faglært Arbejders Barn kommer 
'lejlighedsvis med i denne Gruppe, en almindelig Arbejds-
mands yderst sjældent»'. 

Lad os tilsidst i Forbigaaende mærke os nogle af de 
talrige Undersøgelser, der er blevet foretaget for at ud-
finde farvede Skolebørns Intellifs jn.  s2. Pladsen tillader ikke, 
at vi gaar nærmere ind paa denne Sag. Det maa være 
nok at bemærke, at Resultaterne stemmer med, hvad tid-
ligere er blevet fastslaaet, nemlig at den farvede Befolk-
nings Forstand i Gennemsnit tydeligt staar lavere end 
amerikansk-fødte hvides og noget lavere end vore mindst 
lovende Elementer fra Øst- og Sydeuropa. 

Dette var nu Forsøg med Børn. Vi vil nu betragte lig-
nende psykologiske Undersøgelser vedrørende voksne Men- 

1
) S. M. Terman: «The Measuremcnt of Intelligence«, p. g5 (New York 

1916). 
`-'') Adskillige af dem nævnes og drøftes hos McDougall, pp. 55-56. 
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neskers Intelligens. Heldigvis ejer vi en stor Mængde værdi-
fuldt Materiale fra de vældige Undersøgelser, som den 
amerikanske Hærledelse foretog blandt over 1,700,000 Offi-
cerer og Soldater under Verdenskrigens. Disse Under-
søgelser planlagdes og lededes af et Raad, bestaaende af 
udmærkede Psykologer. Det er interessant, at deres Udfø-
relse ikke skyldtes abstrakte videnskabelige Motiver, men 
derimod Spørgsmaalet om Soldaternes praktiske Duelig-
hed. Som de to ledende Medlemmer af Undersøgelses-
raadet, Majorerne Yoakum og Yerkes siger: 

»I de fleste praktiske Situationer er der ikke blevet lagt 
tilstrækkelig Vægt paa Menneskematerialet, hvilket for en 
stor Del skyldtes Bevidstheden om vor Uvidenhed og Man-
gel paa Evne til at vælge det. Medens Ingeniørerne uaf-
ladelig arbejder med fysiske Problemer angaaende Kvali-
tet, Bæreevne, Tryk og Stræk, har de været tilbøjelige til 
at betragte de Problemer, der vedrører Menneskers Op-
førsel og Erfaring, enten som uløste eller uløselige. Paa 
samme Tid har den Bevidsthed stadig vokset sig stærkere, 
at dette Menneskemateriale er af den største praktiske Be-
tydning, og at systematiske Undersøgelser, der kan ud-
vide vort Kendskab til det og forøge vor ledende Indfly-
delse paa det, er af stor Vigtighed. 

)Verdenskrigen, efter hvis Afslutning vi nu træder ind 
i en i mange Henseender ny Kulturperiode, har allerede 
bevirket forunderlige Omslag i vore Synspunkter, vore 
Forventninger og praktiske Krav. Paa et forholdsvis tid- 

rr,t Tidspunkt af denne vældige Strid blev det klart for 
Mennesker, at den rette Brug af Menneskekraft, nær- 

in, t i l» tegnet Aands- og Hjernekraft, vilde sikre den ende- 

_lige Sejr. — Alt dette maatte gøres paa kortest mulige Tid. 
Aldrig før i Kulturens Historie har Hjernekraft som Mod-
sætning til Muskelkraft været af en saadan Vigtighed; og 
aldrig før har Hjernekraftens rette Placering og Brug været 

.saa afgørende for et heldigt Udfald. 
»Vort Krigsministerium, hvem den absolutte Nødven-

dighed af at sejre, og sejre hurtigt, fik til at gaa usædvan-
lige Veje, saa og greb straks Lejligheden til at organisere 
forskelligartede nye Virksomheder paa det personelle Om-
raade. Blandt dem er ogsaa den psykologiske Tjeneste. 
Det vilde være en stor Lykke, dersom det, Krigen har lært 
os om Ingeniørarbejde i Menneskemateriale, umiddelbart 
og effektivt overføres paa vore borgerlige Institutioner og 

Virksomheders«. 
Formaalene med disse Forstandsprøver var, som det 

fremgaar af Hærbefalingen: »a) at lette Udskydningen af 
aandeligt uskikkede, b) at sortere Mandskabet efter Aands-
.evner og c) at lette Udtagelsen af Personer skikkede til 
.at beklæde ansvarlige Stillinger.« Og for at citere en senere 
officiel Tilkendegivelse efter Prøvernes Begyndelse: »Mini-
steriet maa formene, at disse Rapporter paa den mest af-
gørende Maade viser, at de ønskede Resultater er blevet 

opnaaet«. 
Dette var altsag Prøvernes Formaal. Vi gaar nu over 

til selve Prøverne. Som allerede fremhævet blev over 
1,700,000 Officerer og Menige underkastet dem. Man 
gjorde sig stor Umage for at fjerne Vilkaarsfaktorer som 
f. Eks. manglende Dannelse og Ukendskab til Engelsk. 
Man arrangerede særlige Prøver, og den ved disse op- 

I) 	Imrum de allerede anførte Publikationer. 
l) Yoakum & Yerkes: *Anny Mental Tests«, pp. VII—VIII (Indled-

ningen). 
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.naaede nøje Overensstemmelse viste, at det var lykkedes 
at udskille den medfødte Forstand. Ved Siden af de al-
mindelige, for alle fælles Forstandsprøver blev der drevet 
særlige Studier over store Grupper, bestaaende af »Stik-
prøver» udtagne fra mange Steder i den store Masse og 
ordnede efter militær Rang, civil Stilling, Raceafstamning 
0, s. V. 

• Nedenfor vises det System, der ved den almindelige 
Sortering anvendtes til Angivelse af den enkeltes For-
standsgrad: 

A = meget fremragende Forstand. 
B = --. fremragende Forstand. 
C+ = høj middel Forstand. 
C = middel Forstand. 

= lav middel Forstand. 
D = ringe Forstand. 

---= meget ringe Forstand 
E = uimodtagelige for Belæring 

(afvistes straks el. efter kort Tids Forløb). 

Lad os nu se, hvorledes de undersøgte 1,700,000 Mand 
fordelte sig paa de forskellige Forstandsgrader, og hvilken 
aandefig Alder disse Grader svarede til: 

Grad Procent Aandsalder 

A 	 4.  18---19 (4.) 
B 	 9 16--17 
C+ 	 t6,1, 15 
C 	 25 13-14 
C 	 20 /2 

D 	 15 ti 
D-- 	 to ID 

Denne Tabel er afgjort nedslaaende. Rimeligvis er det 
aldrig før blevet vist saa anskueligt, hvor forholdsvis sjæl-
den en Vare høj Forstand er. Denne Tabel bekræfter 
paany, hvad Biologer og Sociologer længe har sagt os, 
nemlig at de virkelig fremragende Menneskers Antal er 
.lille, og at selv de højst civiliserede Folkeslags store Flertal 
,er af middelmaadig eller lav Intelligens — som, glem ikke 
det, hverken Opdragelse, Dannelse eller noget andet Vil-
kaarsmiddel nogensinde kan højne. Betænk denne Tabels 
Samfundsbetydning. Naar vi antager, at disse 1,700,00o 
Mand (hvad der er al Grund dl at tro) er en god Prøve 
af en samlet Befolkning paa omkring ioo,000,000, betyder 
Tabellen, at Amerikanernes gennemsnitlige Aandsalder 
kun er ca. fjorten, at fem og fyrretyve Millioner eller næ-
sten Halvdelen af Befolkningen aldrig vil opnas Aands-
evner større end dem, der svarer til et tolvaars Barns, at 
kun tretten og en halv Million nogensinde vil vise frem-
ragende Forstand, og at kun fire og en halv Million kan 
betragtes som højt begavede. 

Endnu mere foruroligende stiller Fremtidsudsigterne sig. 
En overvældende Mængde Vidnesbyrd viser (som vi senere 

.skal se), at Amerikas A og B Elementer kun lige akkurat 

.formaar at holde deres Antal vedlige, medens de andre 
Elementer forøges i et Forhold, der er omvendt propor-
tionalt med deres Aandsevner; med andre Ord; del, der 
'nu sker, er at Aandsevnerne støt og sikkert avles ud af det 
amerikanske Folk. 

Dette kan være tilstrækkeligt m. H. t. de amerikanske 
Hærundersøgelsers almindelige Resultater. Vi vil nu be-
tragte nogle af de særlige Klassifikationer i Særdeleshed 
dem, der viser Forholdet mellem Forstand paa den ene 
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Side, militær Rang, civil Stilling og Raceafstamning paa 
den anden. 

I alle disse særlige Klassifikationer blev dette Forhold 
netop, hvad vi kunde vente efter det, vi har set. Hvad 
nu først den militære Rang angaar, viste det sig, at det 
store Flertal af Officerer, udnævnte eller under Uddan-
nelse, var i Forstandsklasserne A og B. Endvidere fandt 
man den højeste Forstandsgrad indenfor de Grene af Tje-
nesten, som kræver store tekniske Kundskaber. Blandt In-
geniørerne og Artilleristerne fandtes næsten udelukkende 
A-Officerer, medens dette kun var Tilfældet med under 
•en Sjettedel af Officererne i Dyrlægekorpset, hvor næsten 
to Femtedele kun havde C. Af Underofficererne (Sergenter 
.og Korporaler) var Halvdelen eller mere C. Af de Menige 
'var de fleste C-Folk; et lille Mindretal bestod af A og B, 
og et noget større Mindretal af D. (E-Mændene udelukke-
des naturligvis fra Militærtjenesten). 

Med Hensyn til Forholdet mellem Forstandsgrad og 
Civilstilling viste det sig, at Akademikernes store Flertal 
'bestod af A og B-Folk; den fremragende Forstands Pro-
-cent faldt jævnt gennem de faglærte og halvlærte Arbej-
deres Rækker og blev allerlavest blandt Arbejdsmændene, 
af hvilke meget faa viste sig at have højere Forstandsgrad 
end C, medens de fleste havde C± og D. Pladsen tillader 
ikke at gengive de statistiske Tabeller, der er meget ud-
førlige; men enhver, der bryder sig om at undersøge dem 
i de nævnte Værker, vil ved første Øjekast se, hvor sym-
metriske og logiske Graderingerne er. 

Hvad endelig angaar Forholdet mellem Forstandsgrad 
Raceafstamning, blev der foretaget to særskilte Under- 
lq,,r. Den ene gik ud paa en Sammenligning mellem 

ug farvede Værnepligtige; den anden bestod i en 

dobbelt Gradering af indkaldte, i Udlandet fødte Folk. 
Nedenstaaende Tabel viser Resultaterne af Sammenlig-
ningen mellem Hvides og Farvedes Intelligens; vi tilføjer 
endnu en Kategori, Officerernes, for at anskueliggøre For-
skellen mellem Officerskorpsets Forstandsniveau paa den 
ene Side, de hvide og de farvede Værnepligtiges paa den 
anden: 

A B C+ G C+ D D+ E 

Hvide Værnepligtige . . • 2.0 4.8 9.7 20 22 30 8 2 

Farvede Værnepligtige . o.8 1.a g•7 6 15 37 30 7 

Officerer 	  55.0 29.0 12.0 4 0 0 0 0 

Ovenstaaende Tabel trænger ikke til Kommentarer. Den 
taler for sig selv! 

Dernæst kommer vi til den anden Undersøgelse ved-
rørende Forholdet mellem Forstandsgrad og Raceafstam-
ning: Sorteringen af de i Udlandet fødte Værnepligtige. 
Denne Undersøgelse var som sagt dobbelt, idet den sor-
terede Folkene saavel efter høj som efter lav Intelligens. 
I de efterfølgende Tabeller betyder »høj Intelligens« A og 
B-Klasserne under eet, medens »lav Intelligensir betyder 
D og E-Klasserne under eet. 

Tabel I: Procentforholdet for lav Intelligens. 

Fødeland Fødeland 

England 	 8.7 Norge 	 25.6 

Holland 	 9.2 Østrig 	 37.5 
Danmark 	 13.4 Irland 	 394 
Skotland 	 13.6 Tyrkiet 	 42.0 

Tyskland 	 15.o Grækenland 	 43.6  
Sverige 	 19.4 Rusland 	 60.4 
Canada 	 19.5 Italien 	 63.4 
Belgien 	 24.0 Polen 	 69.9 
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Tabel II: Procentforholdet for høj Intelligens. 

Fødeland Fødeland 

England 	 :9.7 Irland 	 43 
Skotland 	 13.o Tyrkiet 	 3.4 
Holland 	 10.7 Østrig 	 • 3.4 
Canada 	 zo.5 Rusland 	 2.7 
Tyskland . 	 8.3 Grækenland 	 2.1 

Danmark 	 5.4 Italien 	 o.8 
Sverige 	 4.3 Belgien 	 o.8 
Norge 	 4. r Polen 	 o.5 

Disse Tabeller er jo meget interessante. Læg Mærke til, 
hvor konstant de enkelte Nationaliteter staar i dem begge, 
og hvor sikkert en høj Procent fremragende følges med en 
lav Procent tarvelige — og omvendt. Selvfølgelig refererer 

}disse Tabeller kun til Udlændinge i Amerika og giver mu-
h ligvis ingen synderlig god Maalestok for hele Befolkningen 
i de paagældende Lande. Men hvad de giver os, er en god 
Forestilling om, hvad det er for Slags Folk, Amerika faar 
ind ved Indvandring fra disse Lande, og de angiver tyde-
ligt de forskellige Forstandstrin, hvorpaa de enkelte i Ud-
landet fødte og i Amerika boende Menneskegrupper staar, 
Endnu en Gang har vi altsaa faaet Bekræftelse paa Rig-
tigheden af de tidligere omtalte biologiske, sociologiske og 
psykologiske Undersøgelsers Resultater, nemlig at de Race-
elementer, Amerika har faaet fra Nordeuropa, i Forstand 
staar langt over de syd- og østeuropæiske Elementer.. 

Vi har allerede nævnt de store Muligheder, der er for 
Forstandsprøvernes Anvendelse i Praksis, ikke blot i  Hæ- 
t 	men ogsaa i Skolen og Industrien og til Vurdering 

ii.de Befolkninger og Racer'. »Før Krigen var Ingeniør- 

.) 	Yoakwn & Yerkes op. cit. pp. 14-2%; J. 1'. Lichten- 
Social Signfficance of MentaL Levelss, Publications of the Arne- 

arbejde med Menneskeaanden som Materiale en Drøm; 
mi er det Virkelighed, og vi har fuld Sikkerhed for dets 
videre virksomme Udviklingsl. 

Hidtil er det ikke lykkedes Psykologien at maale Følel-
sesliv og sjælelige Egenskaber saaledes, som den har kun-
net det paa Forstandsomraadet. Men der bliver gjort 
Fremskridt i saa Henseende, og det Materiale, der alle-
rede er indsamlet, viser ikke blot, at disse Egenskaber er 
arvelige, men ogsaa, at de har Tendens til at stag i et vist 
gensidigt Forhold til Forstanden. Hvor Majorerne Yoakum 
og Yerkes taler om fremragende militære Egenskaber som 
Troskab, Tapperhed, Evne til at befale og til at holde 
ud, siger de: »I det lange Løb er der langt større Sand-
synlighed for at finde disse Egenskaber hos Mænd af frem-
ragende Forstand end hos intellektuelt lavere staaende 
Fo1103. 

Men hvorledes det direkte Forhold mellem intellektuelle 
og moralske Egenskaber nu end kan være, er der utvivl-
somt en praktisk Forbindelse mellem dem som Følge af 
det Fornuftsherredømme, som Forstanden udøver over 
Følelserne. Som Professor Lichtenberger bemærker om 
ovenstaaende Citat: »Det skulde synes næsten overflødigt 
at tilføje, at Troskab, Tapperhed, ja endog Evne til at 
befale, uden tilstrækkelig høj Forstand kan resultere i 

Dumdristighed. Disse Egenskaber er Udslag af Karak-
terens Styrke, og vi burde finde paa Metoder til at maale 
dem; men som alle andre organiske eller uorganiske Kræf-
ter er de kun værdifulde i det Forhold, hvori de er disci- 

Titan Sociological Society, Bind XV, pp. 102-115; it, 11. Platt, jr.: sThe 

Scope and Signiffcanee of Mental Teststi, World's Work., September 1920. 

1) Yoakum & Yerkes, p. r97. 

2) Ibid., p. 24. 
Kampen mod leoltimk:o. 
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plinerede og lader sig beherske. Med Hensyn til Følelserne 
forholder det sig paa noget lignende Maade Sand-
synligvis vil det ikke vare længe, før vi skaffer os en eller 
anden Metode til Maaling af Følelsesforstyrrelsers Beskaf-
fenhed og derigennem kan dømme sikrere; men hvilken 
Grad af Selvstændighed man nu end vil tillægge Følelses-
livet, beror dets Nytte i hvert Fald paa, at det staar under 
Forstandens Herredømme. Jo højere Niveau, desto større 
Mulighed for rationel Kontrolral. 

Hidtil har vi beskæftiget os med Forstandens Natur og 
fundet, at Forstand er en medfødt Egenskab, hvis Beskaf-
fenhed er forudbestemt ved Arvelighed. Biologisk set er 
dette vigtigt; det hænder, at et Menneske ikke gør videre 
Brug af sin Begavelse; men derfor kan han alligevel lade 
den gaa i Arv til sine Børn, som saa kan gøre Brug af den. 
Men i det daglige Liv ligger Forarbejdningsevnens største 
Betydning i de praktiske Udtryk, den giver sig i Form af 
Tilegnelse af Kundskaber og Udførelse af Handlinger. Vi 
kommer her ind paa et Omraade, hvor Livsvilkaarene 
spiller en stor Rolle, eftersom det, et Menneske virkelig 
faar lært og udrettet, aabenbart er afhængigt af Vilkaars-
faktorer som Opdragelse, Uddannelse og gunstig Lejlig-
hed. Lad os endnu en Gang erindre om Forskellen mellem 
»Forstand« og »Kundskaber«, idet Forstanden er Tankens 
Forarbejdningsevne, Kundskaberne det, vi fylder paa Tan-
ken. Lad os ogsaa huske, hvad Ordet »Opdragelse» virke-
lig betyder — en »Dragen op« af det, der eksisterer som 
Muligheder. 

Hvorledes indvirker Livsvilkaarene da paa den enkeltes 
1'1. stationer? I ganske særlige Tilfælde kan Livsvilkaarene 
v.. i i af den allerstørste Betydning. Et Geni, der paa Livs- 

I) I 1, 1114*olierger, op. cit. p. 104..  

tid blev fordømt til en Robinson Crusoes Skæbne, vilde jo 
sikkert nok ikke faa udrettet noget videre, medens paa den 
anden Side en Mand af middelmaadig Begavelse, hvem 
der blev givet alle mulige Fordele, vilde kunne bringe det 
yderste ud af sine spinkle Evner. Men hvorledes forholder 
det sig under almindelige Omstændigheder — i Særdeles-
hed under de fuldstændigt lige Forhold, som det er de 
moderne demokratiske Idealers svorne Maal at skabe? 

Lad os imidlertid standse et Øjeblik, før vi gaar nær-
mere ind paa dette Spørgsmaal, og finde ud af, hvad vi 
egentlig mener med »lige Vilkaar«. Mener vi lige gunstig 
Lejlighed? Eller mener vi lige Ydelser og lige Len? De to 
Ting er diametralt modsatte; ikke desto mindre forveksler 
Tanken dem ofte, og hyppigt forveksles de med Vilje i 
Argumentationen. Lige gunstig Lejlighed vil sige, at for-
skellige Individer har Frihed til at gøre det mest mulige 
ud af ensartede ydre Vilkaar, hvoraf logisk følger, at hver 
enkelt har Lov at høste en Løn, der staar i Forhold til, 
hvad han driver det til. Lige Ydelser og lige Løn betyder 
tværtimod, at der fastsættes en vis Standard, efter hvilken 
Handlingerne skal afpasses og Lønnen fordeles. Dette 
sidste er, hvad de fleste af dem, der saa varmt prædiker 
udjævnende »social Lighed«, har for Øje. De pynter nok 
deres Doktriner med smukke Fraser, men deres virkelige 
Hensigt er at hæmme og snyde den fremragende Intelli-
gens med det Formaal at »give alle en ærlig Chance«. Selv 
under vort nuværende Samfundssystem ser vi mange Eks-
empler paa det Spild og den Uretfærdighed, som en »ud-
jævnende« Praksis bevirker: opvakte Elever, der holdes til-
bage for at gaa i Spand med Dumrianer, og dygtige Ar- 1 
bejdere, der holdes fra at gøre deres bedste, enten af griske 
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Arbejdsgivere eller af Fagforeningen, der giver dem Ordre 
til at »tage den med Ro», for at deres mindre dygtige Kam-
merater kan følge med. 

Nu, da vi er klar over denne Begrebsforskel, vil vi se, 
hvorledes Livsvilkaarene indvirker paa Præstationerne, 
naar de paagældende Individer har lige gunstig Lejlighed. 
Hvorledes indvirker f. Eks. ensartet Uddannelse eller Op-
dragelse paa den enkeltes Ydelser? Svaret er et slaaende 
Bevis mere paa Arvelighedens Kraft. Ikke blot er en saa-
dan Ensartethed ude af Stand til at udjævne Individernes 
medfødte Forskelligheder; nej, den forøger tværtimod For-
skellen mellem de af de enkelte opnaaede Resultater. »De 
Forsøg, der gøres, paa at skabe ensartede Muligheder, 
synes kun at forøge Forskellighederne. Det fremragende 
Menneskes nuværende Overlegenhed synes snarere at hid-
røre fra hans Natur end fra fordelagtige Vilkaar, han eller 
hans Forfædre maatte have nydt, eftersom han i en Tid, 
da man giver alle Individer samme Fordele, kun forøger 
sit Forspring»'. Som McDougall med Rette bemærker: 
»Jo højere de medfødte Evner er, desto mere højnes de 
gennem Opdragelse«2. 

Vi ser da, at selv naar fremragende Individer ikke har 
bedre Vilkaar end de ringere begavede, vil disse Vilkaar 
dog snarere understrege end udjævne de Forskelligheder, 
der eksisterer mellem Mennesker, og at den eneste Maade, 
hvorpaa man kan forhindre Ulighedens Vækst, bestaar i 
med Overlæg at holde de fremragende nede. 

Det er sikkert, al hele Kulturen gaar i Retning af til-
tagende Ulighed. De Krav, der stilles tit Individet, bliver 

1) Popenoc & Johnson, p. 92. Forfatterne skildrer adskillige indgaaende 

psykologiske Undersøgelser, der klart har fastslaaet dette Princip. 

Nlel)ougall, p. 413. 

bl. a. stadig mere indviklede og differentierede. Blandt 
Vildmænd er Forskellen i Uddannelse og Opdragelse for-
holdsvis ubetydelig; Forskellen mellem Lensherren og hans 
Livegne var relativt ringe; men Forskellen i vore Dage 
mellem de ufaglærte Arbejdere og den store Industrileder 
er enorm. Aldrig før har Evnernes Funktion været saa 
vigtig og saa iøjnefaldende. 

Sagen er den, at Samfundsstilling, efterhaanden som 
Civilisationen skrider fremad, mere og mere bliver ens-
betydende med Raceværdi; en given Befolkning tenderer 
med andre Ord henimod at blive mere og mere differen-
tieret i biologisk Henseende, saa at de øvre Samfunds-
klasser kommer til at indeholde en stadig større Andel af 
de fremragende begavede Individer, medens de lavere 
Samfundsklassers Indhold af de ringe begavede er i stadig 
Tiltagen. De Forstandsprøver, vi tidligere har beskæftiget 
os med, viser, hvor udpræget denne Tendens er blevet i 
fremskredne moderne Samfund som England og de For-
enede Stater, og der er al Grund til at tro, at denne Lag-
deling vil blive endnu skarpere i Fremtiden, dersom Kul-
turprocessen da ikke bliver afbrudt. 

Men hvorledes foregaar da egentlig denne fremadskri-
dende Lagdeling? Vi har allerede drøftet Spørgsmaalet i 
Almindelighed. Vi har set, hvorledes den fremragende 
Kimplasmas iboende dynamiske Tilskyndelse stiger over 
Vilkaarsskranker og højner Individet socialt, medens om-
vendt de tarveligt udrustede Individer har Tilbøjelighed 
til at glide ned ad Samfundsstigen. 

Dog, lad os nu se nærmere paa denne Sag. Den Proces, 
ved hvilken Individer vandrer socialt opad eller nedad 
fra Klasse til Klasse, kaldes »Samfundsstigen«. Den større 
eller mindre Lethed, hvormed Folk kan gaa op eller ned 
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ad denne Stige, beror paa Samfundsordningens Bøjelig-
hed, og Samfundets Bøjelighed er atter det, der kende-
tegner en fremadskridende Kultur. Indenfor de mindre 
fremskredne Kulturtyper er Samfundsbøjelighed en sjæl-
den Foreteelse. Samfundet udkrystalliserer sig i lukkede 
Kaster, Sønnerne tvinges til at følge deres Fædres Kald, 
fremragende Individer kan ikke hæve sig op, og velbaarne 
Fæhoveder hindres i at synke ned til deres virkelige Ni-
veau. Dette betyder Spild, Udygtighed og ufuldkommen 
Udnyttelse af Menneskematerialet. 

Men efterhaanden som Kulturen skrider fremad, frem-
tvinger selve dens Samnaensathed og Behov større Dygtig-
hed; Samfundet bliver mere bøjeligt, og »Samfundsstigen» 
virker bedre og bedre. Latente Begavelser stiger lettere 
op fra Geledderne, medens Overklassen skærer mere af 
sit døde Kød ud og saaledes bliver i Stand til at befri 
sig fra de degenererede syge Partier, der har voldet saa 
mange aristokratiske Kasters Undergang. F. Eks. skyldes 
den overstrømmende Kraft, der præger Livet i Amerika, 
for en stor Del, at Dygtigheden gerne bliver anerkendt, 
hvor som helst den kommer tilsyne og faar Mulighed for 
at vise, hvad den duer til. En Befolknings fremragende 
Grupper hæver sig da i Tidens Løb til Tops, medens de 
tarvelige Elementer synker til Bunds. De øvre Klasser be-
riges uophørligt med godt nyt Blod, medens de lavere 
Klasser, der tappes for deres bedste Elementer, bliver mere 
og mere udtyndet og ringere begavet. 

Denne en Befolknings Sondring efter Raceværdi skyldes 
kelcc blot Samfundsstigen, men ogsaa en anden Proces, der 

Indt• under Navn af »Tilpasningsægteskab«. I Mod-
•..vuling til visse romantiske, men fejlagtige Anskuelser, har 
ind;;; aviule videnskabelig Forskning afgørende bevist, at 

»lige Børn leger bedst», at »Krage søger Mage«. Kæmper 
er ikke tilbøjelige til at gifte sig med Dværge, ej heller 
foretrækker meget lyse Mennesker meget mørke dito. Og 
hvad der gælder om legemlige Ejendommeligheder, gælder 
i lige fuldt Maal om aandelige Egenskaber og Følelsesliv. 
Folk vælger som Regel Ægtefæller, der ikke er alt for for-
skellige fra dem selv. Og det, man personlig foretrækker, 
er sædvanligvis det, man har i sin Nærhed; Folk føler sig 
tiltrukne af dem, de omgaas, og som i Reglen er af samme 
Befolkningslag, har samme Kaar, beslægtede Tilbøjelig-
heder og staar paa samme Dannelsestrin som de selv. Men 
det betyder netop gerne Folk af samme almindelige Type. 
'Efterhaanden som en Befolkning bliver mere differentie-
ret, udvider »Tilpasningsægteskabet» saaledes de Svælg, 
.der skiller Klasserne. De fremragende gifter sig sta-
dig hyppigere med fremragende, medens de daarligt 
udrustede og de udartede udsondres ved indbyrdes Ægte-
skaber. 

Ved første Øjekast kunde det se ud, som om Virkningen 
af Samfundsstigen vilde ophæve Virkningen af Tilpasnings-
ægteskab. Men naar vi betragter Sagen nærmere, ser vi, 
at dette ikke er Tilfældet. Hvor Samfundets Bøjelighed 
gør det let for Individerne at vandre fra en Klasse til en 
anden, vil de »lige Børn» hyppigere træffe og gifte sig med 
hinanden. En »selfmade« Mand vil have lettere ved at 
finde en Hustru af sin egen Kaliber og er ikke udeluk-
kende henvist til at vælge hende blandt Kvinderne i den 
lavere Klasse, som han blev født i. Paa den anden Side 
har hastigt synkende velbaarne Døgenigtcr og »sorte Faara 
ikke saa let ved at trække udmærkede Hustruer ned med 
sig. Saa langt fra at komme i Konflikt styrker Samfunds-
stigen og Tilpasningsægteskabet altsaa tværtimod hinan- 
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den og sigter Befolkningen efter sande Raceværdier og 
med voksende Virkning. 

Naar en udvalgt Overklasse vedholdende driver Ind-
, gifte, vil Samfundets øverste Lag blive hævet op i en skarpt 
begrænset Top eller Kegle. Woods har kaldt denne Proces 
»Samfundets Kegledannelse«'. Saadanne »kegledannede« 
Gruppers Medlemmer er i Besiddelse af tydeligt udprægede 
Træk og en gennemsnitlig høj Raceværdi. Paa tilsvarende 
Maade danner ogsaa de laveste Samfundsklasser, naar de 
er blevet udsondret og tappet for deres bedste Bestand-

-dele, »Kegler« med alle Tegn paa daarlig Race. 
I hvor stor en Udstrækning Udvalgsprocesserne kan suge 

de bedste Raceelementer ud af Samfundets lavere Klasser, 
naar disse Processer gennem Slægtled har Lejlighed til at 
virke i et højt civiliseret Samfund, ser vi et slaaendc Bevis 
paa i England. Selvfølgelig har man længe været klar over, 
at der bestaar en udpræget Forskel mellem de højere og 
lavere Samfundslags medfødte Aandsevner i England. 
Men først nylig har to Undersøgelser vedrørende Forde-
lingen af Geni og Talent paa Storbritanniens forskellige 
Samfundslag gennem Tiderne vist, med hvilken Hastig-
hed Svælget har udvidet sig. Disse Undersøgelser blev ud-
ført af henholdsvis Havelock Ellis og Dr. Woods, og Re- 

1) Dr. Frederick Adams Woods har foretaget et Antal omhyggeligt ud- 
finde Undersøgelser paa dette Punkt; den seneste af dem er en genealogisk 
?ltliclie over førende Massachusetts Familier med særligt Henblik paa deres 
billgifte gennem et Tidsrum af ca. 3oo Aar fra Grundlæggelsen af Massa- 
.lulsclls Bay Kolonien (1630) til vore Dage. Hans Materiale er endnu 

I . iffentliggjort, men Dr. Woods har vist mig det i Manuskript. Des- 
11.Lt Dr. Woods paa den 2. Internationale Eugenik-Kol ig r<•:, der af- 

I. 	I i New York i 192x, oplæst en Afhandling, der resumerer Resul- 
, 	deane Undersøgelse, og som vil blive trykt sammen med Kon- 
, 	IXeretning.  

suttaterne er paa udmærket Maade blevet resumeret af 
Alleyne Ireland, hvem jeg skal citere. 

Ireland siger: »Hvad disse Undersøgelser aabenbarer, 
er, at der gennem et Tidsrum af adskillige Aarhundreder 
er sket et paafaldende og voksende Fald i Storbritanniens 
»lavere« Klassers Bidrag til Kulturen og følgelig en til-
svarende Forøgelse i det Bidrag, som »Over-« og »Middel-
klassen« har ydet. 

»Det viser sig, at fra de tidligste Tider og indtil Slut-
ningen af det nittende Aarhundrede har de højt frem-
ragende Mænd, der var Sønner af Haandværkere, faglærte 
og ufaglærte Arbejdere, udgjort 11,7 Procent af samtlige 
de Navne, der blev gjort til Genstand for Undersøgelse; 
at de Repræsentanter for den omtalte Klasse, der fødtes 
i første Fjerdedel af det nittende Aarhundrede, bidrog 
7,2 Procent til deres Periodes Navne, og at de, der fødtes 
i anden Fjerdedel af det nittende Aarhundrede, kun bi-
drog 4,2 Procent. Disse Tal er af stor Interesse og Betyd-
ning, naar de ses i Forhold til Englands sociale og poli-
tiske Historie i det nittende Aarhundrede. 

»Alle ved, at det nittende Aarhundrede i England blev 
Vidne til en hastig og alt gennemtrængende Demokrati-
sering af de sociale og politiske Forhold. Det var i Løbet 
af det Aarhundrede, al del etigulske parlanwnlariske Sy-
stem for første Gang i de seks Hundrede Aar, det havde 
eksisteret, blev en Institution, der repræsenterede Folkets 
store Masse; at Skolerne blev tilgængelige for alle; at Mu-
lighedernes Porte indenfor baadc Industrien, Politiken og 
Selskabslivet blev slaaet op paa vid Gab for enhver, der 
uanset Herkomst kunde yde et Bidrag paa hvilket som 
helst af Udviklingens Omraader; at Lorder blev Forret-
ningsmænd, og Forretningsmænd Lorder; at enhver, hvis 
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Talent havde gjort ham fremstaacnde i hans Kald, kunde 
nære rimeligt Haab om at finde Rigdom, Folkeyndest eller 
en Adelstitel som Paaskønnelse fra de politiske Førere. 

»Men naar altsaa alle Livsforhold stadig blev gunstigere 
for Geniets og Talentets Selvhævdelse blandt Englands 
»lavere« Klasser, hvordan kunde det da gaa til, at denne 
Gruppes Bidrag til de højt fremragende Navne faldt fra 
et Gennemsnit af 11,7 Procent af det samlede Antal til 
en Procent af 4,2? 

»Det synes mig, at naar den uhyre Forbedring i ydre 
Vilkaar ikke blot ikke havde kunnet bevirke en Forøgelse 
af Storværk fra deres Side, hvem denne Forbedring mest 
var kommet tilgode, men tværtimod var foregaaet Haand 
i Haand med en alvorlig Aftagen af Storværk, saa maa 
Aarsagen søges i en Omstændighed, der var stærk nok til 
at opveje den gode Indflydelse, som forbedrede Vilkaar 
nu virkelig maatte kunne udøve paa en stationær Klasse 
indenfor et enkelt Slægtled. 

»Denne Omstændighed har efter min Mening været Til-
.pasningsægteskab. Og den synes at have haft en dobbelt 
Karakter. Paa den ene Side har Arvelighedsvirkningen af, 
at kloge parrede sig med kloge, dumme med dumme, 
heldige med heldige — for at fremstille Sagen i grove 
Træk — været den, at de omtalte Træk er blevet fæstnede 
og forøgede i de respektive Grupper. De praktiske sociale 
Følger af disse Virkninger, der er indtraadt under stadig 
mere demokratiske Samfundsforhold, har paa den anden 
Side bestaaet i, at de bedre begavede Elementer i de »la-
vere« Klasser, der havde haft Evne til at arbejde sig frem, 
uophørligt har hævet sig op af deres oprindelige og ind i en 
anden, socialt højere Klasse. Denne Bevægelse maa resul-
tere i, at de »lavere« Klasser tappes for Talent og Geni, 

og den sociale Vandring i, at hvert følgende øvre Sam-
fundslag faar tilført Geni og Talentl. 

Vi ser altsaa, at efterhaanden som Civilisationen skrider 
frem, forøges de medfødte fremragende Evners Tendens 
til at forlade de lavere Samfundslag og stige op i de højere. 
Og rimeligvis er denne Udvælgelsesproces aldrig i Menne-
skehedens Historie foregaaet saa hastigt og saa grundigt 
som i Nutiden. 

Men, vil nogen maaske spørge: »Er dette da ikke noget, 
vi bør glæde os over? Betyder det ikke simpelthen, at der 
er ved at danne sig et Aristokrati af »Overmennesker«, 
som vil skænke alle Klasser sin skabende Aands Velsig-
nelser?« 

Nej, desværre; ikke som Samfundet nu er indrettet. Tvært-
imod, hvis disse Tendenser vedvarer under de nuværende 
Samfundsforhold, vil de fremragende Egenskabers Kon-
centration i de øvre Samfundsklasser betyde almindelig 
Raceforarmelse og deraf følgende Kulturforfald. Vi maa 
ikke glemme den (i det foregaaende Kapitel behandlede) 
skæbnesvangre Tendens til Opslidning og Udryddelse af 
Raceværdier, til Udpining af Menneskematerialet gennem 
den dobbelte Proces, der medfører de fremragende Grup-
pers sociale Ulingtbarhed og de tarveliges Mangfoldig-
gørelse. Kulturens Historie er en Række Racetragedier. 
Race efter Race er skredet ind gennem Kulturens Porte, 
har holdt sit Indtog i fejreste Blomstring, rig paa frem-
ragende Grupper, som det primitive Livs drastiske Me-
toder langsomt havde udvalgt og ophobet. Men en efter 
en er disse Racer underfundigt blevet tappet for deres 
bedste Individer, indtil de mistede Kraften til at føre Vær- 

1) Alleyne Ireland: øDernocracy and the Human Equationø, pp. in 

—142 (New York 1921). 
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trækker Veksler paa hver eneste eksisterende Menneske-
bestand af høj Type. Her har vi Aarsagen til, at vor mo-
derne Kultur har gjort saa vidunderlige Fremskridt: den 
har haft Klodens samlede Intelligens bag sig. Men lad os 
ikke lulle os ind i Selvbedrag! Bag denne glimrende Fa-
cade arbejder fremdeles de skæbnesvangre Tendenser, der 
før har voldt saa megen ødelæggelse,  —  arbejder som 
ingensinde tidligere ! I næste Kapitel skal vi paa nært 
Hold tage disse Raceforfaldets Faktorer i Øjesyn. Her kan 
det være tilstrækkeligt at fastslaa, at i vore Dage er de 
fremragende Elementers Antal indenfor hvert eneste Kul-
turlands Befolkning faktisk stillestaaende eller ligefrem i 
Tilbagegang, medens de middelmaadige og tarvelige Ele-
menter formerer sig hastigt. 

Saadan ser vort Raceregnskab ud. Og lad os huske, at 
vor Kultur ikke som sine Forgængere kan lægge Byrden 
over paa andre Skuldre; thi der findes ikke flere urørte 
.»Racereserver«. Ingen »ædle Barbarer« venter paa deres 
Tur som i gamle Dage; de Barbarer og Vildmænd, der 
er tilbage i Verden, er af iøjnespringende ringe Kaliber 
og kan lidet eller intet bidrage til Kulturens Fremskridt. 

Skal vor Kultur da føres videre, maa den bevare og 
fostre sine egne Raceværdier. Lykkeligvis besidder vor Kul-
tur i Sammenligning med Fortidens to store Fordele: Vi- 
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denskabelig Viden og Forskeraand. Vi har faaet aaben-
baret Livshemmeligheder, som vore Forfædre aldrig kendte, 

og vi har i Gave faaet en saa lidenskabelig Tørst efter 
Sandhed, som Verden aldrig har set Mage til. Andre Tids-
aldre har haabet at høre Sandheden fra Seeres og Pro-
feters Læber; vor Tidsalder søger den i det videnskabe-

lige Bevis. Andre Tidsaldre har haft deres Helgener og 
Martyrer — uforfærdede Sjæl; der klyngede sig til deres 
Tro med urokkelig Standhaftighed. Dog, ogsaa vor Tid 

har sine Helgener og Martyrer  —  Helte, der ikke blot 
tør se Døden i Øjnene for deres Tros Skyld, men ogsaa 
kan vrage deres Tro, naar Kendsgerningerne har bevist, 
at den var forkert. 

Denne enestaaende Kærlighed til Sandheden, denne 
Forskertrang, som forener Viden og Tro i en højere Vis-
doms Syntese, besjæler foreløbig kun vor Tids Elite. De 
fleste af os er endnu mere eller mindre i Fortidens Magt 
— Lidenskabernes, Fordommenes og Ufornuftens Magt. 
Derfor kræver Ideer og Idealer, der klart er modbevist 
af Videnskaben, endnu stadig Masser af værdifulde Menne-
skers Underkastelse. 

Ja, falske Doktriners og falske Forhaabningers døde 
Haand hviler i Sandhed tungt paa os. Love og Indret-
ninger, Sæder og Skikke, I&er og Idealer bærer alle dens 
dybe Præg. Og vore Sind og Sjæle  er  hildet i Blændværk 
som Vilkaarslæren og »naturlig Lighed«, fra hvis Tag i 
Følelserne det er svært at undslippe. Saa mægtig den nye 
Sandhed end er  —  vore øjne er dog blændede for dens 
fulde Betydning, vore Hjærter krymper sig instinktivt ved 
at drage videregaaende Slutninger af den, og vore Fødder 
vakler paa Vejen mod vor højere Skæbnebestemmelse. 
Disse reaktionære Kræfter hæmmer haardnakket de dybt- 

ket videre og paany sank ned i evneløs Middelmaadighed. 
Den eneste Grund til, at Kulturens Fakkel er vedblevet at 
flamme højt, er, at den er blevet rakt videre fra Haand til 
Haand; at værdifulde Menneskestammer, hvis Race endnu 
var beskyttet af primitive Livsforhold, altid har kunnet 

/
tage Gerningen op. 

Men saaledes er det ikke nu længere. Fortidens lokale 
i  Kulturer er gaaet op i en Verdenskultur, der vedholdende 
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gaaende eugeniske Reformer, der hurtigst maa foretages, 
dersom vor Kultur skal reddes fra Forfald og vor Race 
fra Undergang. 

Dette er alvorligt nok. Men der er noget endnu alvor-
ligere. De reaktionære Kræfter, vi just har beskrevet, kan 
være saa stærke, de være vil, men er dog væsentligt af 
negativ Karakter. De vilde efterhaanden vige for Oplys-
ningen — hvis de stod alene. Men de staar ikke alene. 
Bag dem, i Ly af dem lurer en positiv, angribende Kraft: 
Undermennesket. 

Undermennesket lader sig ikke omvende. Han vil ikke 
bøje sig for den nye Sandhed, fordi han ved, at den nye 
Sandhed ikke er for ham. Hvorfor skulde han vel arbejde for 
en højere Kultur, naar allerede den nuværende Kultur 
ligger over hans Evne? Hvad Undermennesket ønsker, er 
ikke Fremskridt, men Tilbageskridt — Tilbageskridt til mere 
primitive Forhold, hvor han vilde føle sig hjemme. Jo 
mere den nye eugeniske Sandheds Betydningsfuldhed gaar 
op for ham, desto mere ondsindet bliver hans Lune. Saa 
længe Verden mente, at alle var født med lige Muligheder, 
kunde Undermennesket narre sig selv med at tro, at 

I ændrede Omstændigheder kunde bringe ham til Tops. Nu, 

1 da Naturen selv erklærer ham for uhjælpelig Undermaa-
ler, kender hans Had til Samfundet ingen Grænser. 

r1
1 Han har altid instinktivt næret dette Had. Misundelse 

og Nag til Overmænd har stedse været Lavsindets Kende-
j tegn. Men aldrig har disse Kendetegn pranget saa trod-

sigt, aldrig er de stillet saa udfordrende til Skue som nu. 
Dette forklarer den tilsyneladende Paradoks, at Skraalet 
om udjævnende »Lighed« lyder mest gennemtrængende 
netop nu, da vi har faaet fuld og uimodsigelig Klarhed 
over Grundlaget for de fremragendes Forrang. Under- 

mennesket sætter sig op mod Fremskridtet. Har Naturen 
selv erklæret, at Undermennesket er uimodtageligt for 
Kultur, saa vil han erklære Kulturen Krig. 

Det er ikke rart at høre disse Sandheder. Men hellere 
maa vi se Sandheden i Øjnene, end at den skal komme 
bag paa os. Lad os da en Gang for alle gøre os klart, at 
vi har en Oprørshær iblandt os — de uanvendeliges, udyg-
tiges, misundeliges, misfornøjedes vældige Hærskare, fyldt 
af instinktivt Had mod Kultur og Fremskridt og parat til 
med et øjebliks Varsel at rejse sig til Oprør. 

Her er Fjender, vi maa være paa vor Post imod. Lad 
os da se nærmere paa dem. 
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raceforarmelse er Kulturens Pest. Denne snigende Syg-
dom med sine Tvillingsymptomer: de fremragende 

Gruppers Svinden ind og de ringeres Breden sig ud, har 
hærget Menneskeheden som en fortærende Brand og for-
vandlet de stolteste Samfund til forkullede og snavsede 
Ruinhobe. 

Vi har forud undersøgt den Livsproces, der bestemmer 
og forplanter baadc fremragende og ringere Typer, og kan 
nu gaa over til at se paa de sidstnævnte fra et praktisk 
Synspunkt. 

Men lad os først og fremmest skelne mellem Ringhedens 
to Sider: den legemlige og den aandelige. Det er navnlig 
den aandelige Ringhed, der angaar os. Legemlig set synes 
Menneskeslægten at opfylde alle Krav, der med Rimelig-
hed vil kunne stilles til den. Trods Kulturens skadelige 
Sider og trods den moderne Lægevidenskabs og Veldædig-
hedens forenede Anstrengelser for at holde Liv i legem-
ligt svage Individer, synes Menneskeheden ikke truet af 
almindeligt legemligt Forfald. Vi er Arvinger til en legem-
lig Udvælgelse gennem Snese Millioner, maaske Hundre-
der Millioner Aar, helt tilbage til Livets Oprindelse, og 
denne Udvælgelses gode Indflydelse er saa udbredt og 
dybtgaaende, at de faa Aartusindcr, i hvilke vi delvis har 
unddraget os den, kun har haft overfladiske Virkninger. 
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Helt anderledes stiller Sagen sig, hvad aandelig Ring-
hed angaar. De særlige Træk, der adskiller Mennesket fra 
Dyrene, har først vist sig for nogle Hundredtusind Aar 
siden, og kun i enkelte Menneskestammer har de naaet 
en stærk Udvikling. Høj Forstand er derfor, biologisk set, 
et først nylig opstaaet Træk, der endnu er forholdsvis 
sjældent og let kan mistes. 

Hvor sjælden høj, aandelig Udvikling er i Sammenlig-
ning med høj, legemlig, ser vi Eksempler paa ved hvert 
Skridt. Mange af vore Dages vilde og barbariske Racer, 
der som f. Eks. Negrene viser et paafaldende lavt For- • 
standsgennemsnit, er legemlig kraftige, ja deres dyriske ;,, 
Livskraft synes større end intellektuelt højerestaaende Ra-
cers. 

 
 Det samme er Tilfældet med aandeligt dekadente 

Folkeslag som dem omkring Middelhavet, for hvem Tabet 
af Oldtidens aandelige Storhed ikke har haft nogen tilsva-
rende legemlig Tilbagegang til Følge. Og selv blandt vore 1  
Dages højest civiliserede Fremskridtsfolk er det store Mis- 
forhold 	

.1 
 mellem legemlig og aandelig Fremragenhed meget 

tydeligt. De nylig foretagne Forstandsprøver i den ameri-
kanske Hær viser dette paa slaaende Maade. De 1,700,000 
unge Mænd, der blev undersøgt, var næsten alle i glim-
rende legemlig Stand; men mindre end en af hver tyve 
(41/2  %) var virkelig højtbegavet. Af alt dette fremgaar, 
at aandeligt fremragende Personer er sjældne, og at de 
fleste Mennesker er maadcligt eller daarligt udrustede. 

Vi har ogsaa set, at Kulturlivet hidtil har haft Tendens 
til at gøre de aandeligt fremragende stadig sjældnere og 
uforholdsmæssigt øge de rniddelmaadige og tarvelige Ele-
menters Antal. Ja, lige indtil vore Dages biologiske Op-
dagelser blev gjort, troede man, at denne Foreteelse snarere 
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var normal end abnorm. Dette, at Samfundet visnede i 
Toppen og bredte sig forneden, blev af vore Forfædre be-
tragtet som naturligt og uundgaaeligt. Se f. Eks., hvor-
ledes Romerne tog det. Det romerske Samfund var delt 
i seks Klasser. Den laveste, sjette, Klasse bestod af Stod-
dere, Vagabonder og degenererede Individer og var fri-
-taget for borgerlige Pligter, Militærtjeneste og Skatter. Men 
var denne Klasse afskaaret fra at faa Børn? Ingenlunde. 
Den blev tværtimod opmuntret til at sætte Børn i Verden. 
Dette den romerske Befolknings Bundfald kaldtes »Prole-
taren, »Afkomsfrembringere«! En Mand, der var ubruge-
lig til Udførelse af borgerlige Pligter, uduelig til at bære 
Vaaben, ude af Stand til at betale Skatter, blev med andre 
Ord betragtet ikke blot som brugelig, men som i særlig 
Grad egnet til at sætte Børn i Verden, og disse modtoges 
som hans Bidrag til Samfundet. Betænk, hvad dette siger 
os om Romernes Holdning over for Raceanliggender! Intet 
Under, at Rom faldt! Og dog — lad os ikke glemme, at 
vore Bedstefædre tog Sagen paa væsentlig samme Maade, 
og at Millioner af saakaldt »dannede« Mennesker gør det 
den Dag i Dag. Her ser vi paany Fortidens døde Haand, 
der lader gamle Vildfarelser bestaa og spærrer Vejen for 
nye Sandheders virksomme Udbredelse. 

Denne Sammenblanding af gamle og nye Kræfter har 
i Virkeligheden det største Ansvar for, at vore Samfunds-
og Raceproblemer er af saa usædvanligt akut Natur. De 
Omstændigheder, der i tidligere Tider bevirkede Racernes 
Forfald, er stadig lige virksomme, ja, maaske endog merc. 
Men der er kommet mange nye Faktorer til, saasom Folke-
oplysning, høj Levefod, Præventivmidler og Fødselsbe-
gramsning, der alle kan blive mægtige Midler i Racefor-
bedringens Tjeneste, men som hidtil nærmest har virket 
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i Retning af Racens Forfald ved at fremskynde saavel de 
fremragende Individers Ufrugtbarhed som de ringeres Be-
varelse. 

Samfundsforholdene har maaske ingensinde været saa 
»dysgeniske«, saa ødelæggende for Raceværdierne som i 
vore Dage. »Under Samfundets første Stadier greb Menne-
sket lidet ind i den naturlige Udvælgelse. Men i Løbet 
af det seneste Aarhundrede har den filantropiske Aands 
Udvikling og Lægevidenskabens Fremskridt gjort meget 
i Retning af Indgriben i Udvælgelsesprocessen. I visse 
Henseender er Udvælgelsen indenfor Menneskeslægten næ-
sten ophørt; i mange Henseender er det dog lige omvendt, 
d. v. s. Udvælgelsen resulterer nu i, at de ringe overlever 
i større Udstrækning end de fremragende. I gamle Dage 
blev Forbryderen summarisk henrettet, det svagelige Barn 
døde snart efter Fødselen som Følge af Mangel paa den 
rette Pasning og Lægehjælp, de sindssyge blev behandlet 
saa voldsomt, at hvis Behandlingen ikke slog dem ihjel, 
blev de i det mindste haabløst »uhelbredelige« og havde 
ringe Udsigt til at blive Forældre. Skrappe Metoder alle-
sammen; men de holdt Racens Kimplasma nogenlunde 
renset. 

Hvorledes er det nu blevet? Jo, Affaldet, de udygtige 
og unyttige, de legemligt, aandeligt og moralsk forkrob-
lede fredes og bevares omhyggeligt paa offentlig Bekost-
ning. Forbryderen løslades paa Æresord efter faa Aars 
Forløb for at blive Fader til en Familie. Den sindssyge 
udskrives som »helbredet« for at genoptage sine borgerlige 
Pligter. Det aandssvage Barn »opdrages« omsorgsfuldt, ofte 
paa sin normale Broders eller Søsters Bekostning. Kort 
sagt, Racens Spild, som den naturlige Udvælgelses blo-
dige Haand vilde have gjort kort Proces med i en tidlig 
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Alder, plejes og fremelskes nu til et langt Liv«1. Og Fak-
.torer som Børnebegrænsning, Oplysning og høj Levefod 
er som sagt samtidig i Arbejde med at udrydde de frem-
ragende Elementer i et hidtil uhørt Tempo. 

Saadan er Situationen. Hvad skal vi nu gøre? Vende 
tilbage til »den naturlige Udvælgelses« grumme Metoder? 
Selvfølgelig ikke. Intet fornuftigt Menneske vilde kunne 
tilrande noget saadant. Ikke blot vilde det krænke vor 
Moralsans, men ogsaa give langt daarligere Resultater 
end andre Raceforbedringsmetoder, som Videnskaben alle-
rede har opdaget og udarbejdet. Dette er Situationens 
lyse Side. Saa alvorlig vor nuværende Stilling end er, be-
høver vi ikke at spilde kostbar Tid med at lede efter teo-
retiske Løsninger. Videnskaben og særlig den af dens Grene, 
der kaldes »Eugenik« eller »Raceforbedring«, viser os en 
langt virksommere og uendelig meget humanere Frem-
gangsmaade end Naturudvælgelsens raa og ødslende Me-
toder, der ganske vist dræbte de fleste af de daarlige, men 
lod mange gode gaa med i Løbet. Videnskaben byder os 
en Udvej bort fra de overhængende Farer, ikke gennem 
Tilbagevenden til Naturudvælgelsen, men gennem en for-
bedret Samfundsudvælgelse, der hviler paa Naturens Lov 
i Stedet for som hidtil paa Uvidenhed og Slumpetræf. En 
mere indgaaende Omtale af det eugeniske Program op-
sætter vi til sidste Kapitel. Foreløbig fortsætter vi vor 
Oversigt over det daarlige Menneskemateriale for at komme 
til dybere Indsigt i, hvor absolut nødvendigt det er ble-
vet, at eugeniske Forholdsregler hurtigst muligt kommer 
til Anvendelse i Samfundet. 

Tydeligst træder Ringheden frem i de saakaldte »defekte« 
Klasser  —  de aandssvage og sindssyge samt visse Kate- 

i) Popende & Johnson, pp. 148-149•  

gorier af de vanføre og kronisk syge. De fleste af disse 
»defekte Individer« lider af nedarvede Mangler, altsaa af 
Mangler, der fra Slægtled til Slægtled er gaaet videre med 
Kimplasmaen. De »defekte« Klasser er ikke ved nogen na-
turlig Grænselinie udskilt fra den øvrige Befolkning. Ordet 
er kun en Betegnelse for de Menneskegrupper, der saa øjen-
synligt er belastede, at de kan klassificeres for sig. Ved Si-
den af disse tydeligt defekte Mennesker findes der imid-
lertid et enormt Antal andre, der kun viser svage Tegn 
til Disposition i de samme Retninger, medens atter andre 
ikke i det Ydre bærer mindste Præg af nogen Defekt, men 
dog fører den med sig i deres Kimplasma som en latent 
eller »tilbagevendende« Egenskab, der kan komme frem 
hos deres Børn, især hvis de gifter sig med Mennesker, der 
er disponerede paa samme Maade. 

Vi ser heraf, at de defekte (eller som de hyppigt kaldes, 
de »degenererede«) er et lige saa indviklet og vidtrækkende 
som alvorligt Problem. Defekte Personer er mere eller min-
dre uskikkede til at gøre en nyttig Gerning og har Tendens 
til at synke til Bunds i Samfundet, hvor de rekruterer de 
Betler-, Vagabond- og Forbryderskarer, der i lige Grad 
er en Byrde og en Fare for Samfundet. Faa Mennesker, 
der ikke har studeret Degenerationsproblemet, har nogen 
Forestilling om, hvor alvorligt dette er. Lad os betragte 
disse »defekte Klasser«. 

Først har vi de aandssvage. Aandssvaghed er en Til-
stand, der kendetegnes af Træk som Sløvhed, ringe Mo-
ral, Mangel paa Selvbeherskelse, Raadløshcd, Ligegladhed 
o. s. v. Aandssvaghed er i høj Grad arvelig og desværre 
ofte forenet med stor Legemsstyrkc og Livskraft, saa at 
aandssvage Mennesker formerer sig hurtigt uden Hensyn 
til Følgerne. I tidligere Tider holdtes de aandssvages An- 
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tal nede af Naturudvælgelsens haardhændede Proces; nu 
derimod beskyttes de af moderne Veldædighed og offent-
lig Forsorg, der følgelig fremmer deres hastige Forøgelse. 
De aandssvage er i vore Dage ved at blive et stedse al-
vorligere Problem for ethvert Kulturland. I de Forenede 
'Stater anslaas Antallet af tydeligt aandssvage Personer til 
mindst 300,000. I Løbet af det sidste Par Snese Aar er 
ganske vist mange af de værste Tilfælde blevet isoleret paa 
Anstalter, hvor de naturligvis hindres i at formere sig ; 

men den Dag i Dag udgør de isolerede kun omkring ro 
eller 15 Procent af alle dem, der utvivlsomt burde være 
anbragt paa Anstalter — medens hele Resten fremdeles 
bereder baade det nuværende og kommende Slægtled 
uendelig Fortræd. 

Den Hastighed, hvormed de aandssvage formerer sig, 
og den Skade, de udretter, belyses paa det mest levende 
af talrige videnskabelige Undersøgelser, der er blevet sat 
i Gang. I Europa som i Amerika fortæller disse Under-
søgelser os det samme: at de aandssvage Individer danner 
»Klaner«, breder sig som Kræft, forstyrrer Samfundets Liv 
og smitter vide Kredses Blod, medens de lever højt paa 
Veldædighedens og den »sociale Forsorgs« misforstaaede 
Bestræbelser for at »forbedre deres Vilkaar«1 . 

Et typisk Tilfælde har vi i »Juke-Slægten«, der første 
Gang blev gjort til Genstand for Undersøgelse i 1877, se-
nere paany i 1915. Vi citerer efter førstnævnte: »Fra en 
•eneste doven Vagabond, der fødtes paa Landet ved New 
'York i 1720 og bar øgenavnet »Juke«, og hvis to Sønner 
'giftede sig med fem degenererede Søstre, nedstammer seks 

'Slægtled med tilsammen omkring 1200 Medlemmer af en- 

') Uddrag af adskillige af disse Undersøgelsers Resultater findes hos 

Holmes, pp. 27—go, og Popenoe & Johnson, pp. 15g---[61.  

hver optænkelig Grad af Dovenskab, Lastefuldhed, Li-
derlighed, Sygdom, Idioti, Vanvid og Forbryderanlæg. 
Sammenlagt døde i de syv Slægtled 300 som smaa; 
.310 var professionelle Betlere, der sad i Fattighuse i til-
sammen 230o Aar; 4.4o blev legemlige Vrag som Følge 
'af deres egen »sygelige Slethede; over Halvdelen af Kvin-
,derne gled ind i Prostitutionen; 13o var overbeviste For-
brydere; 6o var Tyve, 7 Mordere; kun 20 lærte en Haand-
tering, for de ro's Vedkommende endda i Fængsel; det 
hele kostede Staten 1,250,000 Dollarsul. Omkring 1915 
var Slægten naaet til sit niende Led og havde i høj Grad 
øget sit Synderegister. Den talte paa det Tidspunkt 282o 
'Individer, af hvilke Halvdelen var i Live. Omkring 1880 
havde Juke-Folkene forladt deres oprindelige Hjemsted og 
spredt sig vidt over Landet; men de forandrede Omgivel-
'ser bevirkede ingen større Forandring i deres Natur. De 
viste stadig »samme Aandssvaghed, Ladhed, Tøjlesløshed 
og Uærlighed, selv naar de ikke hæmmedes af deres daar-
lige Navn og Rygte og paa Trods af, at de nu var omgivet 
af bedre Samfundsforhold«s. Statens Udgifter til Slægten 
var nu steget til ca. 2,500,000 Dollars. Som den, der ud-
førte Undersøgelsen, bemærker, kunde al denne Elendig-
hed være tinclgaaet ved at forhindre de første Jukes i at 
forplante sig. Som Sagen ligger, er Juke-Problemet stadig 
uløst, men bliver stadig alvorligere; thi i 1915 »var kun 
tre af de ca. 600 levende svagsindede og epileptiske Jukes 
i Forvaring«a. 

.At fremragende Egenskaber og Degeneration lige ubøje-
ligt bestemmes ved Arvelighed illustreres paa slaaendc 

3) Citeret hos Popenoe & Johnson, p. 15g. 

2) Ibid., pp. i59--16o. 

3) Ibid. 
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Maade ved »Kallikak-Slægten« fra New Jersey'. Under 
Revolutionskrigen stod en vis Martin »Kallikak«, en ung 
Soldat af god Stamme, i illegitimt Forhold til en aands-
svag Tjenestepige, der fødte ham en Søn. Nogle Aar se-
nere giftede Martin sig med en Kvinde af god Familie, 
med hvem han fik flere legitime Børn. Og nu skete der 
følgende: Martins legitime Børn med Kvinden af den gode 
Stamme artede sig alle vel og grundlagde en af de mest 
navnkundige Slægter i New Jersey. »I denne Slægt og dens 
Sidelinier finder vi udelukkende gode, repræsentative Bor-
gere; der er Læger, Sagførere, Dommere, Lærere, Køb-
mænd, Landmænd, kort sagt agtværdige Mennesker, der 
baade for Mændenes og Kvindernes Vedkommende fører 
an paa alle Samfundslivcts Omraader. De har spredt sig 
over de Forenede Stater, og hvor de har slaact sig ned, 
hører de til Stedets bedste. — Der har ikke været aands-
svage Individer iblandt dem, ingen uægte Børn, ingen 
usædelige Kvinder; kun em Mand var løs paa Traaden 
i kønslig Henseende«2. Den aandssvage Piges Efterkom-
mere staar i skarp Modsætning til den beskrevne Gren af 
Slægten. Af Pigens Efterkommere har man opsporet 480, 
om hvem man ved følgende: 14.3 var tydeligt aandssvage, 
36 var født udenfor Ægteskab, 33 grovt usædelige (mest 
Skøger), 24 uforbederlige Dranker; 3 Epileptikere, 82 
døde som smaa, 3 var Forbrydere, og 8 holdt berygtede 
Huse. Her har vi altsaa to Slægtsgrene, grundlagt af samme 
Mand; de lever paa samme Jord, i samme Luft og under 

1) Selvfølgelig er dette ikke Slægtens virkelige Navn. Det er et viden-
skabeligt øgenavn, sammensat af de græske Ord for »gods og sdaarlig. 

altsaa; sGod—Daarlig Slægtens, hvilket betegner dens to Grenes ud-
præget forskellige Karakter. 

3) Holmes, p. 31.  
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samme almindelige Vilkaar; og »dog har den heraldiske 
Skraabjælke mærket hvert af den enes Slægtled, men været 
ukendt i den anden«1. 

Saadanne triste Slægtshistorier vilde kunne anføres næ-
sten i det uendelige. Og læg Mærke til, at de kun viser 
os den direkte og aabenbare Skade. Den indirekte og 
mindre aabenlyse Skade, som Aandssvaghed forvolder, er 
vanskeligere at pasvise, men langt mere udbredt og utvivl-
somt endnu alvorligere, hvad vi straks skal komme tilbage 
til. Men forinden vil vi betragte nogle af de andre udpræ-
get defekte Klasser. 

De sindssyge er af et andet Særpræg end de aandssvage, 
men frembyder i mange Retninger et endnu mere betæn-
keligt Problem. Betegnelsen Sindssyge omfatter naturlig-
vis alle Slags abnorme Sindstilstande, af hvilke nogle er 
forbigaaende, medens andre, uagtet de er uhelbredelige, 
ikke nedarves og derfor ikke har Betydning for Racen. 
Men mange Former af Sindssygdom er tydeligvis arve-
lige', og den Skade, disse usunde Grupper forvolder ved 
at brede sig i Racer og forpeste sunde Stammer, er sim-
pelthen uberegnelig. 

I Modsætning til Aandssvaghed er Sindssygdom ofte for-
enet med meget fremragende Egenskaber", som kan gøre 

1) Popenoe & Johnson, p. 160. 
') En Omtale af de forskellige Former af Sindssyge findes hos Holmes, 

pp. 27-72 ; Popenoe & Johnson, pp. 157-16o ; 17G-183. 
3) Den mærkværdige Forestilling, at Geni skulde være en Form af Sinds-

syge, var tidligere meget udbredt. Omhyggelig videnskabelig Forskning 
har klart modbevist denne Anskuelse. Bl. a. har udførlige statistiske Stu-
dier over berømte Mænd og Kvinder vist, at de er mindre udsat for Sinds-

sygdom end den almindelige Befolkning. Selvfølgelig kan man opregne et 
betydeligt Antal berømte Mennesker, der utvivlsomt led af forskellige 
neuropatiske Sygdomme. Men det var ikke dem, der gjorde dem berømt; 
de var tværtimod Hindringer paa deres Vej. En eller anden blandt deres 
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, de belastede Individer til en akut Trusel mod Samfundet, 
De aandssvage har aldrig omstyrtet en Stat; de er et ud-
talt negativt Element og kan som saadant drage en Kultur 
ned mod Opløsning ved Degeneration, men de har ikke 
Kløgt til at sprænge den. De sindssyge derimod er jævn-
ligt i Besiddelse af en voldsom, drivende Kraft og mis-
bruger ofte deres Styrke til at ødelægge. Vi skal nedenfor 
se, hvor mange Apostle for anarkisk Voldsomhed og ra-
sende Misfornøjelse, der har haft et uligevægtigt Sind. 
Den Slags Mennesker er naturligvis sjældent »sindssyge« i 
den tekniske Forstand, at de oplagt er modne til Inde-
spærring i en Galeanstalt. De repræsenterer kun en enkelt 
Del af den uhyre *Bræmme« af aandelig Usundhed, der 
omgiver store Dele af Folkelegemet. Men selv de Tilfælde, 
hvor vedkommende er oplagt moden til at tages i For-
varing, er sørgeligt talrige. I de Forenede Stater, f. Eks., 
tæller Sindssygeanstalternes Befolkning over 200.00o, og 
det er en velkendt Sag, at der udover dem, der er i offent-
lig Varetægt, findes Masser af lige saa belastede Menne-
sker under Tilsyn i Hjemmene eller endog i fuld Frihed. 

Epileptikerne udgør en tredje Afdeling af de udpræget 
defekte Mennesker. Epilepsi er afgjort arvelig og skyldes 
sandsynligvis ligesom Aandssvaghed og arvelig Sindssyge 
en eller anden Faktor i Kimplasmaen, der foraarsager 
unormal Udvikling. Ligesom Sindssyge optræder Epilep-
sien ofte i Forening med fremragende Aandsevner, men 
endnu oftere i Forening med Aandssvaghed, og dens Ofre 
har Tendens til at blive farligt samfundsfjendtlige, idet 
Epilepsi hyppigt er knyttet til de værste Voldsforbrydelser. 
Epileptiske Gruppers Udbredelse i det sunde Folkelegeme 

Forfædre har bragt Smitten ind i den sunde og fremragende Slægt og der-
ved fremkaldt denne disharmoniske Forening af Egenskaber. 

er ubestrideligt til Fordærv, foraarsager alvorlige sociale 
Farer og sørgelige Racetab. 

Udover disse fremtrædende Aarsager til Degeneration 
findes der nogle andre Former af Defekt, der, skønt ikke 
saa alvorlige for Individet, sammenlagt betyder en anselig 
Byrde for Samfundet og Forarmelse af Racen. Hertil kan 
henregnes Døvhed og Blindhed, visse Typer af Vanførhed 
og visse forkrøblende Sygdomme som f. Eks. Huntingtons 
chorea. Alle saadanne Defekter, der er arvelige, gør Skade 
fra Slægtled til Slægtled og har Tendens til at brede sig 
til den sunde Menneskebestand. 

Saaledes ser vor triste Oversigt over de »defekte« Klasser 
ud. Deres sammenlagte Antal indenfor hvert eneste civili-
seret Land er enormt og tiltager hastigt under de nuvæ-
rende Samfundsforhold. I de Forenede Stater, f. Eks., an-
slaas det samlede Antal aandssvage, sindssyge og epilep-
tiske Personer til en hel Million. Og som allerede frem-
hævet omfatter dette foruroligende høje Tal endda kun 
dem, der lider af de mere ekstreme Former af en Race-
smitte, der er vidt udbredt ogsaa i den øvrige Befolkning. 
Hvor vidt udbredt den er, fremgaar af forskellige Over-
slag derover, som duelige Forskere uafhængigt af hver-
andre har foretaget, og som alle gaar ud paa, at over 3o 
Procent af hele de Forenede Staters Befolkning er aande-
lig defekte i en eller anden Form'. Ganske vist er De-
fekten for en stor Del latent i Kimplasmaen og gør ikke 
sin øjeblikkelige Indehaver nogen Skade. Og dog er Smit- 

1) Denne Anskuelse deles af flere af Medlemmerne i ►Eugenies Record 
Officer, det førende amerikanske videnskabelige Forskningscentrum paa 
disse Problemers Omraade. De kendte Psykiatrikere Rosanoff og Orr 
mener, at over 31 Procent af de tilsyneladende normale Mennesker er 
Overbringere af neuropatisk Defekt. 
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ten til Stede og kan komme frem i hans Børn, navnlig 
hvis han gifter sig med et Menneske, hvis Arv indeholder 
en lignende Defekt. 

Selv om vi ogsaa vil se bort fra alle rent latente De-
fekter og kun beskæftige os med de Mennesker, der fak-
tisk lider af mindre udtalte Defektformer end de ovenfor 
beskrevne, er Problemet dog af næsten uoverskuelig Række-
vidde for baade Samfund og Race. Der kan ikke være 
Tvivl om, at Uduelighed, Dumhed, Mangel paa Evne 
til at forsørge sig selv, Forbryderanlæg og andre samfunds-
skadelige Egenskaber for en stor Del (maaske hovedsage-
lig) skyldes medfødt Degeneration. De indgaaende viden-
skabelige Undersøgelser, der har fundet Sted i mange 
Lande vedrørende Betlere, Vagabonder, Forbrydere, Skø-
ger, kroniske Drankere, Morfinister, Kokainister o. s. v., har 
alle konstateret en høj Procent aandeligt defekte'. Tæn-
ker vi paa disse i Bund og Grund mislykkede lige fra den 
ubrugelige Arbejdsmand til det »mislykkede Genig, der 
spilder eller misbruger sine Gaver, begynder det at gaa 
op for os, hvilken en i Sandhed forfærdelig Virkning den 
medfødte Degeneration øver Slægtled efter Slægtled, idet 
den smitter det gode Menneskemateriale, paalægger Sam-
fundet stadig tungere Byrder og truer Kulturens Fremtid. 

'Thi Degeneration er en Trusel mod Kulturen. Tilstede-
værelsen af vældige Mængder fødte Undermaalere, som 
'ikke ejer Evner, ikke kan tilpasse sig, som er misfornøjede 
og uregerlige, truer Samfundets Orden med baade Opløs-
ning og Sprængning. 

Biologen Humphrey skildrer Situationens Farer godt, 

1) Oversigter over adskillige saavel amerikanske som europæiske Under-
søgelser findes hos Popene & Johnson, pp. 157-160 og 176-183 samt 
hos llulines, pp. 73-97. 
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naar han skriver: »Saaledes vokser da de daarligt udru-
stedes Hær i ethvert civiliseret Land, dels ved Tilskud, 
efterhaanden som der viser sig nye uduelige Elementer, 
dels ved sin egen rivende Forplantning; og omsider bund-
fældes i dette Lag hele den Menneskebærme, som alle Kul-
tursamfundets degenererende Kræfter udskiller. Allerede 
nu er denne Hær en Trusel i vældigt Format; men hos 
os i Amerika har vi Held med os i Retning af at skjule 
dens Størrelse og raske Vækst under trøsterige Veldædig-
hedsberetninger. Og de fleste hygger sig ved at lukke 
øjnene for det daarlige Menneskemateriales stigende Pro-
cent. Publikum interesserer sig for Styrke, Livskraft, Daad. 
Det vender Ryggen til dem, der ikke kan udrette noget 
— indtil deres blotte Talstyrke maaske en skøn Dag paa 
ubehagelig Vis bringer dem inden for Synskredsen. 

»Naar man læser om Romerrigets Forfaldstid og de 
mange Skuespil og andre offentlige Forlystelser, der maatte 
arrangeres for at more og holde det Pak i Ave, der havde 
ophobet sig i saa bedrøvelig en Grad, melder et Spørgs-
maal sig: Hvornaar vil det Tidspunkt være inde, da vi 
'ikke længere kan holde vore samfundsfjendtlige Masser i 
Tømme? Et er sikkert, og det er, at vor Tids mere humane 
Metoder vil fremskynde denne skæbnesvangre Dag. Og 
vor udskregne Amerikanisme har ikke Lægedom for med-
født Evneløshed. Vore Storbyers Politirapporter vidner 
om, at de Pøbelhobe, som pludselig dukker op, ingen ved 
hvorfra, saa snart Politiets Aarvaagenhed slappes det aller 
mindste, overvejende bestaar af Folk, der er født i Amerika, 
at der næppe er een iblandt dem, der ikke kan læse og 
skrive; og dog giver disse Folk sig deres dyriske Instinkter 
i Vold lige saa spontant, som var de uvidende Russere. 

»Det er Daarskab at opretholde den Vildfarelse, at mere 



to 	KAMPEN MOD KULTUREN 	 DE UNDERLEGNES HÆVN 	it 

'Demokrati og mere Oplysning vil forvandle disse lavættede 
Subjekter til gode Borgere. Det har aldrig været Menin-
gen, at Demokrati skulde omfatte degenererede Individer, 
og et Folk, der uden at skænke Følgerne en Tanke, ved-
bliver at fostre Indbyggere af den Slags, der stadig maa 
holdes nede med Magt, er ikke paa Vej mod en Udvidelse 
af de demokratiske Friheder. Tværtimod er det uundgaae-
ligt, at man nu som i alle foregaaende Kulturepoker maa 
'beskytte sig mod Undermaalernes voksende Skarer ved 
'at gøre Klassegrænserne skarpere. Hvor nær eller fjern en 
voldsom Samfundsomvæltning end kan være, er det sik-
kert, at vor Race nu bevæger sig hen imod enten Sam-
fundskaos eller ogsaa Diktatur. 

»Alt imens opfordrer vi til social Ufred ved at fremsætte 
taagedc Lighedsteorier. Saaledes som vi nu uklart ideali-
serer den demokratiske Tilstand, er den et overdrevent 
'Billede af jordisk Lyksalighed, der hos de svagtbegavede 
vækker Forhaabninger om en uopnaaelig Lighed mellem 
Menneskene. Det højeste, vi ærligt kan naa til, er at til-
vejebringe nogenlunde lige gunstige Betingelser for alle; 
men hvert Skridt, vi tager i den Retning, viser stadig 
tydeligere den fundamentale arvelige Ulighed, som ingen 
forbedrede Livsvilkaar kan ændre. Derfor ytrer Misfor-
nøjelsen sig mest højrøstet hos dem, der mindst formaar 
at gribe en Chance, naar den bydes«'. 

I denne Forbindelse maa vi ikke glemme, at det er de 
»højtbegavede« defekte Individer, der er farligst for Sam-
fundets Orden. Manden, der »næsten« er et Geni, men 
hvis skæbnesvangre Befængthed leder hans Begavelse ad 
vilde Veje, er den, der oftest ophidser og anfører Pøbelen. 
Vore Dages udjævnende socialrevolutionære Doktriner, 

1) Humphrey, pp. 77-80.  

saasom Syndikalisme, Anarkisme og Bolshevisme, der paa 
Overfladen ser tillokkende ud, men paa Bunden er falske 
og-  ødelæggende, er væsentligt Produkter af usund Tænk-
ning — i usunde Hjerner. Sociologen Nordau har analyseret 
den kolossale Skade, saadanne Mennesker og Doktriner 
forvolder, ikke blot ved at ophidse de degenererede Ele-
menter, men ogsaa ved at vildlede uhyre Skarer af Gen-
nemsnitsmennesker, Folk, der biologisk set er normale nok, 
men hvis Forstand ikke er tilstrækkeligt høj til at beskytte 
dem mod behændige Falsknerier, naar disse er klædt i 
glødende Appel til deres Følelser. 

Nordau siger: »Ved Siden af de ekstreme Degenerations-
former findes der mildere, lidet eller slet ikke iøjnefaldende 
Former, der ikke lader sig bestemme ved første Blik. Men 
disse sidste er de farligste for Samfundet, fordi deres øde-
læggende Indflydelse kun gradvis gør sig bemærket; vi er 
ikke paa vor Post mod den; ja, i mange Tilfælde gaar det 
end ikke op for os, at den er den virkelige Aarsag til de 
Ulykker, den maner frem — Ulykker, hvis alvorlige Be-
tydning ingen kan være i Tvivl om. 

»En Mattoid eller Halvtaabe, der er opfyldt af medfødte 
Modviljefornemmelser, ræsonnerer sig paa Grundlag af sin 
egen personlige Tilstand til et pessimistisk System, en Livs-
lede — *Weltschmerz«. En anden, hos hvem ukærlig Ego-
isme behersker al Tanke og Følelse, saa at hele Yderverde-
nen synes ham fjendtlig, ordner sine samfundsopløsende 
Instinkter til Anarkismens Teorier. En tredje, der lider af 
moralsk Følelsesløshed, saa at ingen Sympati knytter ham 
til hans Medmennesker og andre levende Væsener, og 
som er besat af Forfængelighed i en Grad, der i Virkelig- 

, heden er Storhedsvanvid, prædiker Teorien om Over-
mennesket, som ikke skal kende nogen Hensyntagen, føle 
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nogen Medlidenhed eller være bundet af noget moralsk 
Princip, men »leve sit eget Liv« uden Hensyn til andre. 
Naar disse Halvtaaber, hvad ofte hænder, taler et ild-
nende Sprog, naar deres af ingen Logik eller Forstaaelse 
tøjlede Indbildningskraft indgiver dem forunderlige, over-
raskende Fantasibilleder, forbløffende Tankeforbindelser 
og Lignelser — da gør deres Skriverier stærkt Indtryk paa 
ubetænksomme Læsere og skaffer sig gerne afgørende Ind-
flydelse paa deres Samtids dannede Kredses Tankegang. 

»Naturligvis forvandles ligevægtige Mennesker ikke der-
ved til udøvende Disciple i en saadan sygelig Kultus. Men 
disse Mattoiders Prædikener begunstiger lignende Anlægs 
Udvikling hos andre; de tjener til ligesom at polarisere 
Tendenser, der hidtil ikke har haft bestemt Retning, og 
giver Tusinder Mod til aabent, frækt og pralende at be-
kende og handle i Overensstemmelse med Overbevisninger, 
som de — hvis ikke disse larmende Teoretikere med deres 
Tales Flitterglans havde været — selv vilde have fundet 
meningsløse eller nederdrægtige, selv skamfuldt vilde have 
skjult, og som i hvert Tilfælde vilde være forblevet Uhyrer, 
kun kendt af dem selv og laast ned i deres Bevidstheds 
dybeste Kælder. 

»Saaledes opstaar der ved degenererede Halvtaabers 
Prædiken Tilstande, der ikke som Sindssyge og Forbry-
delse lader sig udtrykke i Tal, men som man ikke desto 
mindre omsider faar Klarhed over gennem deres sociale 
og politiske Virkninger. Efterhaanden iagttager vi en al-
mindelig Løsnelse af Sæderne, en Logikens Forsvinden 
fra Tanke og Handling, en sygelig Pirrelighed og Vaklen 

i den offentlige Mening, en Karakterens Slappelse. For-
seelser behandles med en letfærdig eller sentimental Over-
bærenhed, som opmuntrer alle Slags Slyngler. Folk mister 

Evnen til moralsk Indignation og vænner sig til at foragte 
denne som noget banalt og gammeldags, noget, der ikke 
er »chie« eller »intelligent«. Gerninger, der tidligere for 
stedse vilde have gjort en Mand umulig i det offentlige 
Liv, udgør ikke længere nogen Hindring for hans Løbe-
bane, hvorfor mistænkelige og ormædte Personager finder 
det muligt at naa op i ansvarlige Stillinger, undertiden at 
faa Indflydelse paa Landets Styrelse. Sund Fornuft værd-
sættes ikke saa hyppigt eller saa højt, men takseres stadig 
ringere. Ingen oprøres af de mest meningsløse Forslag, 
Bestemmelser og Moder, og Taabelighed raader i Lov-
givning, Forvaltning, Inden- og Udenrigspolitik. Hver De-
magog finder Tilhængere, hver Daare skaber Skole, hver 
Begivenhed gør Indtryk ud over alle rimelige Grænser, 
optænder latterlig Begejstring, spreder sygelig Bestyrtelse, 
afføder voldsomme Tilkendegivelser af den ene eller anden 
Slags og offentlige Forholdsregler, der i bedste Fald er 
unyttige, ofte beklagelige og farlige. Hver Mand pukker 
paa sine »Rettigheder« og sætter sig op imod enhver Ind-
skrænkning af hans egenmægtige Lyster fra Loves eller 
Sædvaners Side. Alle søger at slippe løs fra Disciplinens 
Tvang og at ryste Pligtens Byrde af sig«.1. 

Saalecles er Degenerationens ødelæggende Virkning, der 
breder sig som en Kræftsvulst og truer med at fortære 
Samfundet til dets inderste Marv. Hvor kan nu Kulturen 
finde sine Forkæmpere mod disse de ringeres Anslag, mod 
disse behændigt førte Legioner af degenererede og efter-
blevne Individer? Hvor skulde det vel være, om ikke i de 
racemæssigt bedstes tynde Rækker, blandt de »A«- og »B«-
'Stammer, der jo f. Eks. i Amerika nu til Dags kun udgør 

1) Max Nordau: ► l'he Degeneration of Classes and Peoplesil, Hibbert 
Journal, Juli 1912. 
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131/2  Procent af Befolkningen? Det er denne »tynde røde 
Traads« rige, ubesmittede Blod, der skiller os fra Barbari 
eller Kaos. Til den alene staar vort Haab. Lad os ikke 
narre os selv med at snakke om »Regeringen«, »Oplys-
ningen« eller »Demokratiet»; vore Love, vore Statsforfat-
ninger, ja selv vore hellige Bøger er i sidste Instans kun 
Papirskranker, der kun holder saa længe, som der bagved 
dem staar Mænd og Kvinder med Forstand til at fatte 
dem og Karakter til at hævde dem. 

Men denne Kulturens Livstraad er ikke blot tynd; den 
slides endnu tyndere med en Hastighed, der forfærder 
dem, som fuldt ud ved, hvorledes Sagen staar. Vi har 
allerede sagt, at Samfundsforholdene rimeligvis aldrig før 
i Menneskehedens Historie har været saa ødelæggende for 
Raceværdierne som nu, da de fremragende svinder, og de 
ringere tager til. 

Der er en farlig Fristelse, vi maa gøre os til Herre over, 
nemlig Fristelsen til at dømme om Mennesker paa Bag-
grund af, hvad vi ser blandt vilde Planter og Dyr. Blandt 
disse sidste finder vi, at Typerne er udpræget stabile, og 
deraf vil vi maaske være tilbøjelige til at slutte, at »Evolu-
tionen er en langsom Proces«, baade hvad Mennesker og 
andre Livsformer angaar, at nogle faa Slægtled ikke har 
meget at sige, og at vi derfor ikke behøver at gøre os større 
Skrupler eller Ulejlighed med at forbedre Racen, efter-
som vi har »Masser af Tid«. 

Dette er en slem Vildfarelse og et Tegn mere paa vor 
fejlagtige Tankegang og overfladiske Kendskab til Livets 
Love. En Smule forstandigere Eftertanke vilde vise os den 
dybtgaaende Forskel mellem de to Ting. Dyr og Planter 
lever (naar de ikke er »tæmmet« af Mennesket) i »Natur-
tilstanden«, hvor de er underkastet den »naturlige Ud- 
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vælgelses« praktisk talt uforanderlige Indvirkning. Deres 
Kim-Plasma varierer ganske som Menneskenes i Kvalitet 
(hvad duelige Opdrættere som Luther Burbank har ført 
afgørende Bevis for); men for vilde Dyrs og Planters Ved-
kommende borteliminerer den naturlige Udvælgelse alle 
Ejendommeligheder paa forholdsvis faa nær, og disse hol-
der Afkommet paa et bestemt Plan. Kulturmennesket deri-
mod, der for en stor Del lever under Vilkaar, han selv 
har frembragt, erstatter Naturudvælgelsen med forskellige 
Slags Samfundsudvælgelse, der bevirker de mest dybt-
gaaende  —  og hastige Forandringer. 

Der er en Ting, vi maa huske paa, nemlig den Hastighed, 
hvormed en Arts Egenskaber kan forandres, naar den bio-
logiske Udvælgelses Karakter forandres. Det er ligefrem 
forbløffende at se, hvorledes Menneskeslægten i Aarhun-
dredcr har spildt sine bedste Kræfter paa den uløselige 
Opgave at søge at forandre eksisterende Individer i Stedet 
for at forandre Racen ved at bestemme, hvilke eksisterende 
Individer der skulde frembringe det næste Slægtled, og 
hvilke der ikke skulde det. 

Det er en Selvfølge, at Raceforandringer som Følge af 
Sanifundsudva.ielse ikke har ventet paa, at Mennesket 
skulde opdage dem, men har fundet Sted fra Arilds Tid. 
Ulykken er, at i Stedet for at hæve Menneskeheden mod 
Højderne, hvad de kunde have gjort, dersom de var blevet 
forstandigt ledede, har de virket paa Slump og sædvanlig-
vis forvoldt Nedgang og Ruin. 

Den forbløffende Hastighed, hvormed en vis Bestand 
kan avles ind i eller ud af en given Befolkning, kan nøj-
agtigt bestemmes ved at udregne dens Forplantningstempo 
i Forhold til den øvrige Befolknings. Og den Faktor, der 
til syvende og sidst er afgørende for dette Forplantnings- 
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tempo, er, hvad man har kaldt »differentiel Fødselshyppig-
heds. Man har længe vidst, at Befolkninger, der formerer 
sig frit, har Tendens til at vokse yderst hurtigt. Men hvad.  
der gælder en Befolkning som Helhed, gælder lige fuldt 

• de enkelte Elementer, hvoraf den bestaar. Indenfor en 
hvilken som helst given Befolkning vil derfor de Elementer, 

. der formerer sig hurtigst, beherske Nationens gennemsnit-
lige Karakter — og beherske den efter en stadigt stigende Maale-
stok. En ret almindelig differentiel Fødselshyppighed vil 
tjene os som Eksempel til at vise, hvorledes Forskelligheder, 
der kun akkurat kan paavises fra Aar til Aar, i Løbet af 
faa Slægtled totalt kan forandre Racebilledet. Vi vil tage 
to Stammer, hver bestaaendc af 1000 Individer, af hvilke 
den ene mangler en lille Smule i at kunne holde sit Antal 
vedlige, medens den anden formerer sig i et Tempo som, 
skal vi sige, den almindelige engelske Befolkning — der 
paa ingen Maadc kan kaldes særlig frugtbar. Naar et Aar 
er gaaet, vil den første Stamme tælle 996, efter et Aar-
hundredes Forløb vil den være sunket til 687, og efter to 
Aarhundreder vil den kun udgøre 472 Individer. Den 
anden Stamme vil derimod, naar et Aar er gaaet, tælle 
1013, efter hundrede Aars Forløb 3600 og efter to hun-
drede Aar ca. 13,000. Den frugtbarere Stamme vil med 
andre Ord efter et Aarhundredes Forløb (tre eller fire 
'Slægtled) overgaa den mindre frugtbares Antal i Forholdet 
6 : 1, efter to Aarhundreder i Forholdet 30:1. Antager 
'vi, at den aftagende Stamme besad udprægede Evner, 
,medens den frugtbare Stamme var middelmaadig eller 
ringe, kan man skønne om Racens Forarmelse og det Til-
bagestød, Kulturen har faaet. 

Nu er det ovenfor viste Eksempel med Vilje blevet for-
enklet ved at medregne andre Faktorer saasom differen- 
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tiel Døds- og Ægteskabshyppighed, der egentlig bør ses 
for sig, naar man vil opstille et Overslag over Forplant-
ningstempi indenfor forskellige Grupper eller Stammer. 
Men Eksemplet giver virkelig en temmelig nøjagtig Fore-
stilling om den gennemsnitlige Forskel, der for Tiden be-
staar mellem Nettofrugtbarheden hos de meget fremra-
gende og hos de middelmaadige Elementer indenfor den 
civiliserede Verdens førende Nationer, medens det angiver 
de udtalt ringe Elementers Frugtbarhed alt for lavt. Det er 
en foruroligende Kendsgerning, at de fremragende Ele-
menters Fødselshyppighed i næsten alle Kulturlande er 
gaaet hastigt nedad i Løbet af det sidste halve Aarhun-
drede, indtil disse Elementers Antal nu — trods en stærkt 
aftagende Dødshyppighed — er enten stillestaaende eller 
ligefrem i Tilbagegang; og det paa samme Tid, som de 
øvrige Elementer tiltager i Antal i et Tempo, der er pro-
portionalt med deres Middelmaadighed eller Ringhed. Alt 
dette er blevet afgørende bevist gennem en Mængde viden-
skabelige Undersøgelser over hele Europa og de Forenede 
Staters. 

Vi kan nøjagtigt bestemme det Punkt, hvor en Gruppe 
kun netop kan vedligeholde sit Antal, naar vi finder dens 
Døds- og Ægteskabshyppighed og saa beregner, hvor 
mange Børn de, der gifler sig, maa have. Naar man tager 
den civiliserede Verden under eet, maa der fødes ca. fire 
Børn i hvert Ægteskab, hvis en Stamme skal kunne holde 
'sit Antal vedlige. I visse Lande som Australien og New 
'Zealand og i visse højtstaaende Grupper, hvor Dødshyp- 

   

   

   

   

      

   

1) Mange af disse Undersøgelser tillige med Gengivelser af statistiske 
Tabeller og andre Data findes hos Holmes, pp. 118-18o og 231-234, 
hos Popenoe & Johnson, pp. 135-146  og 256-272, hos Whetham, pp. 

59-73 og hos McDougall, pp. 154-168. 
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pigheden er meget lav, kan et Gennemsnit af tre Børn 
pr. Ægteskab muligvis være tilstrækkeligt til at holde Stam-
men vedlige; men dette synes da ogsaa at være et absolut 
Minimum af Frugtbarhed, hvis det skal slaa til. 

Men naar vi nu husker paa disse Minima af Fødsels-
hyppighed, hvorledes ser da Virkeligheden ud? Jo, vi 
finder, at i Virkeligheden har de fremragende Elementer 
i de europæiske Lande — bortset fra de mere uudviklede 
,Stater — gennemsnitlig fra to til fire Børn pr. Ægteskab ; 
at de ringere Elementer, taget under eet, har gennem-
snitlig fra seks til syv et halvt Barn pr. Ægteskab ; og at 
de ringeste Elementer saasom arbejdssky Subjekter, Bet-
lere og aandssvage Individer, taget for sig, har gennem-
snitlig syv eller otte Børn (uægte Børn naturligvis med-
regnet). Den differentielle Fødselshyppighed i de euro-
pæiske Storstæders forskellige Kvarterer er typisk. Nogle 
Aar for Verdenskrigen fandt den franske Sociolog Ber-
tillon, at Fødslerne i Paris' og Berlins Fattigkvarterer var 
mere end tre Gange saa talrige som Fødslerne i de bedste 
Bydele, medens de i London og Wien var ca. to en halv 
Gang saa talrige. 

I de Forenede Stater er Forholdene ikke bedre end i 
Europa — ja, i visse Retninger synes de endog at være 
værre. Bortset fra Syden og Dele af Vesten holder den 
gamle indfødte amerikanske Stamme ikke sit Antal ved-
lige; Fødselshyppigheden blandt Indvandrerne fra Nord-
og Vesteuropa er i hastig Aftagen, medens den blandt Ind-
vandrerne fra Syd- og Østeuropa stadig er høj og viser 
forholdsvis ringe Formindskelse. De intellektuelle Grupper • 
er i Amerika meget mindre frugtbare end de tilsvarende 
i Europa. Gifte Akademikere fra førende amerikanske Uni-
versiteter som Harvard og Yale har gennemsnitlig to Børn,  

.medens de gifte kvindelige Akademikere har ca. halvandet. 
Desuden er Ægteskabshyppigheden blandt Akademikerne 
saa lav, at der, naar man tager gifte og ugifte under eet, 
lun kommer ca. et Barn paa hver mandlig og mindre end 
•trekvart Barn paa hver kvindelig eksamineret Akademiker. 
Professor Catell har undersøgt, hvor stor Familie 440 ame-
rikanske Videnskabsmænd havde; han valgte kun saa-
danne Tilfælde, hvor Forældrenes Alder angav, at Fa-
milien var fuldtallig. Trods en meget lav Dødelighed var 
Fødselshyppigheden saa meget lavere, at det, som han 
selv siger, »er indlysende, at Familierne ikke kan holde 
sig vedlige. De Videnskabsmænd, der er under halvtreds, 
og hvis Familier ikke længere vokser — af dem er der 261 — 
har gennemsnitlig 1,88 Barn, hvoraf ca. 12 Procent dør, 
inden de bliver voksne. Hvor mange af dem, der vil gifte 
sig, ved vi ikke; men kun 75 Procent af Harvard- og Yale-
Akademikerne og kun 5o Procent af de kvindelige Aka-
.dernikere gifter sig. En Videnskabsmand har i Gennem-
snit kun 7/8  voksen Søn. Dersom de tre Fjerdedele af hans 
Sønner og Sønnesønner gifter sig, og deres Familier ved-
bliver at være af samme Størrelse, vil 1 000 Videnskabs-
mænd kun Iha 350 Sønnesønner, der gifter sig og fører 
deres Navn og arvelige Egenskaber videre. Paa Spinde-
siden vil Udryddelsen Ibregaa endnu raskere». 

Læg Mærke til, i hvor skarp Modsætning den høje Fød-
selshyppighed i de amerikanske Storstæders Lejekaserner 
•staar til disse Tal. Fødselshyppigheden paa East Side i 
'New York er f. Eks. over fire Gange saa høj som i de vel-
'havende Kvarterer. I deres Kommentarer til lignende 
Forhold i Pittsburgh, hvor Fødselshyppigheden i det fat-
tigste Distrikt er over tre Gange saa høj som i det mest 
velhavende, bemærker Popenoe og Johnson: »Saadanne 
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Tals Betydning for Udvælgelsen er aabenbar. Ligesom 
,alle andre store Byer i civiliserede Lande yngler Pitts-
,burgh fra Bunden. Jo lavere en Klasse staar paa Intelli-
gensskalaen, desto større Bidrag leverer den til Folke-
mængden. Naar man husker paa, at Forstand er nedar-
vet, og at lige føder lige i saa Henseende, kan man næppe 
føle sig opløftet ved Tanken om, hvorledes Pittsburghs 
Befolknings Kvalitet skal blive om nogle faa Slægtlethi. 

Desuden maa det ikke overses, at en saa differentiel 
Fødselshyppighed betyder endnu mere indviklede Pro-
blemer i Amerika end i Europa; thi medens den i Europa 
hovedsagelig medfører Forskydninger i Gruppe-Intelligens, 
betyder den i Amerika desuden Raceforandringer med alt, 
hvad disse fører med sig af dyl3tgaaende Ændringer i Na-
tionens Temperament, Idealer og Institutioner. Og dette 
er netop, hvad der nu sker i mange amerikanske Egne. 
New England, f. Eks., der en Gang saa frugtbart fostrede 
den ærgerrige og kloge »Yankee«-Stamme, som i Million-
vis drog afsted for at slaa sig ned i Vesten, er godt paa 
Vej til at ophøre med at være et angelsaksisk Land. I 
Massachusetts er de i Udlandet fødte Kvinders Fødsels-
hyppighed to en halv Gang saa høj som de i Amerika 
fødtes, i New Hampshire to Gange, i Rhode Island halv-
anden Gang; de frugtbareste Udlændinge er Polakker, 
polske og russiske Jøder, Syditalienere og franske Kana-
diere. Hvad dette kan komme til at betyde efter faa 
Slægtleds Forløb, ser vi af en Beregning, Biologen Daven-
port har foretaget, og som slaar fast, at hvis det nuværende 
Forplantningstempo vedvarer, vil der af t000 Harvard-
Akademikere om to Aarhundreder kun findes 50 Efter- 

Popenoe & Johnson, p. 13g.  

.kommere, medens i000 Boston-Rumænere til den Tid vil 
'have xoo,000 Efterkommere. 

For at vende tilbage til Problemets mere almindelige 
Side er det klart, at Befolkningens Kvalitet saavel i Eu-
ropa som i Amerika er i Færd med at udarte, idet de mere 
'intelligente Grupper er i Tilbagegang, relativt eller abso-
lut. Dette kan jo ikke betyde andet end en dødbringende 
'Trusel mod baade Racen og Kulturen. Lad os se, hvor-
ledes de psykologiske Eksperter, der formulerede Forstands-
prøverne i den amerikanske Hær, betegnede de øvre For-
standsgrader. »A«-Folkene skulde have »Evner til at tage 
særligt fine Universitetseksaminer», »B«-Folk skulde være 
»i Stand til at tage Universitetseksaminer med gennem-
snitligt Resultat«, »C«-Folk »sjældent evne at absolvere 
Eksamen ved en højere Læreanstalt»; og efter Hærprøver-
nes Trinfølge at dømme staar næsten 75 Procent af hele 
de Forenede Staters Befolkning nu til Dags under C-E-
Niveauet! 

Eftersom den amerikanske Befolkning (med Undtagelse 
af dens Indvandrerstammer fra Syd- og Østeuropa og 
Negrene) formodentlig har et lige saa højt Forstandsgen-
nemsnit som de nordeuropæiske Folk, er det ikke vanske-
ligt at forudse, at vedbliver Forstanden at avles ud af Ra-
•cen i det nuværende Tempo, vil Kulturen enten smuldre 
hen eller styrte sammen af lutter Mangel paa Hjerner. 
Professor McDougall giver i de følgende Linier en god 
Beskrivelse af Hjernemangels skæbnesvangre Følger: 

»Amerikas Civilisation afhænger af, at der uophørligt 
.frembringes A og B-Folk i tilstrækkeligt Antal. For Tiden 
'udgør A-Folkene 4, B-Folkene g Procent, og Forplant-
ningen foregaar fra Bunden. A og B-Folkene, Akademi-
kerne, vedligeholder ikke deres Antal, alt imens Befolk- 
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. ringen svulmer enormt op. Vedbliver dette gennem nogle 
Slægtled, vil da ikke A-Folkene, ja selv B-Folkene blive 
,sjældne som hvide Elefanter og synke ned til blot en Brøk-
del af i Procent? Det er kun alt for sandsynligt. 

»For Tiden synes hele Kurven at have Tendens til for 
hvert nyt Slægtled at forskydes til den forkerte Side. Og 
dette gælder rimeligvis baadc moralske Egenskaber og For-
standsniveau. Hvis den Dag skulde komme, da A og B-
Folkene tilsammen kun udgør > Procent eller en Brøkdel 
af z Procent — hvad vil der da ske med Kulturen? 

»Lad mig fremstille Sagen mere konkret i Forhold til 
et af de store og vigtige Fag, som jeg har lidt Kendskab 
til, nemlig det lægevidenskabelige Studium. For to Hun-
drede eller blot Hundrede Aar siden bestod det Pensum, 
en medicinsk Student skulde mestre, før' han kunde be-
gynde at praktisere, kun i en forholdsvis lille Samling em-
piriske Grundsætninger. Kulturens Fremskridt har forøget 
vor medicinske Viden enormt, og vore Kultursamfunds 
hele Eksistens er afhængig af, at der gøres virksom Brug 
af dette uhyre Fond af Lægekunst og Lægevidenskab. Til-
egnelsen og den rette Anvendelse af denne Mængde Kund-
skaber stiller langt større Fordringer til den medicinske 
Student end vore Forfædres Læresætninger gjorde. Følge-
lig har det medicinske Studium stadig maattet forlænges, 
indtil det nu varer ca. seks Aar efter den første Universi-
tetseksamen. 

»Naar Studenterne paabegynder dette lange og strenge 
Studium, er de allerede et udvalgt Korps, der heldigt har 
klaret Gymnasiet og den første, almene Universitetsuddan-
nelse. Vi tør roligt gaa ud fra, at deres store Flertal be-
staar af A og B eller i det mindste C-1--Folk. 

»Hvor mange af dem, tror De nu viser sig i Stand til 

at tilegne sig det vældige medicinske Kundskabsforraad i 
saa stor Udstrækning, at de kan gøre klog og virksom 
Brug deraf? Hvis jeg maa skønne ud fra egen Erfaring, 
vil jeg sige, at en meget betydelig Del endog af dem, der 
tager deres Embedseksamen, ikke opnaar en saadan effek-
tiv Tilegnelse. Den moderne medicinske Videns Omfang 
er for kolossalt til, at de kan fordøje den, dens Sammen-
sathed for stor til, at de kan beherske den. Og dog ved-
bliver Lægevidenskaben at vokse i Omfang og Sammen-
sathed, og Samfundets Afhængighed af den bliver stadig 
mere inderlig. 

»Altsaa, dette ene Fag, der stiller saa store og stigende 
Fordringer til sine Udøveres intellektuelle og moralske 
Egenskaber, kræver stadig flere A og B-Folk; men Behold-
ningen af disse svinder efter al Sandsynlighed ind for hvert 
Slægtled. 

»Og det, der sker i dette ene Fag, synes at være det 
samme, der foregaar indenfor alle akademiske Fag og 
andre højere Livsgerninger. Som Følge af sin stigende 
Sammensathed stiller vor Kultur stadig stigende Krav til 
dem, der bærer den; men disses Evner bliver snarere rin-
gere end bedre»'. 

I større Træk fremstilles Problemet af Whetham, der 
skriver: »Naar vi vil undersøge, hvad Virkning Fødsels-
hyppigheden for Tiden har paa vor sociale Struktur, ser 
vi, at Fødslerne er hyppigst i de Samfundslag, der ligesom 
.de aandssvage og sindssyge er blottet for intelligent Per-
sonlighed eller ligesom mange af de arbejdssky og de kro-
nisk arbejdsløse synes enten at være uden Idealer eller 
ikke at have nogen Maade at udtrykke dem paa. I alle 
•de Samfundslag, der hidtil har udmærket sig ved Sammen- 

1) McDougall, pp. 163-168. 
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hæng i Livsførelsen, ved Foretagsomhed,yed gode aande-
'lige og legemlige Egenskaber, ved Organisatio'ns- og Ad-
.ministrationsevne, er Fødselshyppighedek'aft4get, saa at 
den nu er under det Tal, der sikrer, disse Egenskabers 
'Vedligeholdelse i Nationen. Store Mænd er sjældne; 
'Gruppe-Personligheden er i Færd med at udviskes, og 
Race-Personligheden, der skaffede os vore Sejre i Fortiden, 

,er derfor i Hensvinden, medens Mørkets Kræfter .paany 
'rejser sig i vor Midte, parat til at bryde løs og ødelægge 
Kulturen, naar de højere Typer ikke længere er stærke 
'nok til at lede, beherske og holde dem nede«1. 

Raceforarmelsens hidtil ukendt hastige Tempo synes 
som sagt at skyldes mange Aarsager, hvoraf nogle er gamle, 
andre ny. Vi har set, at høje Kulturers byrdefulde Sam-
'mensathed altid har haft Tendens til at udrydde de frem-
'ragende Grupper ved at aflede deres Energi fra Racens 
'Formaal til personlige eller Samfundsformaal, hvoraf Føl-
'gen bliver flere ugifte, sene Ægteskaber og faa Børn. Disse 
Foreteelser kan føres tilbage til forskellige Aarsager, der 
for de flestes Vedkommende hører ind under de to Ru-
briker: Dyrtid og Luksus. Bag disse to almindelige Slag-
ord staar en Mængde særlige Faktorer saasom stigende 
Priser, stigende Levefod, Trang til Vellevned, honnet Am-
bition, daarlig Administration, høje Skatter og — sidst, 
men ikke mindst — Trykket fra de sig stadig formerende, 
lavættede, uduelige Menneskemasser, der virker som Sand 
i Samfundsmaskineriet og fortærer en stedse voksende Del 
af Nationens Formue og Energi i Form af offentlig For-
sørgelse, Sundhedsforanstaltninger, Skolevæsen, Politi o.s.v. 

Alle disse forskellige Faktorer har nu uanset deres Natur 
det tilfælles, at de mere og mere gør Børn til en Byrde 

1) Whetham, p. 72.  

for det fremragende Individ, hvor nødvendige saadanne 
Børn end kan være for Kulturen og Racen. Det er virke-
lig saadan, at forholdsvis faa Mennesker af den rette Slags 
under de nuværende Forhold har Raad til at underholde 
en stor Flok velfødte, velplejede og velopdragne 'Børn. 
Dette er den fundamentale Aarsag til det stejle Fald 
Over- og Middelklassens Fødselshyppighed i Løbet af det 
'sidste halvhundrede Aar. Selvfølgelig er Faldet blevet 
'fremskyndet ved, at man samtidigt har fundet paa for-
skellige Metoder til Forhindring af Svangerskab, der med 
et Fællesnavn kaldes »Fødselsbegrænsning«. Alligevel er 
det ikke saa meget de nye Metoder som den Brug, økono-
misk og socialt Tryk har tvunget til at gøre af dem, der 
har bevirket den hastige Nedgang i Frugtbarheden. Under 
Nutidens Livsforhold var en stærkt aftagende Fødselshyp-
pighed uundgaaelig. For kun at anføre en enkelt Grund 
af mange havde Lægevidenskaben i høj Grad mindsket 
Dødeligheden og derved muliggjort en enorm Nettofor-

egelse af Befolkningen. Dersom Vestens Folkeslag havde 
bibeholdt en uhæmmet Fødselshyppighed, vilde den have 
resulteret i sammenhobede Menneskemasser som dem i 
Asien, der maa leve i den yderste Armod. 

For at undgaa denne Skæbne begyndte de klogere og 
mere vidtskuende Elementer i alle Kulturlande snart at 
gøre Brug af de nye præventive Metoder og ved deres 
Hjælp at begrænse deres Familiers Størrelse. Dette gav 
Anledning til, at der (navnlig paa religiøst Grundlag) løf-
tede sig et Ramaskrig, og i de fleste Lande blev Udbre-
delsen af Kendskab til Præventivmidler forbudt ved Lovl. 

i) I enkelte oplyste Samfund, navnlig Australien, New Zealand og 
Holland, hilstes Præventivmetoderne velkommen, og Kendskab til Fødsels-
begrænsning udbredes uindskrænket i alle Klasser. Resultaterne for Sam- 
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Saadanne Foranstaltninger var yderst dumme — og meget 
ulykkebringende. Vidtskuende Samfund burde have været 
klare over, at efter at der er kommet nye sociale Faktorer 
til saasom lavere Dødelighed, Dyrtid og stigende Leve-
fod, var en lavere Fødselshyppighed simpelthen uund-
gaaelig, og at Kulturfolk hverken kunde eller vilde ved-
blive at yngle som Dyr, saaledes som de gjorde i gamle 
Dage, da Livsfornødenhederne var billige, Levefoden lav, 
og da en høj Fødselshyppighed opvejedes af Dødens uhin-
drede Hærgen. 

Men, da nu en formindsket Fødselshyppighed var uund-
gaaelig, stod det kun tilbage at besvare Spørgsmaalene om, 
hvorledes og af hvem den skulde indskrænkes. Skulde det 
ske efter de gamle Metoder: ugift Stand (mildnet ved frie, 
kønslige Forbindelser og Prostitution), sent Ægteskab, 
Barnemord og Fosterfordrivelse' ; eller skulde det ske efter 
de nye præventive Metoder? Skulde alle Befolkningslag 
eller kun de mere intelligente Klasser mindske deres Fød-
selshyppighed? Desværre for Racen fik det sidstnævnte 
.Alternativ Overhaand. I Stedet for at udbrede Kend-
skabet til Præventivmidler blandt Masserne og paa den 

I Maade saa vidt muligt lindre de Onder, den raceødelæg- 
( gende differentielle Fødselshyppighed resulterede i, lykke- 

des det Samfundet at holde Masserne i Uvidenhed og 
uformindsket Frugtbarhed, hvorimod det absolut ikke lyk- 

kedes at forholde de mere intelligente Kendskab til Præ-
ventivmidler, hvorfor de i stadig større Maalestok gik over 
til Fødselsbegrænsning — og formindskede deres Bidrag 

.til Befolkningen. 
Saaledes blev altsaa et Middel med store Muligheder for 

at kunne tjene Racens Forbedring fordrejet til i Stedet at 
•tjene Racens Forfald. I blind Ihærdighed spurgte Sam-
fundet kun efter Kvantitet uden ringeste Hensyn til Kva-
litet og opfostrede med fuldt Overlæg sine daarlige Ele-
menter paa sine bedstes Bekostning. Resultaterne blev, 
som vi har set dem i vor Undersøgelse om Nutidens diffe-
rentielle Fødselshyppighed. 

Vi afslutter nu her vor Oversigt over Raceforarmelsens 
almindelige Faktorer. Inden vi gaar videre, maa vi dog 
notere en særlig Faktor af sørgeligste Slags — Verdens-
krigen. Denne Krig var utvivlsomt den skrækkeligste Kata-
strofe, der nogensinde har ramt Menneskeheden. Race-
tabene var sikkert lige saa alvorlige som de materielle 
Tab. Ikke blot ødelagde selve Krigen umaadelige Race-
værdier, men dens Efterslæt viser sig kun at være lidet 
gunstigere for Racen. Daarlige Samfundsforhold og den 
frygtelige Dyrtid vedbliver at trykke Fødselshyppigheden 
ned hos alle undtagen de mest ligeglade og ubetænksomme 
Elementer, hvis Tilvækst snarere er en Forbandelse end 
en Velsignelse. 

For kun at betragte en enkelt af de mange Aarsager, 
der nu holder Befolkningens fremragende Elementers Fød-
selshyppighed nede, kan vi nævne de europæiske Landes 
knusende Skattebyrde, der især rammer Over- og Middel-
klassens Forøgelse. London-Bladet »Saturday Review« 
fremstillede dette særdeles klart, da det i en ledende Ar-
tikel skrev: »Af en Mand med en Aarsindtægt af £ z000 

    

    

    

    

    

     

fundet og Racen har været udmærkede; især er den differentielle Fødsels-
hyppighed blevet reduceret til et Minimum, hvorved pludselige Gruppe-
forskydninger indenfor Befolkningen er blevet forebygget. 

1) Der maa nøje skelnes mellem Fosterfordrivelse og Forhindring af 
Svangerskab. Metoder til Forhindring af Svangerskab er af ny Oprindelse, 
medens Fosterfordrivelse er blevet praktiseret allerede i den graa Oldtid. 
Nogle af vore Dages laveststaaende Folk, saasom Australnegrene og Syd-
afrikas Buskmænd, er meget drevne i Fosterfordrivelse. 
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tager Skatteopkræveren £ 600. De resterende £ 14.0o har 
som Følge af Pengenes sunkne Værdi en Købekraft, der 
omtrent svarer til £ 700 før Krigen. Følgelig vil ingen ung 
Mand tænke paa at gifte sig paa mindre end £ 2000 aarlig. 
Vi tænker her paa Over- og Middelklassens unge Mænd. 
En Mand, der begynder med ingenting, opnaar som Regel 
ikke £ 2000 om Aaret, før han er ude over Giftealderen. 
Altsaa vil Racens Forplantning næsten udelukkende blive 
fortsat af Kropsarbejdere af gennemsnitlig lav Hjerne-
kaliber«. 

I lignende Toneart beskriver London-Bladet »Times«, 
hvad det kalder »Middelklassens Uddøen«: »Sandheden er 
den, at med den nuværende Dyrtid, den nuværende Be-
skatning og den nuværende Husleje cr en »Familie« i dette 
Ords tidligere Betydning umulig. Disse Faktorer er ens-
betydende ikke med Ubehageligheder, men med Savn og 
deraf følgende Undcrgravclsc af Helbredet. Det er derfor 
langt bedre at have cet sundt Barn og ofre en rimelig Ud-
dannelse paa det end at forsøge at opdrage tre Børn paa 
utilstrækkelig Ernæring og uden Haab om at kunne skaffe 
dem Uddannelse til deres Livsgerning. Men det er paa 
ingen Maade nok hermed; Ulykken er meget værre. Det 
er almindelig bekendt, at Giftermaal, navnlig i Middel-
klassen, nu opsættes paa Grund af Bolig- og Ernærings-
vanskeligheder, og der kan ikke være Tvivl om, at mange 
Mænd helt undlader at gifte sig for at undgaa det svære 
økonomiske Tryk, som Ægteskab medfører. Verden vil 
more sig; Hjemmeliv paa en Gage, der knapt er tilstræk-
kelig til to, har ingen større Tiltrækning. Naar en Mand 
er Ungkarl, kan han følge sine Tilbøjeligheder, bevare 
sin Handlefrihed og faa Raad til at more sig i Selskab 
med sine Venner. Han krymper sig ved dette andet,,  der 

betyder strengt, haardt Arbejde, tarvelig Levemaade, et 
Mindstemaal af Fornøjelser og et Størstemaal af Bekym-
ringer.« 

Skønt Krigen ikke ramte Amerika saa haardt som Eu-
ropa, er dens onde Racevirkninger ogsaa her øjensynlige. 
Nylig gav en ledende Artikel i New York »Times« en god 
Beskrivelse baade af nogle af Krigens Følger og af den 
kortsynede Filantropi, der straffer dem, der viser økono-
misk Paapasselighed og Selvagtelse, for at kunne kæle for 
de almissesøgende og økonomisk ligeglade. Det hedder i 
Artiklen: »Sundhedskommissær Copelands Konstatering 
af, at de indfødte Amerikaneres Fødselshyppighed er for 
Nedgaaende i Sammenligning med vor Befolknings uden-
landske Elementers, indeholder intet nyt, med mindre det 
da skulde være hans Bemærkning om, at Krigen har frem-
skyndet denne Nedgang. At dette Resultat var uundgaae-
ligt, har længe været klart. Den langt overvejende Del af 
de fremmede Elementer er Kropsarbejdere, hvis Indtægter 
uophørligt, Skridt for Skridt, er steget i Takt med Dyr-
tiden. Indfødte Amerikanere af indfødt Afstamning er deri-
mod overvejende Hjernearbejdere, hvis Gager er forblevet 
nogenlunde de samme som før; Resultatet har været en 
stærk Sænkning af deres Levefod, der kun yderligere har 
kunnet hæmme deres i Forvejen lave Fødselshyppighed. 
Under Krigen skrev Fattighjælpskommissæren, Bird. S. 
Coler, i en Rapport, at det for første dang i hans Em-
bedstid var indtruffet, at dannede Mennesker, der hidtil 
havde været selvforsørgende og agtede Medlemmer af 
Middelklassen, havde bragt deres Børn til ham med den 
Forklaring, at de ikke længere kunde skaffe dem Føde 
og Klæder. 

Kampen mod Kulturen. 	 9 
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Dr. Copelands Statistik over Børnedødelighed giver et 
lignende Billede. Blandt Børn af amerikanskfødte Mødre 
er Dødeligheden go af i000 — medens den er 79 for franske, 
75 for bøhmiske, 6g for østrig-ungarske, 64 for russiske, 
58 for svenske og 43 for Børn af skotske Mødre. Denne 
Forskel tilskriver Dr. Copeland den Omstændighed, at 
amerikanske Mødre er mindre tilbøjelige til at ty til de 
Hjælpestationer for Spædbørn, der sorterer under hans 
Embede. Mødre, der er født i Udlandet, er »vant til at 
regne med disse og andre offentlige Indretninger«. Kun i 
den haardeste Nød, under Omstændigheder som dem, der 
fik Middelklasseforældre til at bringe deres Børn dl Fattig-
hjælpskommissæren, beder Amerikanere om Hjælp til deres 
huslige Anliggender. Men disse indfødte Amerikanere be-
taler for en stor Del de Skatter, der sætter de mange 
»offentlige Indretninger« i Stand til at hjælpe den ind-
vandrede Arbqjder og hans Familie. Under Krigen prote-
sterede Henry Fairfield Osborn mod denne Uretfærdighed 
under Henvi"sniiirg—til, var ensbetydende med at 
gøre Livet utaaleligt for den dannede Amerikaner, hvis 
Hjem er vore nationale Overleveringers Fæstning. 

Hvor alvorlig Situationen er blevet, fremgaar klart af 
vor Befolkningsstatistik. I Iglo fandtes der i New York 
921,318 indfødte Amerikanere af amerikansk Afstamning. 
Af indfødte Amerikanere af udenlandsk eller blandet Af-
stamning fandtes 1,820,141, og de i Udlandet fødte ud-
gjorde 1,927,703. Tilsammen giver det 3,747,844, hvoraf 
altsaa kun 921,318 Amerikanere af amerikansk Afstam-
ning. De endelige Tal for 1920 foreligger endnu ikke; 
men Dr. Copeland hævder, at Procenten af dem, der stam-
mer fra Udlandet, er i rask Stigen. Hans Beretning ender 
med en Formaningstale mod Fødselsbegrænsning, hvis 

Aand er beundringsværdig, men hvis Logik er uklar. Hvad 
han tænker paa, er aabenbart ikke Fødselsbegrænsning, 
men Fødselsforøgelse blandt Amerikanerne af den ældre 
Indvandring. Han synes at tro, at dette kun er et moralsk 
Anliggende; men hans egen Beretning viser, at det har 
dybere Rod i Nutidens økonomiske Forhold. Disse blev 
uden Tvivl understregede af Krigen, men havde været i 
Virksomhed et Par Snese Aar forinden. og fortsætter nu 
med i stigende Styrke at øve deres Indflydelse«. 

Det er netop Sagen. Saa frygtelig Krigen end var, frem-
skyndede den kun en Raceforarmelse, der forlængst var-
begyndt; Kulturens Livstraad, der allerede var ved at 
blive tynd, blev slidt endnu noget tyndere; og de Barba-
riets og Kaos' voksende Kræfter, som vi nu straks skal 
undersøge, blev sporet frem til vild Energi. 



KAPITEL IV 

DET PRIMITIVES DRAGEN 

Oprøret mod Kulturen bunder dybere, end vi i Almin-
delighed tror. De moderne Oprørsdoktriner kan være 

nok saa udformede og overbevisende, men er dog ikke 
andet end bevidst »Rationalisering« af instinktive, dybt 
rodfæstede Følelser. Det var haardt, men gavnligt for os 
at blive revet ud af den Illusion, vore Fædre kælede for, 
Troen paa det automatiske Fremskridt. Vi er nu ved at 
indse, at der ikke blot gives Fremskridt, men ogsaa Til-
"bageskridt; at det ikke er mere *naturligt« at gaa frem 
end at gaa tilbage; og endelig, at begge Bevægelser er 
Foreteelser af anden Rang, der beror paa den Førsterangs-
faktor, der hedder Menneskematerialets Beskaffenhed. 

Naar vi nu gør os klart, at Individer eller Grupper, der 
anbringes paa Kulturtrin, som ligger over deres medfødte 
Evner, uundgaa.eligt maa blive utilfredse og instinktivt 
maa søge at komme bort fra disse Omgivelser, som de ikke 
harmonerer med, og ind i andre, der er lavere, men mere 
beslægtede med deres egen Natur, kan vi begynde at for-
staa, hvor stærke de atavistiske._ ke Kræfter er, der til alle 
Tider søger at standse fremskredne Samfunds Udvikling og 
at trække dem ned mod mere primitive Tilstande. Lykkes 

• et saadant Forsøg, skyller en Syndflod ind over os i Form 
.af social Revolution, og vi har allerede vist, at den giver 
,ct voldsomt Tilbageslag og medfører stor ødelæggelse af 
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Samfunds- og Raceværdier. Vi maa imidlertid huske paa, 
at Revolutioner ikke udbryder paa. een Gang eller af en 
Tilfældighed. Forud for Revolutionen gaar der i Reglen 
en lang forberedende Periode, hvori de, der vil Kaos, sam-
ler Kræfter, medens de, der vil Orden, svækkes. Har man 
øren at høre med, vil man altsaa længe i Forvejen kunne 
opfatte Revolutionsvarslerne. Kun fordi man hidtil ikke 
har forstaget Revolutionsfænomenerne, er Faresignalerne 
blevet overhørt, og Samfundet overrasket. 

Symptomerne paa en forestaaende Revolution kan deles 
i tre Etaper: r) Nedbrydende Kritik af den eksisterende 
'Samfundsorden; 2) revolutionær Teoretiseren og Agita-
tion; 3) revolutionær Handling. Andet og tredje Stadium 
vil senere blive behandlet. Her vil vi undersøge det første 
Stadium: den nedbrydende Kritik. 

Stærke og ranke Samfund kuldkastes ikke af Revolutio-
ner..Forinden det revolutionære Anfald kan faa mindste 
Udsigt til at lykkes, maa Samfundets Orden først være 
blevet undermineret og moralsk bragt i Miskredit. Dette 
.opnaas navnlig ved Hjælp af nedbrydende Kritik, der nøje 
maa skelnes fra opbyggende Kritik. Mellem disse to Ting 
er der samme Forskel som mellem en snigende Gift og et 
Styrkemiddel. Opbyggende Kritik sætter sig til Maal at 
rette Misforhold og fuldkommengøre det bestaacnde ad 
evolutionær Vej. Nedbrydende Kritik derimod drager til 
Felts mod Samfundets Mangler i bitter, smaalig og pessi-
mistisk Aand, fortvivler over Tingenes Orden og hævder 
eller antyder, at kun en gennemgribende Forandring af 
revolutionær Karakter kan bringe Bedring. Hvad det ende-
lige Maal egentlig skal bestaa i, faar man til at begynde 
med sjældent nogen klar Besked om. Den Opgave hører 
til andet Stadium -- den revolutionære Teoretiseren og Agi- 



DET PRIMITIVES DRAGEN 	135 
134 	KAMPEN MOD KULTUREN 

tation. I sin første Begyndelse gaar den nedbrydende Kri-
tik ikke ud paa stort andet end at give Udtryk for hidtil 
stumme Følelser, at udkrystallisere en voksende Utilfreds-
hed og Misfornøjelse. Dens Spillerum er langt større, end 
man skulde formode, idet den sædvanligvis angriber ikke 
blot politiske og sociale Forhold, men ogsaa Kunst og 
Literatur, ja endogsaa Videnskab og Lærdom. Og altid 
er Angrebene holdt i samme ondskabsfulde og mørke 
Stemning af begyndende Oprør mod alt besiddende — lige-
gyldigt hvad. 

En af den nedbrydende Kritiks Særegenheder er dens 
Forherligelse af det primitive. Længe før den begynder at 
udarbejde særlige revolutionære Doktriner og Metoder, 
krydrer den sin Fordømmelse af det nærværende med 
Idealiseringer af Fortiden, saalcdcs som den forestiller sig 
den. Kulturen er enten begyndt helt forkert eller er paa 
et forholdsvis tidligt Punkt af sin Udvikling kommet ind 
i et galt Spor. Før denne Ulykke indtraf og blev Oprin-
delsen til de nærværende Onder, var Verden meget bedre. 
Derfor vender det utilfredse Sind sig længselsfuldt mod 
hine primitive og herlige Tider, da Samfundet var sundt 
og enkelt, da Mennesket var lykkeligt og frit. At en saadan 
Guldalder aldrig har eksisteret i Virkeligheden, har lidet 
at sige; thi denne Lovprisning af det primitive er kun en 
Følelsesreaktion hos de misfornøjede Naturer, der higer 
efter at vende tilbage til mere elementære Forhold, hvor 
de tænker sig, at de vilde føle sig mere hjemme. 

Dette er »det primitives Dragen«. Og den virker utvivl-
somt stærkt paa Følelsen, hvilket ogsaa fremgaar af, at For-
fattere som Rousseau og Tolstoj, der har fordømt Kul-
turen og prædiket »Tilbagevenden til Naturen«, er saa 
populære. Rousseau er i Virkeligheden den førende Re- 

præsentant for den Bølge af nedbrydende Kritik, der gik 
over Europa i det attende Aarhundredes anden Halvdel, 
og som var Forløber for den franske Revolution. Og Tol- i 
stoj er en af Hovedskikkelserne i den tilsvarende Bevægelse, 
der i det nittende Aarhundrede bebudede vore Dages revo-
lutionære Omvæltninger. I vor Omtale af Rousseau og 
Tolstoj vil vi ikke blot standse ved deres Lærdomme, men 
ogsaa ved deres Personlighed og Herkomst, da disse sidst-
nævnte er en levende Illustration til, hvad vi allerede har 
mærket os, nemlig at Karakter og Handling hovedsagelig 
bestemmes ved Arvelighed. 

Vi tager først Rousseau. Jean-Jaques Rousseau er et for-
trinligt Eksempel paa det »betændte Geni«. Han var af 
usund Afstamning, idet hans Fader var udsvævende, vold-
som, overspændt og taabelig. jean-Jaques viste, at »Æblet 
falder ikke langt fra Stammen«; thi han var neurotisk, 
aandelig uligevægtig, moralsk svag, kønsligt pervers, og i 
sit Livs senere Del utvivlsomt gal. Men ved Siden af alt 
dette ejede han store literære Talenter, og hans Stil, hans 
overbevisende Fremstilling og Charme fængslede og over-
tydede Masser af Mennesker. Følgelig var hans — i Hoved-
sagen skadelige — Indflydelse paa Verden meget dybt-
gaaende, og den virker omend indirekte saa dog stærkt 
den Dag i Dag. 

Saaledes var »den ædle Naturtilstands« Forkæmper mod 
Kulturen'. Rousseau hævdede, at Kulturen var i Bund 
og Grund forkert, og at Menneskets Vej til Frelse laa i 
at »vende tilbage til Naturen«. Ifølge Rousseau var det 
primitive Menneske en sorgløs og helt igennem beundrings- 

1) Rousseau er naturligvis kun Repræsentant for hele denne Følelses-
og Tankeretning; han var ingen Pioner, men han var den, der udbredte 
Læren i almenfattelig Form. 
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værdig Skabning, der levede i dydig Harmoni med sine 
Medskabninger, indtil han fordærvedes af Kulturens Baand 
og Laster — særlig den Last, der hedder Privatejendom 
og har forgiftet alle Menneskers Sjæle og gjort de fleste 
til foragtelige Trælle. Det er maaske overflødigt at tilføje, 
at Rousseau lidenskabeligt troede paa »naturlig Lighed«, 
og at alle Forskelligheder mellem Menneskene efter hans 
Mening ene skyldtes Kulturens kunstige Tvang. Vilde 
Menneskene paany være lykkelige, frie og lige, var det 
ifølge Rousseau den letteste Sag af Verden at blive det: 
.de skulde blot ødelægge Kulturens Værk, ophæve Ejen-
domsretten og vende tilbage til hans kommunistiske »Na-
turtilstand«. 

Naar Rousseaus Evangelium fremstilles i saa tørre Ord, 
lyder det maaske ikke videre tillokkende. Men klædt i 
hans egen overbevisende Veltalenhed gjorde det uhyre 
Virkning. Som Voltairs sagde: »Niar jeg læser Rousseau, 
faar jeg Lyst til at løbe om i Skoven paa alle fire.» 

Selvfølgelig indeholder Rousseaus Lære et Korn Sand-
hed — hvilket gælder alle falske Doktriner; thi var de helt 
meningsløse, kunde de ikke faa Tilhængere andre Steder 
end i Galeanstalterne og derfor heller aldrig blive sam-
fundsfarlige. For Rousseaus Vedkommende bestod Sand-
hedskornet i hans Forherligelse af Naturen og et simpelt, 
usammensat Liv. Hans Ord virkede utvivlsomt forfriskende, 
'henvendt som de blev til det attende Aarhundredes sæde-
ligt fordærvede og kunstlede »fornemme Verden«. De vir-
kede paa den ganske som en Maaneds styrkende Lejrliv 
i det utæmmede Vildnis virker paa vore Dages udasede 
Bymennesker. Det kedelige var, at Rousseaus Sandheds-
korn var skjult i en hel Skæppe ufordøjelige Avner, saa 
at Folk, naar de havde læst Rousseau, ikke saa meget var 

opfyldt af sund Kærlighed til et simpelt Liv, frisk Luft og 
Idræt, men snarere havde faaet indpodet Had til Kulturen 
og fortæredes af Lyst til voldsomme Samfundseksperimen-
ter. Virkningen var omtrent den samme, som hvis vi vilde 
tænke os, at vort ovenfor omtalte Bymenneske kom hjem fra 
sin Maaneds Ferie i Vildnisset opfyldt af den Beslutning, 
at han vilde stikke Ild paa sit Hus og tilbringe Resten af 
'sit Liv nøgen i en Hule. Kort sagt: Rousseaus Bud, »Gaa 
tilbage til Skovene og bliv Mennesker I« kan være et ud-
mærket Raad, hvis det opfattes som gældende en midler-
tidig Foranstaltning; men »Gaa tilbage til Skovene og 
bliv der«, kan kun være et godt Raad for Menneskeabenl. 

Betydningen af Rousseaus Lære for revolutionær Tanke-
gang og Handling skal vi siden komme tilbage til. Vi vil 
nu gaa over til en senere Tids Forkæmper for det primi-
tive, Tolstoj. Grev Leo Tolstoj var af navnkundig, men 
ekseentrisk Slægt. Den Livsfilosofi, han kom til i de modne 
Aar, i Særdeleshed hans Uvilje mod Kulturen og Forkær-
lighed for det primitive, har tydelige Rødder i hans Slægts-
arv. Tolstoj'erne synes at have været kendt for visse vilde 
Tilbøjeligheder, og en af dem, Fjodor Ivanovitsch Tolstoj, 
var hin berømte »Amerikaner«, Gribojedoffs »Aleut«, der 
'blev saa betaget af Rousseaus Lære, at han forsøgte at 
omsætte den i Praksis, lod sig tatovere som en Vildmand 
.og prøvede at leve i absolut »Naturtilstand«. Leo Tolstojs 
Liv var kendetegnet af voldsomme Yderligheder, lige fra 
•rasende Udsvævelser til asketisk Forsagelse, fra fuldstændig 
Vantro til grænseløs religiøs Hengivelse. Gennem alle disse 
Omskiftelser kan vi imidlertid skelne en voksende Afsmag 
for Kulturlivet som en usund og unaturlig Forvikling, en 
Vilje til Forenkling, en sjælelig Længsel efter det primi- 

3) N. H. Webster: »World Revolution., p. 2 (London og Boston 1921). 

k 
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tive Menneskes Tilstand. Han afsværger Kulturen og priser 
alt, hvad der er usammensat, naturligt, elementært eller 

• vildt. Tolstoj fordømmer i sine Skrifter Kulturen som Lyk-
kens Fjende, og et af hans Værker, »Kosakkerne«, er skre-
vet med det udtrykkelige Formaal at bevise, hvor langt 
at foretrække det Liv er, som et »Markens Dyr« lever. Lige-
som sin Forfader, den tatoverede »Aleut«, kom Leo Tol-
stoj tidligt under Indflydelse af Rousseau og blev senere 
dybt paavirket af Pessimismens Filosof Schopenhauer. I 
sine »Bekendelser« udbryder Tolstoj: »Hvor ofte har jeg 
ikke misundt den uvidende Bonde hans Mangel paa Kund-
skaber. — Jeg siger: Jeres Anliggender skal være som to 
eller tre, ikke som Hundrede eller Tusind. I Stedet for at 
regne med en Million skal I regne med et halvt Dusin, 
og I skal føre Jeres Regnskab paa jeres Tommelnegl 

skal forenkle, forenkle, fOrenkle! 1 Stedet for tre Maal-
tider om Dagen skal 1 om fornødent kun spise eet. I Stedet 
for hundrede forskellige Slags Retter skal I kun spise fem; 
og alt andet skal I sætte ned i samme Forhold«. 

Den berømte russiske Forfatter og Kritiker Dmitri Me-
resjkovsld analyserer Tolstojs instinktive Modvilje mod 
Kulturen og Kærlighed til det primitive paa følgende 
Maade: »Hvis der i en Ørken ligger en Sten ovenpaa en 
anden, er det udmærket. Hvis Stenen er bleven lagt oven-
paa den anden af en Menneskehaand, er det ikke saa godt. 
Men hvis Stenene er blevet lagt ovenpaa hinanden og be-
fæstet med Kalk eller Jern, er det ondt; thi det betyder, 
at der er blevet bygget, hvad enten det saa drejer sig om 
et Slot, en Kaserne, et Fængsel, en Toldbod, et Sygehus, 
et Slagtehus, en Kirke, en Administrationsbygning eller 
en Skole. Alt, hvad der er blevet bygget, er af det onde 
eller i det mindste mistænkeligt. Den første vilde Impuls, 

Tolstoj følte ved Synet af en Bygning eller hvilket som 
helst sammensat Hele, som Menneskehænder havde frem-
bragt, var at forenkle, udjævne, knuse, ødelægge, saa at 
der ikke skulde 'evnes Sten paa Sten, saa at Stedet atter 
kunde blive vildt og simpelt og renset for Menneskehaan-
dens Arbejde. Naturen er for ham det rene og simple; 
Civilisationen og Kulturen er Sammensathed og Urenhed. 
At vende tilbage dl Naturen vil sige at fjerne Urenheden, 
at forenkle det sammensatte, at ødelægge Kulturen«l. 

Under Analysen af Tolstoj er vi blevet opmærksom paa 
et biologisk Problem, der rækker videre end blotte Slægts-
forhold; Spørgsmaalet om russisk Folkekarakter trænger 
-sig i Forgrunden. Det russiske Folk bestaar hovedsagelig 

•af primitive Racegrupper, af hvilke nogle (især Tatarerne 
og andre asiatiske Nomadeelementer) er udpræget »vilde« 
Stammer, der altid har vist instinktivt Fjendskab mod 
'Kulturen. Ruslands Historie viser os en Række vulkanske 
Udbrud af medfødt Barbari, som har sprængt den tynde 
Civilisationsfernis i Stumper og Stykker. Historisk set frem-
træder den nuværende Bolshevik-Omvæltning for en stor 
'Del som en instinktiv Reaktion mod det Forsøg paa at 

•civilisere Rusland, som indlededes af Peter den Store og 
fortsattes under hans Efterfølgere. Den russiske Aand har 
'uophørlig modsat sig denne Europæisering. Alle det rus-
siske Samfunds Klasser har protesteret mod den. Bonde-
sekter som de »gammeltroende« fordømte Peter den Store 
'som »Antikrist«; andre, som Skoptsy-Sekten, lemlæster sig 
'selv i rasende Fanatisme; vilde Bonderevolter som Pugat- 

•schoffs eller Stenka Rasins forvandlede uhyre Strækninger 

1) Dmitri Meresjkovski: sToLstoj og Bolshevismene, Deutsehe Alke-mine,  

Zeitung, 15.-16. Marts 1921. Citeret efter Oversættelsen i »The Living 

Ag" 7. Maj 1g21. 
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til Blod og Aske; højbaarne »Slavofiler» forbandede »det 
raadne Vesteuropa«, forherligede Asien og truede Europa 
med et »rensende Blodbad», Erobring og ødelæggelse; 
Bolshevik-Kommissæren længes efter at drukne hele Ver-
den i en rød Springflod, der skal strømme ud fra Moskva. 
— Formerne er forskellige, men den til Grund liggende 
Aand er den samme. Det er ingen Tilfældighed, at Rus-
serne har været forrest i alle den revolutionære Uros yder-
liggaaende Former. Det er ingen Tilfældighed, at »Nihil-
ismen« var en udpræget russisk Foreteelse, at Bakunin 
var Anarkismens Genius, eller at Lenin var den interna-
tionale Bolshevismes Hjerne. 

'Dmitri Meresjkovski indrømmer den russiske Sjæls med-
fødte Vildskab i følgende Ord: »Vi troede, at Rusland var 
-et Hus. Nej, det er kun et Telt. Nomaden slog Telt for 
en stakket Stund, tog det ned og forsvandt paany i Step-
pen. De nøgne, flade Stepper er den vandrende Skythers 
Hjem. Hvor som helst i Stepperne de skythiske Horder 
øjner et sort og voksende Punkt, slaar de ned paa det 
og jævner det med Jorden. De hærger og brænder, og naar 
de har gjort deres Gerning, har Vildnisset frit Spil paany. 
Længslen efter uendelige Vidder, absolut Fladhed, nøgen 
Natur, legemlig Jævnhed og sjælelig Ensformighed — det 
skythiske Sinds ældste nedarvede Trang — gaar i Iige 
Grad igen hos Araktschejeff, Bakunin, Pugatschoff, Rasin, 
Lenin og Tolstoj. De har gjort Rusland til en tom, flad-
'trampet Slette. De vilde gerne gøre hele Europa, hele 
'Verden til det samme«1. 

Nationaløkonomer har udtrykt deres Forundring over, 
at Bolshevismen  har kunnet faa fast Fod i Rusland. For 
den, der har studeret Racehistorie, var dette en ganske 

1) Fra den anførte Artikel i Deuische Allgemeine Zeitung.  

naturlig Ting. Det kan være, at Verdenskrigen fremskyn- 
dede Katastrofen; men en Katastrofe af lignende Art var 
tilsyneladende uunclgaaelig, thi i de Aar, der gik forud, 
for Krigen, var det tydeligt, at den russiske Samfunds- 
orden svækkedes, medens Opløsningskræfterne voksede i 
Styrke. Det sidste Tiaar før Krigen led Rusland af en kro-
nisk og vældig Kriminalitet, som russiske Sociologer har 
givet Fællesnavnet »Huliganisme»', og som paa det alvor-
ligste opskræmte mange opmærksomme Iagttagere. Den 
russiske Indenrigsminister Maklakoff udtalte i 1912 : »Kri-
minaliteten er i Tiltagen; Tilfældenes Antal vokser. En 
delvis Forklaring ligger i den Omstændighed, at det yngre 
Slægtled voksede op i Oprørsaarene 1905-06. Endog paa 
Landet forsvinder Gudsfrygt og Agtelse for Loven. By- og 
Landbefolkningen trues i lige Grad af »Huliganerneu». 
Næste Aar 0913) skrev et af de førende Petersborg-Blade 
i en ledende Artikel: »Huliganismen er som Massefænomen 
ukendt i Vesteuropa. De »Apacher», der terroriserer Paris' 
og Londons Befolkning er Folk af en anden Psykologi end 
den russiske Huligan». Et andet Petersborg-Blad skrev paa 
.samme Tid: »Huliganen frygter hverken Gud eller Menne-
sker. Intet kan hæmme hans Vilje til tøjlesløst ødelæggelses-
raseri. I hans Handlingers blodige Galskab er der altid 
noget dybt gudsbespotteligt, afskyeligt og dyrisk«. Og den 
'kendte russiske Skribent Menschikoff tegnede i sit Organ 
»Novoje Vremja» dette virkelig slaaende Billede af Sam-
fundsforholdene: »Over hele Rusland ser vi »Huliganismen» 
i Vækst; overalt holder Huliganerne Befolkningen i samme 
Skræk. Det er ingen Hemmelighed, at Forbrydernes Hær 
'vokser ustandseligt. Domstolene er bogstavelig talt ved at 

1-) Af det engelske shooligans 	Bølle, der er optaget i det russiske 

Sprog. — 0. A. 
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segne af Udmattelse, knust under Vægten af Bjerge af 
Sager. Politiet kan næsten ikke mere holde ud i Kampen 
mod Forbryderne, en Kamp, der overstiger dets Kræfter. 
Fængslerne er overfyldte. Skulde det være muligt, at disse 
frygtelige Forhold ikke skal møde heroisk Modstand? Det 
er en virkelig Borgerkrig, der udkæmpes i Massernes Dyb 
og truer med at volde større ødelæggelse end en fjendtlig 
Invasion. Ikke »Huliganisme«, men Anarki er det rette 
Navn for denne Pest, der har smittet Landsbyerne og er 
i Færd med at trænge ind i Byerne. Ikke blot degenererede 
Elementer hengiver sig til et Liv i Udsvævelser og For-
brydelser, nej de almindelige, normale Folkemasser slutter 
sig til dem, og kun de særligt agtværdige unge Bønder for-
søger endnu at føre et Liv i hæderligt Arbejde. Selvfølge-
lig lægger man mere Mærke til de yngre Bønder end til 
de ældre; men Sandheden er den, at baade de førstnævnte 
og de sidstnævnte er ved at udarte til Vildskab og Dy- 
riskhed«. 

Kan man vel tænke sig en bedre Beskrivelse af det Sam-
fundsmyndighedernes Sammenbrud og den Ophvirvlen af 
vilde Instinkter, der, som vi allerede har mærket os, be-
tegner Samfundsrevolutionernes Udbrud? Dette var netop, 
hvad de russiske Nihilister og Anarkister havde prædiket 
gennem flere Slægtled. Dette var, hvad Bakunin havde 
ment med sin ofte udbragte Skaal:. »Ned med al Lov og 
Orden! Leve de onde Lidenskabers Frigørelse!« I Baku-
nins Opfattelse var »Folket« ensbetydende med Samfundets 
Udskud: Røvere, Tyve, Drankere og Vagabonder. Han 
indrømmede aabent, at Forbrydere var hans Yndlinge. 
»Kun et Proletariat i Pjalter er besjælet af den kommende 
Revolutions Aand og Styrke,» sagde han. 

For endnu en Gang at kaste et Blik paa den russiske  

Huliganisme før 1914 er der Grund til at tro, at de »Kri-
minalitetsbølger», der har hjemsøgt Vesteuropa og Ame-
rika efter Krigen, er af lignende Natur som denne. En 
af de førende amerikanske Detektiver udtalte nylig som 
sin Overbevisning, at de »gunmen«, der nu holder de ame-
rikanske Storstæder i Skræk, er gennemsyrede af social-
revolutionære Tilbøjeligheder og har en mere eller mindre 
bevidst Forstaaelse af, at det er Samfundet, de bekæmper. 
De Forenede Staters Statsadvokat, Mr. James M. Beck, 
har nylig fremsat en lignende Advarsel mod, hvad han 
kalder »den ganske usædvanlige Opsætsighed mod Lovens 
Myndighed«, der nu finder Sted. Han finder, at denne 
Oprørskhed ikke blot giver sig Udtryk i en enorm Stig-
ning af Forbrydelsernes Antal, men ogsaa i den omsig-
gribende Demoralisation paa Musikens, Kunstens, Poe-
'siens, Handelens og Samfundslivets Omraader. 

Sidstnævnte Paastand er allerede for adskillige Aar siden 
blevet fremsat af mange skarpsynede Literatur- og Kunst-
kritikere. Intet kan være mærkeligere — og mere ulykkes-
svangert — end den febrilske og fuldstændigt planløse Uro, 
der i Løbet af den sidste Snes Aar har bemægtiget sig alle 
'Kunstens og Literaturens Omraader. Den er optraadt 
'mange Skikkelser: »Futurisme«, »Kubisme«, »Dadaisme«, 
»Ekspressionisme« og Gud maa vide hvad mere. Men dens 
Aand er altid en og den samme og viser sig ved heftig 
Afsky for det bestaaende, ved opløsende, udartende Reak-
tion henimod det primitive Kaos. Vore literære og kunst-
neriske Oprørere har ingen opbyggende Ideer at byde os 
i Stedet for det, de fordømmer. Hvad de søger, er absolut 
»Frihed«. Derfor hader og afskyr de alt det, der hæmmer 
den attraaede anarkiske »Frihed« — Form, Stil, Tradition, 
ja selve Virkeligheden. Og følgelig kastes alt dette foragte- 
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ligt overbord, fulgt af Skældsord som »fortærsket«, »stupid«, 
»gammeldags«, »aristokratisk« eller »bourgeois« — medens 
den »frigjorte« Sjæl svæver tilvejrs paa sin grænseløse Fan-
tasis ustækkede Vinger. 

Uheldigvis synes denne Flugt at føre tilbage til Menne-
skets Fortid i Urskoven. Sikkert er det, at den nye »Kunsts« 
Produkter har en paafaldende Lighed med degenererede 
Vildmænds kejtede Forsøg i samme Retning. »Ekspressio-
nist«-Skulpturens forvredne og forpinte Figurer ligner f. Eks 
(hvis de overhovedet ligner noget) de vestafrikanske Negres 

.Afgudsbilleder. Hvad »ekspressionistisk« Malerkunst an-
gaar, synes den slet ikke at staa i normal Forbindelse med 
eller Forhold til noget som helst. Disse fortrukne, lemlæ-
stede Former, som man kun med Besvær skelner i det 
skrigende Farveorgie, kan da umuligt være »saglige« —
med mindre et Galehus kan kaldes Saglighed. Mærkeligst 
.af  alle de ultramoderne »Male«-Skoler er den, der for en 
stor Del har givet Afkald paa Maling til Fordel for Ma-
'terialer som Avisudklip, Knapper og Fiskeben, der kli-
stres, sys eller sømmes fast paa Lærrederne. 

Den »nye» Poesi er næsten lige saa udskejende. Verse-
.maal, Fødder, Retskrivning, Rim — alt byder den Trods. 
Den undgaar omhyggeligt fornuftige Sætninger og synes 
.at tilstræbe en meningsløs Sammenhobning af Ord, som 
•om dette i sig selv var et Maal. Her er Oprøret mod For-
'men da aabenbart saa fuldstændigt, som det vel kan blive. 
Det eneste Skridt, der muligvis endnu kunde tages, vilde 
være at afskaffe Sproget og skrive »Digte uden Ord«. 

Hvad betyder nu alt dette? Det betyder simpelthen en 
'Fase mere i det verdensomspændende Oprør mod Kulturen, 
der forberedes af de samfundsfremmede, de ringe og ud-
artede Elementer, som søger at sprænge det moderne Sam- 

funds generende Rammer og vende tilbage til det kaotiske 
Barbari eller Vildskab, hvor de vilde føle sig hjemme. 
Normale Mennesker har maaske mest Lyst til at le af 
vore kunstneriske og literære Oprøreres Paafund; men den 
Folkegunst, disse nyder, viser, at der ikke er noget at le 
.af. For ikke længe siden advarede den engelske Digter Al-
.fred Noyes alvorligt mod den store Skade, vore »literære 
Bolsheviker« gør. »Vor Tid er stillet overfor et ganske mærk-
værdigt Skuespil: to,000 literære Rebeller, der hver for 
•sig er lænket til sin egen ensomme Højde, som hver for 
sig synger samme evindelige Hadets Sang mod alt, hvad 
'tidligere Slægtled har frembragt. Det værste er, at Verden 
applauderer dem. Vor Tids virkelige Oprører er den, der 
.forfægter en upopulær Sandhed; men den Mand har faaet 
•et nyt Navn — han kaldes »gammeldags«. De sidste tre-
dive Aars literære Bolshevisme er ansvarlig for Kulturens 
.nuværende Farer i langt højere Grad, end man tror. Man 
.kan ikke behandle alle Love, som om de var Papirlapper, 
uden at faa præsenteret en frygtelig Regning; det begynder 
vi nu at kunne se. ' 

Følgen har været en almindelig Niveausænkning. Nogle 
af de moderne Skribenter, der paatager sig at gøre det 
af med de bedste blandt dc ældre Forfattere, kan ikke 
skrive korrekt Engelsk. Deres Kunst og Litcratur bliver 
mere og mere bolshcvistisk. Naar vi læser Bladene, ser vi 
det mærkelige, at den politiske Redaktør fortvivlet be-
kæmper det, der forfægtes i samme Blads Kunst- og Li-
teraturspalter. I »Saglighedens« Navn forfalder mange 
Skribenter til lumpen Hokuspokus og gør al Saglighed 
til Skamme«1. 

') Af Mr. Noyes' Foredrag i ∎  The Royal Institution of London« om 

&Nogle Trask af den moderne Poesi«, Februar 1920. 
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I lignende Vendinger beklagede den kendte tyske Kunst-
kritiker Johannes Volkelt for ikke længe siden den »eks-
pressionistiske« Kunsts og Literaturs ødelæggende Indfly-
delse. »Den Demoralisation, der er indtraadt i vor Hold-
ning overfor og Opfattelse af selve Livet«, skriver han, »er 
endnu mere ildevarslende end vor aftagende Værdsættelse 
af kunstnerisk Form. Det er en lemlæstet, forkrøblet og 
lidende Menneskehed, der stirrer paa eller laller mod os 
fra de ekspressionistiske Lærreder. Det eneste, de frem-
kalder, er Følelsen af en dybtgaaende Sygelighed. Det 
Indtryk, de giver, af Anstrengthed og Usundhed, mildnes 
kun af meningsløse Paafund, og hvor disse kaster lidt Lys 
i den rudimentære Komposition, er det kun brudt og 
glædesløst. Paa samme Maade er det, der frastøder os 
'mest i vor yngre Digterskoles Poesi, dens haanlige Brænde-
mærkning af det gamle, uden at den giver os noget brug-
'bart i Stedet, dens patetiske Befamlen af sine egne Skader, 
dens forvirrede, hjælpeløse Søgen efter et eller andet fast-
staaende Ideal. Sjælen er udmattet af sin uophørlige Jagen 
'efter intet. Er Livet en daarlig Vittighed? En forrykt 
,Drøm? Et skræmmende Kaos? Er der ikke længere Mening 
i at tale om et Ideal? Er alle Idealer Selvbedrag? Det er 
disse Spørgsmaal, der driver vor Tids Sjæle planløst hid 
og did. Rolig Bevidsthed om egen Kraft og Kunnen, straa-
lende ægte Sundhed truer med at blive noget, der kun 
.hørte Fortiden til. Overdreven Selvoptagethed parret med 
mystisk Genoplivelse af atavistisk Dyriskhed, yderliggaa-
ende Overforfinelse Haand i Haand med træg Dorskhed 
•er det, der kendetegner den Splittelse, som formørker Ti-
dens kunstneriske Sind«1. 

Som det kunde ventes af en Oprørsaand, der angriber 

1) Wienerbladet *Neue Freie Presse«, 19. April 1921.  

'baade Indretninger, Skikke, Idealer, Kunst, Literatur og 
'alle Kulturens andre Udtryk, sparer den heller ikke det, 
.der staar bagved, nemlig Personlighed og Forstand. Sam-
fundsrevolutionens udjævnende Evangelium lyser disse Be-
'greber i Band. Samfundsrevolutionen bryder sig ikke om 
Individer, kun om Masser; det er Kvantiteten, der tæller, 
,ikke Kvaliteten. Fremragende Forstand er mistænkelig ved 
selve sin Natur — den er medfødt aristokratisk, og derfor 
'maa der tages summariske Forholdsregler mod den. Den 
sidste Snes Aar har den revolutionære Doktrin arbejdet 
hen imod en Forherligelse af Muskler fremfor Hjerne, af 
Haand fremfor Hoved, af Følelser fremfor Fornuft. Denne 
Tendens er saa nøje forbundet med Udviklingen af den 
revolutionære Teori og Praksis, at vi helst maa gemme 
den til de paagældende Kapitler. Her kan det være nok 
at sige, at den indgaar som et normalt Led i den prole-
tariske Filosofi, og at den stræber efter intet mindre end 
fuldstændigt at udslette den moderne Kultur for derpaa 
at erstatte den med en selvlavet »Proletarkultur«. Fremfor 
.alt maa vor forhadte Kulturs Fremmarch standses. Paa 
dette Punkt synes de proletariske yderliggaaende og »mode-
rate« at være enige. Saalcdcs raaber Mensheviken Grigori 
Zilburg: »Den vesteuropæiske Kultur har uden al Tvivl 
allerede gjort Livet utaalcligt — Vi kan nu kun blive 
frelst ved at standse Fremskridtet!«1  

Ak ja: »Kulturen er utaalelig«, »Fremskridtet maa stand-
ses«, »Lighed maa indføres«, o. s. v., o. s. v. Føleriet bag 
Revolutionen er tydeligt at se. Vi vil nu undersøge, hvad 
Revolutionen er, hvad den betyder, og hvordan man agter 
at iværksætte den. 

1) Grigori Zilburg: »The Passing of the Old Order in Europe«, pp. 225 

—226 (New York 1920). 
10° 



KAPITEL V 

OPRØRETS BUNDDØNNING 

Revolutionær Uro er ikke noget nyt Begreb. Hver Tids-
alder har haft sine utilfredse Sværmere, som prædikede 

Utopier, sine glødende Agitatorer, som opfordrede til at 
styrte den eksisterende Samfundsorden, og sin urolige Pø-
bel, hvem falske Forhaabninger hidsede til truende Hold-
ning og Voldshandlinger. Den utopiske Literatur er meget 
omfattende og gaar helt tilbage til Platon, revolutionære 
Agitatorer har været af samme Stof siden Spartacus' Dage, 
og »Proletar«-Oprørenes Karakter har i Grunden kun væ-
ret lidet forskellig, hvad enten man nu vil nævne Oldtidens 
Slaverevolter, Middelalderens »jacqueries« eller Pøbelrejs-
ningerne i Paris og Petrograd. 

Disse socialrevolutionære Foreteelser frembyder intet 
væsentligt nyt. Det er uforanderligt samme voldelige Op-
rør mod Kultursamfundet, iværksat af de samfundsfrem-
mede, ringe udrustede og udartede Elementer i deres ata-
vistiske Reaktion tilbage imod et lavere Niveau; samme 
Had til de fremragende og rasende Attraa efter absolut 

• Lighed ; ogsaa samme Tendens hos de revolutionære Førere 
til at opkaste sig til Tyranner og forvandle Anarkiet til 
barbarisk Despotisme. 

Som Harold Cox rigtigt bemærker: »Jack Gade er i 
Shakespeares Fremstilling' den fuldkomne Type paa en 
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Revolutionsmand, og hans Ideer falder nøje i Traad med 
den moderne socialistiske Skoles. Han fortæller sine Til 
hængere, at »hele Riget skal være vort i Fællesskab«, at 
»der skal ikke findes Penge; alle skal spise og drikke paa 
min Regning, og jeg skal klæde dem i en og samme Dragt, 
paa det at de maa blive som Brødre«. Lidt senere fører 
man et Medlem af Borgerskabet frem for ham — en Skri-
ver, der tilstaar, at han kan læse og skrive. Jack Cade 
giver straks Befaling til, at han skal hænges »med sin Pen 
og sit Blækhorn om Halsen«. Muligvis vilde Englands in-
tellektuelle Socialister tøve paa dette Punkt i Følelsen af, 
at Faren var ved at rykke dem selv uhyggeligt nær paa 
Livet. Men de russiske Bolsheviker har fulgt Jack Cade's 
Eksempel i kolossal Maalestok. Ogsaa i anden Henseende 
var Jack Cade Urtypen paa vore Dages Revolutionsmænd; 
thi alt imens han prædikede Lighed, praktiserede han 
Enevælde. »Alsted«, raaber han til Hoben, »Brænd alle 

'Rigets Akter. Min Mund skal være Englands Parlament»»'. 
Men trods sin Mangel paa egentlig Originalitet er den 

moderne Tids revolutionære Uro ikke desto mindre meget 
forskellig fra og uendelig meget frygteligere end de be-
slægtede Bevægelser i tidligere Tider. Der bestaar nu et 
snævert Forbund mellem de teoretiske og de praktiske Ele-
menter; Midlerne bringes behændigt til at tjene Formaa-
lene; der udarbejdes konsekvent bestikkende Doktriner og 
overbevisende Propaganda, og alle Kræfter forenes paa en 
hidtil ukendt Maade. I gamle Dage kunde eller vilde de 
revolutionære Teoretikere og Handlingens Mænd ikke gaa 
i Spand sammen. De gamle utopiske Filosoffer skrev ikke 
for Proletariatet, der paa sin Side ikke anede deres Til-
værelse. Desuden var de fleste Utopister ikke revolutionære 

1) Henrik VI, 2. Del. 1) H. Cox: *Economic Liberty; pp. 191-192 (London 1920). 
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i Praksis, selv om de nok saa meget var i det Teorien. De 
satte sjældent deres Lid til voldsomme Metoder. Det er 
temmelig vanskeligt at forestille sig Platan eller Sir Thomas 
More i Færd med at planlægge et Blodbad paa Borger-
skabet eller staaende i Spidsen for et Proletariatets Dikta-
tur. Disse utopiske Idealister var i Virkeligheden saa over-
bevist om deres Teoriers Sandhed, at de troede, at blev 
disse Teorier blot i nok saa Lille Maalestok omsat i Praksis, 
vilde de straks slaa igennem og saaledes medføre en rask 
Forvandling af Samfundet uden Nødvendigheden af at ty 
til Vold og Tvang. Saaledes saa de »idealistiske« Socialister 
og Kommunister paa Sagen i det attende og Begyndelsen 
af det nittende Aarhundrede, blandt dem Robert Owen, 
der grundlagde forskellige »Mønstersamfund« og blindt 
stolede paa, at disse snart vilde forvandle hele Verden ved 
deres blotte Eksempel. 

Helt indtil for nylig savnede den voldsomme Samfunds-
revolutions Sag derfor Førere, der i sig forenede Egen-
skaber som moralsk Alvor, Forstand og aandelig Styrke 
— med andre Ord Mennesker, der for Størstedelen hører 
til den Type, jeg tidligere har benævnt »den vildledte 
Foregangsmand«. Uden saadanne Førere maatte den revo-
lutionære Uro i Hovedsagen lade sig lede af uligevægtige 
Fanatikere eller beregnende Slyngler; og det er klart, at 
denne Slags Førere, selv om de var nok saa ivrige og be-
hændige, i saa høj Grad savnede intellektuel Rankhed eller 
sund Moral, at de ufravigelig førte deres Tilhængere i 
snarlig Ulykke. 

Den moderne socialrevolutionære Bevægelse skriver sig 
fra omkring Midten af det attende Aarhundrede. Helt 
siden da har der flydt en stadig Strøm af nedbrydende 
Agitation, der har antaget mange Former uden dog at 

skifte Karakter, og som uophørligt er blevet bredere og 
• dybere, indtil den er mundet ud i den Flodbølge, der har 
, oversvømmet Rusland og truer med at opsluge hele vor 
Kultur. Dens mest bemærkelsesværdige Bedrift har be-
staact i Udarbejdelsen af en revolutionær Filosofi og Pro-
paganda, saa snedigt bestikkende, at den har formaaet at 
svejse mange af Naturen helt forskellige Elementer sam-
men til et fælles Misfornøjelsens Forbund, der er fanatisk 
besluttet paa med Vold at ville kuldkaste det eksisterende 
Samfund for at bygge et helt nyt »proletarisk« Samfund 
paa dets Ruiner. 

Lad os følge denne Samfundsrevolutionens Strøm fra 
dens Kilde i det attende Aarhundrede til vore Dage. Dens 
første fremragende Talsmand var Rousseau' med hans 
Afsværgelse af Kultursamfundet og hans Opfordring til at 
vende tilbage til det, han forestillede sig som den kommu-
nistiske »Naturtilstand«. Dcn Flodbølge, Rousscau og hans 
Fæller havde sluppet løs, blev snart til den franske Revo-
lution. Denne katastrofale Begivenhed var ganske vist paa 
ingen Maade en rigtig Samfundsrevolution. Til at begynde 
med var den hovedsagelig en politisk Kamp, som det op-
adstræbende Borgerskab førte for at vriste Magt og Rettig-
heder fra et affældigt Kongedomme og en udlevet Adel. 
Men under denne Kamp kaldte l;›rgerskabei Proletariatet 
til Hjælp; Anarkiets Sluser aabnedes, og Fulgen blev de 
noksom kendte atavistisk vilde, bloddryppende Udskejel-
ser — Rædselsherredømmet. Under dette fremtraadte alle 

1) Som allerede bemærket var Rousveau kun en enkelt blandt mange 
Skribenter og Agitatorer. Oplysninger om andre af disse, i Særdeleshed 
Medlemmerne af det attende Aarhundredes hemmelige revolutionære Sel-
skaber, f. Eks.:Illuminati«, findes hos N. H. Webster: «World Revolution«, 
Kap. I og II (London og Boston 1921). 
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Samfundsrevolutionens Symptomer i deres forfærdeligste 
Form: Dyriskhed, meningsløs Ødelæggelse, Hadefuldhed 
• mod de fremragende, hensynsløs Gennemtvingelse af »Lig-
hed« o. s. v. Man forkyndte de mest urimelige politiske og 
sociale Doktriner. Brissot ivrede for at indføre Kommunis-
men og erklærede, at »Ejendom er Tyveri«. Robespierre 
viste sit Had til Begavelse og Lærdom ved at sende den 
store Kemiker Lavoisier til Guillotinen med den Bemærk-
ning, at »Videnskab er aristokratisk; Republiken hår ingen 
Brug for Lærde«. Og Anacharsis, Glootz, Hebert med flere 
Demagoger prædikede Doktriner, der vilde have gjort 
Samfundet til en Mellemting mellem Kaos og et Galehus. 

Efter faa Aars Forløb blev Rædselsherredømmet kuet. 
• Den franske Race var inderst inde for sund til længe at 
ville finde sig i et saa afskyeligt Diktatur af sine værste 
Elementer. Men den Ødelæggelse, Revolutionen havde 
voldt, var forfærdende. Ikke alene var der blevet tilføjet 
Frankrig Saar, der aldrig senere helt er lægt; men der var 
sluppet Uroaander løs, som aldrig er faldet til Ro igen. 
• Oprørets »apostoliske Succession« er ubrudt. Marat og 
•Robespierre er blevet genfødt i Trotski og Lenin. 

Den svindende Terrors sidste Udbrud var Babeufs be-
kendte Sammensværgelse i 1796. Denne Sammensværgelse 
og den Mands Personlighed, der har givet den Navn, er 
af mere end forbigaaende Interesse. Som saa mange andre 
Revolutionsledere i alle Tider var Babeuf en Mand, hvis 
utvivlsomme intellektuelle Begavelse og Energi blev for-
dærvet af Sindssyge. Hans periodiske Forrykthedsanfald 
var saa stærke, at han til Tider ikke var stort andet end 
en vanvittig Morder. Ikke desto mindre var hans revolu-
tionære Virksomhed saa fremtrædende og hans Doktriner 
saa »moderne«, at senere Revolutionsmænd har hyldet ham  

som »forud for sin Tid«. F. Eks. hilste den bolshevistiske 
»Tredje Internationale« i sit første Manifest Babeuf som 
en af sine aandelige Fædre. 

At denne Bolshevik-Kompliment ikke var ufortjent, fin-
der man bekræftet, naar man læser om hans berømte 
Sammensværgelse. Planen gik ud paa hverken mere eller 
•mindre end fuldkommen Ødelæggelse af det eksisterende 
• Samfund, almindeligt Blodbad paa de »besiddende Klasser« 
og Oprettelse af et i Bund og Grund nyt »proletarisk« Sam-

- fund paa Grundlag af den mest gennemførte udjævnende 
Lighed. Ikke blot skulde Ulighed i Formueforhold og 
Samfundsstilling forbydes, men selv Ulighed i Begavelse 
'skulde bekæmpes, da man frygtede, at »Folk kunde give 
sig af med Videnskab og derved blive indbildske og faa 
Afsmag for Kropsarbejde«. 

•Babeufs ophidsende Aand fremgaar med al Tydelighed 
af følgende Linier fra hans Organ »Le Tribun de Peuple«: 
»Hvad skal det til at tale om Love og Ejendom? Ejendom 
er Rov, og Lovene er skrevet af de stærkeste. Solen skinner 
for alle, og Jorden tilhører ingen. Gaa derfor hen, mine 
Venner, og ødelæg, vælt og styrt dette Samfund, der ikke 
passer for Jer. Tag alt, hvad I ønsker. Overflod tilhører 
med Rette den, der intet har. Men, Venner og Brødre, 
dette er ikke alt. Hvis jeres højsindede Bestræbelser støder 
paa Lovskranker, saa vælt uden Skrupler baade Skranker 
og Forfatninger. Slagt uden Medlidenhed Tyranner, Pa-
triciere, den forgyldte Million, alle disse umoralske Væ- 

• sener, der vil hindre Jeres fælles Lykke. I er Folket, det 
sande Folk, det eneste Folk, der er værdigt at nyde denne 
Verdens Goder! Folkets Retfærdighed er stor og ophøjet 
som Folket selv; alt, hvad det gør, er lovligt, alt, hvad 
det befaler, er helligt«. 
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Om Babeufs Planer kan man dømme ud fra følgende 
Uddrag af hans »Ligemands-Opraab», som han forfattede 
Aftenen før den Dag, da Sammensværgelsen skulde løbe 
af Stabelen: 

»Frankrigs Folk, i femten Aarhundreder har du levet i 
Trældom og deraf flydende Ulykke. I seks Aar har du 
næppe draget Aande, mens du ventede paa Uafhængig-
hed, Lykke og Lighed. Lighed! Naturens.  første Attraa, 
Menneskets første Fornødenhed, alle retslige Forbindelsers 
vigtigste Baand! 

»Nuvel! Vi agter herefter at leve og dø lige, som vi blev 
født lige; vi ønsker virkelig Lighed eller ogsaa Døden; det 
er, hvad vi maa tilkæmpe os. Og denne virkelige Lighed 
skal vi vide at skaffe os, ligegyldigt for hvilken Pris. Ve 
dem, der stiller sig mellem den og os! — - 

- »Den franske Revolution er kun en Forløber for en an-
den, langt vældigere, langt højtideligere Revolution, som 
vil blive den sidste. — — Lighed! For dens Skyld vil vi 
gaa med til hvad som helst, ja gøre rent Bord og bare 
• holde fast paa den. Ned med al Videnskab og Kunst, om 
• fornødent, hvis vi blot faar den virkelige Lighed! — —
Ejendomsfællesskab! Ingen privat Grundbesiddelse mere, 
Jorden tilhører ingen. Vi ønsker, vi fordrer, at Jordens 
Frembringelser deles; Jordens Frugter tilhører alle — 

»Bort da tilsidst, alle oprørende Skel mellem rige og fat-
tige, store og smaa, Herrer og Tjenere, styrende og sty-
rede. Lad der ikke være anden Forskel mellem Mennesker 
end Alder og Køn. Lad der kun være een Slags Opdra-
gelse, een Slags Føde, eftersom alle har samme Behov og 
samme Evner. De er tilfreds med een Sol, een Luft; hvor-
for skulde da ikke samme Mængde og samme Slags Føde 
være nok til hver enkelt af dem? — — 

»Frankrigs Folk, oplad dine Øjne og Hjerter for Lykkens 
Fylde; støt og udraab med os Ligemændenes Republik!» 

Dette var, hvad Babeufs Komplot gik ud paa. Sammen-
sværgelsen mislykkedes fuldstændigt; thi den blev opdaget, 
før den var moden. Babeuf og hans Hjælpere blev fængs-
lede og henrettede, hvorefter hans Tilhængere blandt Pø-
belen splittedes med Lethed. Men skønt Babeuf var død, 
levede »Babouvismen« videre; den var Løsenet for de revo-
lutionære Sammensværgelser i Begyndelsen af det nittende 
Aarhundrede, bidrog til Anarkismens Vækst og er som vi 
snart skal se — optaget i vore Dages »syndikalistiske« og 
bolshevistiske Bevægelser. Den moderne Revolutionslitera-
tur vrimler af slaaende Paralleler til de Linier, Babeuf trak 
op for hundrede og tredive Aar siden. 

Skønt der eksisterede en Del yderliggaaende revolutio-
nære Sammenslutninger, fandt der forholdsvis faa vold-
somme Uroligheder Sted i det nittende Aarhundredes 
første Aartier. Denne Periode tilhørte de før omtalte »idea-
listiske« Socialister; Folk som Robert Owen, Saint-Simon, 
Fourier m. fl. udarbejdede deres utopiske Filosofier og 
grundlagde »Mønstersamfund«, hvis udmærkede Eksempel 
skulde smitte hele Verden og derved omdanne den paa 
fredelig Vis. Da alle disse socialistiske Eksperimenter snart 
mislykkedes, tabte Idealisterne Modet, og de misfornøjede 
vendte sig til »Handlingens Mænd«, der lovede dem hur-
tigere Resultater ved Hjælp af Vold. Paa. samme Tid 
voksede de misfornøjedes Antal stærkt. Det nittende Aar-
hundredes første Halvdel blev Vidne dl Maskinindustriens 
og »Kapitalismens« Triumf. Som det sker i alle Overgangs-
tider, gik disse Forandringer haardt ud over en Mængde 
Mennesker. Økonomiske Misbrug gik i Svang og styrtede 
en Masse Folk ned i Samfundets Dyb, hvor de i Virkelig- 
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heden ikke hørte til; herved svulmede »Proletariatet« op 
i en hidtil ukendt Grad, og herved fik det ogsaa nye Førere 
af virkelig fremragende Dygtighed. 

Alt dette kulminerede i Revolutionsbølgen af 1848. Rig-
tignok var 1848 ligesom den franske Revolution ikke helt 
igennem en socialrevolutionær Rejsning; den skyldtes for 
en stor Del politiske (navnlig nationalistiske) Aarsager, 
der ligger udenfor nærværende Bogs Rammer. Men som 
i 1789 hilste de politisk misfornøjede ogsaa i 1848 de so-
cialt misfornøjede velkommen og beredte Marken for dem. 
Og som i 1789 var Paris ogsaa i 1848 Uvejrets Midtpunkt. 
En glimrende Samling kraftfulde Demagoger som Blanqui, 
Louis Blanc og Proudhon ophidsede Pariserpøbelen, for-
søgte at oprette en kommunistisk Republik og blev først 
overvundne efter en blodig Kamp rired de mere konserva-
tive Samfundselementer. 

Men i Modsætning til 1789 var den socialrevolutionære 
Bevægelse i 1848 paa ingen Maade begrænset til Frankrig. 
I 184.8 fandtes der organiserede socialrevolutionære Styr-
ker i de fleste europæiske Lande, og fra hele Europa søgte 
disse Styrker straks sammen og forsøgte at gennemføre en 
almindelig Samfundsrevolution. Paa dette Tidspunkt frem-
træder Karl Marx's bemærkelsesværdige Skikkelse, Hoved-
forfatteren af det berømte »Kommunistiske Manifest« med 
dets rungende Slutning: »De herskende Klasser skal skælve 
for en kommunistisk Revolution. Proletarerne har intet at 
tabe undtagen deres Lænker. De har en Verden at vinde. 
Arbejdere i alle Lande, forener Eder!« 

'Karl Marx's Fremtræden er typisk for en ny Faktor, 
der var dukket op indenfor den revolutionære Bevægelse 
— Jøderne. Indtil det nittende Aarhundrede havde Jø-
derne været saa afsondret fra den almindelige Befolkning, 

at de næsten ingen Indflydelse havde udøvet paa dens 
Tankegang eller Handlinger. Men omkring Aaret 1848 var 
Jøderne i Vesteuropa blevet frigjort fra det meste af deres 
borgerlige Stækkethed, var kommet ud fra deres Ghettoer 
og begyndte at tage virksom Del i Samfundslivet. Mange 
Jøder kastede sig straks over revolutionære Ideer og fik 
. snart meget at sige indenfor den revolutionære Bevægelse. 
Hertil var der adskillige Grunde. For det første drages 
det jødiske Sind — analyserende, som det af Naturen er, 
og skærpet af Talmuds dialektiske Spidsfindigheder — na-

, tu'rligt til opløsende Kritik. Dernæst var Jøderne, der føler 
•sig staaende mere eller mindre udenfor de Folk, blandt 
-hvem de bor, tilbøjelige til at hilse de socialrevolutionære 
Doktriner velkommen paa Grund af disses tydeligt inter-
nationale Aand. Endelig var de intellektuelle Jøder med 
deres hurtige, klare Forstand udmærket skikkede som re-
volutionære Førere og kunde vente at opnaa høje Stillinger 
i Oprørshærenes »Officerskorps«. Af alle disse Grunde har 
Jøderne da spillet en vigtig Rolle i alle socialrevolutionære 
Bevægelser lige fra Marx' og Engels' Tid til vore Dages ,  

for en stor Del jødiske sovjetrussiske Bolshevikregimente. 
Revolutionsbølgen af 1848 brød snart sammen i et fuld-

komment Nederlag. Derefter fulgte en Periode, hvor de 
radikale Ideer kom i almindelig Miskredit. Man havde 
prøvet baade idealistiske og voldsomme Metoder, og begge 
-Dele var slaaet lige grundigt fejl. Af denne Mørketid 
•voksede gradvis to socialrevolutionære Skoler frem, den 
ene, »Statssocialismen«, under Ledelse af Marx og Engels, 

,den anden, »Anarkismen«, under Proudhon's og Mikhael 
Bakunin's Førerskab. Disse to Skoler besjæledes af helt for-
skellige Ideer, gled efterhaanden længere og længere bort 
fra hinanden og blev hinanden mere og mere fjendtligt 
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sindet. Selvfølgelig var begge Skoler Modstandere af det 
bestaaende Samfund og vilde have det styrtet; men de 
var grundigt uenige om den Samfundstype, der skulde 

'sættes i dets Sted. Marx og hans Tilhængere troede paa 
en organiseret Kommunisme, hvor Jorden, Naturrigdom-
mene og al Ejendom skulde tages fra Privatfolk og stilles 
'under Statens Myndighed. Anarkisterne ivrede paa den 
• anden Side for, at Staten helt skulde afskaffes, Masserne 
skulde paa egen Haand sætte sig i Besiddelse af alle Vær-
dier, og enhver skulde have Frihed til at gøre, som han 
selv lystede, uden at nogen organiseret Samfundsmyndig-
hed greb regulerende ind. 

Ogsaa i selve deres Udvikling har de to Bevægelser fulgt 
forskellige Baner. Anarkismen vedblev væsentligt at være 
en Voldslære, der hovedsagelig satte sin Lid til Magt og 
Terror'. Den marxistiske Socialisme blev derimod med 
Tiden tilbøjelig til at stole mindre paa revolutionær 
Vold og mere paa økonomiske Faktorer og parlamenta-
riske Metoder. Dette fremgaar af Marx' egen Løbebane. 
Marx begyndte som voldsom Revolutionsmand. Hans lige 
anførte »Kommunistiske Manifest« lyder ganske som en af 
Nutidens Bolshevik-Proklamationer, og det er da i Virke-
ligheden ogsaa Marx' første Skrifter, Bolshevikerne i Ho-
vedsagen bygger paa. Men efterhaanden blev Marx mere 
maadeholden. Efter at Rejsningen i 1848 var mislykkedes, 
hengav han sig til Forskning; Hovedfrugten af hans in-
tellektuelle Arbejde er hans monumentale Værk »Kapitalen«. 
Under dette Forskerarbejde blev Marx stærkt paavirket af 

1) Dog er der ogsaa sfilosofiskes Anarkister som f. Eks. Fyrst Krapotkin, 
der ikke aabenlyst gør sig til Talsmand for Vold; men det er kun isolerede 
Idealister med ringe Indflydelse paa Anarkismen sem Bevægelse betragtet. 
Dennes Drivkraft er altid kommet fra Folk, der som Bakunin prædikede 
Vold og Terror. 

Fortidens utopiske Filosoffer og udformede nu sin egen 
Utopi. Som de »idealistiske« Socialister i det nittende Aar-
hundredes Begyndelse troede at have fundet Sandheder, 
der, hvis de i selv nok saa lille Maalestok blev omsat i 
»Mønstersamfund«, uundgaaeligt maatte omdanne Verden, 
saaledes fik nu Marx den Tro, at det moderne Samfund 
af sig selv uvægerligt maatte styre hen imod hans Drøm-
mes socialistiske System, saa at der vilde blive ringe eller 
slet ingen Brug for Vold og Tvang undtagen maaske i de 
sidste Stadier. 

Kernen i Marx' Lære var, at den moderne Industrialisme 
ved sin blotte Tilværelse meget snart maatte samle alle 
Værdier paa meget faa Hænder og følgelig udslette Mellem-
klasserne, saa at baade Borgerskabet og Arbejderne blev 
ludfattige Proletarer. Han forudsagde med andre Ord, at 
Samfundet vilde komme til at bestaa af lutter Billionærer 
og Tiggere. Dette skulde indtræffe i Løbet af et Par Slægt-
led. Og naar det skete, skulde »Lønslaverne« rejse sig, tage 
Værdierne fra Kapitalisterne og oprette det socialistiske 
Samfund. Paa den Maade skulde den sociale Revolution 
gennemføres. Men læg Mærke til, at denne Revolution 
ifølge Marx vilde ske t) sikkert, 2) snart, 3) let, I Kapi-
talismens sidste Stadium vilde Billionærerne efter Marx' 
Mening være saa faatalligc og Tiggerne saa mange, at 
»Revolutionen» godt kunde forme sig som en ren og skær 
Festdag og maaske kunde gennemføres, uden at der blev 
udgydt en Draabe Blod. Ja, det lod sig endog tænke, at 
den kunde iværksættes i Overensstemmelse med til den 
Tid eksisterende parlamentariske Regler; thi fik man først 
-den lige og almindelige Valgret, kunde de proletariske 
Lønslaver i Kraft af deres overvældende Flertal simpelthen 
stemme sig til hele det nye System. 
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'Af alt dette fremgaar, at den marxistiske Socialisme, 
selv om den i Teorien var revolutionær, dog for en stor 
Del var evolutionær i Praksis. Og denne evolutionære Ten-
dens, som allerede mærkedes hos Marx, blev endnu mere 
fremtrædende under hans Efterfølgere. Trods hans intel-
lektuelle Udviklings dæmpende Indflydelse vedblev Marx 
selv at være følelsesbestemt Revolutionsmand — hvad man 
saa under Pariserkommunen i 1871, da han fik et midler-
tidigt Tilbagefald til sine yngre Dages Hidsighed. Dette 
gjaldt i ringere Grad om hans Kollega Engels og endnu 
mindre om de senere Socialistførere — Folk som Lasalle 
og Kautsky i Tyskland, Hyndrnan i England og Spargo 
i Amerika. Disse Mænd var snarere »Reformister« end »re-
volutionære« Socialister; de var villige til at oppebie Ti-
dens Fylde og satte snarere deres Lid til Stemmesedler 
end til Barrikader. For øvrigt angreb den reformatoriske 
Socialisme ikke alle vor Kulturs Idealer og Indretninger. 
Selv om den f. Eks. prædikede »Klassekamp«, saa var jo 
ifølge Marx »Arbejderklassen« praktisk talt hele Samfun-
det eller vilde snart blive det. Kun nogle faa Storkapi-
talister og deres Lejesvende skulde blive staaende udenfor 
Gærdet. Og »Revolutionen« bestod, som Reformisterne saa 
paa den, snarere i at overtage end at rive ned, eftersom 
bestaaende Institutioner, baade Statens og private, i stor 
Udstrækning skulde bevares. Som den reformatoriske So-
cialisme blev legemliggjort i de »socialdemokratiske« po-
litiske Partier paa Europas Fastland, viste den sig da ogsaa 
overalt at være en overvejende evolutionær Bevægelse, der 
gerne tilkæmpede sig sine Maal stykkevis, og som stadig 
blev mere konservativ. Og det ikke blot under Førernes 
Indflydelse, men ogsaa fordi Tilhængerne skiftede Farve. 
Efterhaanden som den marxistiske Socialisme blev mindre  

omstyrtende og mere omskabende, traadte nemlig en 
Mængde »liberale« ind i dens Rækker — Folk, der snarere 
ønskede at forbedre end at ødelægge det bestaaende, og 
som i de socialdemokratiske Partier saa det bedste poli-
tiske Værktøj til Reformernes Iværksættelse. 

Ja, den reformatoriske Socialisme kunde helt have mistet 
sin revolutionære Karakter og være blevet en evolutionær, 
liberal Bevægelse, hvis den ikke havde haft to Klodser at 
trækkes med: sin aandelig betændte revolutionære Oprin-
delse og det knugende Tryk af Marx' Aand. Socialismen 
var oprindelig draget ud for at knuse det moderne Sam-
fund ved en voldsom Revolution. Dens Etik var »Klasse-
kamp«, dens Maal var »Proletariatets Diktatur«, og dens 
Filosofi var den snævre materialistiske Forestilling om »øko-
nomisk Determinisme« — den Anskuelse, at Menneskene 
overhovedet ikke har andre Bevæggrunde end deres egne 
økonomiske Interesser. Alt dette var af Marx blevet ned-
lagt som fundamentale Sandheder i hans »Kapitalen», der 
blev Socialismens ufejlbarlige Bibel. 

Dette var nu højst uheldigt; thi Marx var gaaet ud fra 
sin egen Tids særlige Forhold og havde fremstillet dem, 
som de var hele Verdenshistorien. Vi ved nu, at det nit-
tende Aarhundredes mellemste Aartier var en højst usæd-
vanlig Overgangsperiode, da Samfundet kun lige var be-
gyndt at læmpe sig efter de gennemgribende økonomiske 
og sociale Forandringer, som den »industrielle Revolution« 
havde bevirket. De fleste a(' de mislige Tilstande, som 
Marx drog til Felts imod, er nu afgjort blevet bedre, me-
dens Erfaring og dybere Indsigt i høj Grad har modereret 
den dengang raadende snævre og kortsynede Lære om 
Egeninteressen, der bryder sig fejl om Følgerne for Sam-
fundet og Racen. Vi maa ikke glemme, at ved den Tid, 

Kampen mod Kulturen. 	 11 
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da Marx satte sig hen for at skrive »Kapitalen«1, var den 
moderne Sociologi og Biologi praktisk talt ukendte, hvor-
for Marx blindt troede paa Vranglærer som Livsvilkaare-
nes Almagt og »naturlig Lighed» — og disse udgør natur-
ligvis det filosofiske Grundlag for hans »økonomiske De-
terminisme«. 

Marx' Kortsynethed afsløredes snart af selve Begiven-
hederne, der hurtigt gjorde hans tillidsfulde Forudsigelser 
til Skamme. Alle Værdier samledes ikke paa faa Hænder, 
men forblev vidt spredt som før. Mellemklasserne forsvandt 
ikke, men levede og trivedes. Ej heller sank de arbejdende 
Klasser ned i et almindeligt Helvede af Armod og Smuds; 
de blev tværtimod mere differentierede, og navnlig udvik-
lede de faglærte Arbejdere sig til en Slags Arbejderaristo-
krati med en Løn og Levefod, der næsten var paa Højde 
med den lavere Middelstand — som de faglærte Arbej-
dere mere og mere kom til at ligne. Verden viste med 
andre Ord ingen Tegn til at ville komme i den Knibe, 
som ifølge Marx skulde blive Optakten til hans Revolu-
tion. 

Men alt dette gjorde Socialisterne sig blinde for. De 
brød sig fejl om Virkeligheden og vedblev at se Verden 
gennem Marx' Briller, at citere »Kapitalen« og bevæge sig 
i Vendinger som »Klassekamp« og »økonomisk Determi-
nisme«. Dette var ikke blot enfoldigt af Reformistførerne; 
det var ogsaa farligt for dem. Før eller senere vilde deres 
utilfredse Hjord kræve Marx' Løfter opfyldt, om ikke ved 
Evolution, saa ved Revolution. Det var netop dette, der 
i Begyndelsen af vort Aarhundrede skulde ske i Form 
af »Syndikalist«-Bevægelsen. I det nittende Aarhundre- 

1) Første Bind af •Kapitale ∎  blev udgivet i t862, efter mange Aars 

Undersøgelser og paafølgende Udarbejdelse.  

des sidste Aartier var den marxistiske Socialisme i Virke-
ligheden et Hus i Tvedragt med sig selv, Reformistførerne 
og deres liberale Tilhængere formanede til taalmodig Ven-
ten; men de revolutionære, »proletariske« Elementer blev 
jo længere jo umedgørligere og stirrede anspændt mod 
det røde Morgengry. 

Forinden vi drøfter Syndikalismen, vil vi imidlertid gaa 
lidt tilbage og undersøge den anden revolutionære Bevæ-
gelse, Anarkismen, der, som vi saa, kom op samtidigt med 
den marxistiske Socialisme i Midten af det nittende Aar-- 
hundrede. Selvfølgelig var den anarkistiske Tanke ikke ny. 
Anarkistiske Anskuelser var kommet kraftigt til Orde un-- 
der den franske Revolution, da nogle af de vilde jako-

' binerdemagoger som Hebert og Clootz prædikede Doktri-
ner, der var anarkistiske i enhver Henseende paa Navnet 

'nær. Men Anarkismens Optræden som bevidst Bevægelse 
skriver sig først fra Midten af det nittende Aarhundrede. 
Dens Grundlægger var Franskmanden Proudhon, der op-
tog Navnet »Anarki« (tidligere havde det endog i revolu-
tionære Kredse været et Ukvemsord) som en Trosbeken-. 
delsc for at skelnes tydeligt fra dem, der troede paa Stats-
kommunisme, hvem han afskyede og foragtede. Proudhon. 
lagde ikke Skjul paa, at han var Kaos' Apostel. »Jeg skal 
'bevæbne mig til Tænderne mod Kulturen!» raabte han. 
»Jeg vil begynde en Krig, der først skal ende med mit.  
Liv!« Samfundets Institutioner og Idealer anfaldtes med,  
'uforsonligt Raseri, Proudhon genoplivede Brissot's Udta-
•Ielse, »Ejendom er Tyveri«, og gik saa løs paa Religionen 
'i følgende Vendinger: »Gud er Daarskab og Fejghed; Gud 
er Tyranni og Elendighed; Gud er det Onde. Jeg vælger 

.mig Lucifer, Satan! hvem du saa end er, den Dæmoni  

'som mine Fædres Tro satte op mod Gud og Kirken!« 
11° 
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Medens Proudhon altsaa var Anarkismens Grundlægger, 
havde han hverken Evne til at organisere eller vinde Til-
hængere og kunde ikke gennemføre vigtige, haandgribe-
lige Resultater. Hans Elever var faatallige; men iblandt 
dem var der en, som havde Gaverne til at vinde frem, 
hvor hans Læremester ikke kunde. Det var den navnkun- 
•dige Mikhael Bakunin. Han er et nyt Eksempel paa det 
'»betændte Geni«. Bakunin tilhørte en russisk Adelsfamilie 
og gav tidligt Beviser paa glimrende Aandsevner; men 
hans Begavelse førtes paa Afveje af hans dovne og ustyr-
lige Karakter; han kom derfor snart haabløst paa Kant 
med Samfundet og styrtede sig ud i Revolutionens Mal-
strøm, der førte ham til den aandsbeslægtede Kammerat 
•Proudhon. Som anført i foregaaende Kapitel følte Baku- 
•nin sig kun virkeligt hjemme blandt Oprørere mod Sam-
'fundet, især blandt Forbrydere og Vagabonder, i hvis Sel-
skab hans staaende Skaaltale var: »Ned med al Lov og 
'Orden! Leve de onde Lidenskabers Frigørelse!« 

I Tiden efter Uvejret i 1848 havde Bakunin travlt med 
at danne sit Parti. Man kan gøre sig et Begreb om hans 
Aktionsprogram ved at læse følgende Uddrag af hans 
»Revolutionære Katekismus«, som han skrev til Vejled-
ning for sine Tilhængere. »Revolutionsmanden«, siger Baku-
nin, »maa ikke lade noget stille sig mellem ham og Øde-
læggelsesværket. For ham findes der kun en eneste Glæde, 
en eneste Trøst, een Belønning, een Tilfredsstillelse — Re-
volutionens Fremgang. Nat og Dag maa han kun have 
'een Tanke, eet Maal — uforsonlig Ødelæggelse — — 
Dersom han vedbliver at leve i denne Verden, er det kun 
. for desto sikrere at kunne ødelægge den«. Af den Grund 
maa ingen Reformer tilraades; tværtimod »ingen Anstren-
gelse maa lades ugjort for at forværre og forøge Ondet og 

Sorgerne, der tilsidst vil gøre Ende paa Folkets Taalmo-
dighed og faa det til at rejse sig massevis«. 

Det er let at forstaa, at Anarkismens umaadelige Vold-
somhed og Had til enhver fast Samfundsmyndighed maatte• 
føre til heftige Sammenstød med den marxistiske Socia-
lisme, hvis Karakter stadig blev mere reformatorisk og 
evolutionær. Hele det nittende Aarhundredes sidste Halv-
del var da ogsaa en lang Kamp mellem de to rivaliserende 
Bevægelser. I denne Kamp fik Socialismen Overtaget. 
Under Pariserkommunen i 1871 gjorde Anarkisterne et 
'vildt Forsøg paa at vinde Sejr; men Kommunens blodige 
Nederlag bragte Anarkismen i Miskredit og bidrog til at 
befæste Socialismens Stilling over Størstedelen af Europa. 
'Kun i Italien, Spanien og Rusland (hvor Anarkismen 
'florerede som »Nihilisme«) lykkedes det Anarkismen at 
vinde en temmelig fremherskende Stilling indenfor de re-
volutionære Kredse. 

Men Anarkismen levede dog videre som en kraftig 
Mindretalsbevægelse, hvis Virksomhed navnlig bestod i 
at kaste Bomber og gøre Attentater paa kronede Hoveder 
og andre fremtrædende Personligheder. Disse Skændig-
heder kaldtes af Anarkisterne »Gerningens Propaganda« 
og havde til Hensigt at sætte det ordnede Samfund i 
Skræk, paa samme Tid som de skulde vække Proletariatets 
Kappelyst. Anarkisternes endelig Maal var selvfølgelig en 
almindelig Nedslagtning af de »besiddende Klasser«. Som 
Anarkisten Johann Most i 188o erklærede i sit Blad »Frei- 
•Izeit«: »Det er ikke længere Aristokratiet og Kongehusene,,  

'Folket gaar ud paa at udrydde. Her behøves maaske kun 
'et Naadestød eller to endnu. Nej, naar det gaar løs, saa 
'er Maalet det at tilintetgøre hele Middelstanden.« Noget 
'senere ivrede samme Skribent: »Udryd hele den foragte- 
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lige Yngel! Videnskaben giver os nu Midler i Hænde, der 
sgør det muligt at ordne disse Udyrs Masseudryddelse paa 
,en fuldkommen rolig og forretningsmæssig Maade.« I 1881 
afholdtes i London en international Anarkistkongres, der 
.var besøgt af alle Anarkiets store Lys, deriblandt ogsaa 
»filosofiske« Anarkister som Fyrst Krapotkin, og de Resolu-
tioner, der blev vedtaget ved den Lejlighed, kaster en 
noget uhyggelig Tvivl over den »filosofiske« Gruppes For-
sikringer om sit »ikke voldsomme« Standpunkt. Kongres-
sens Resolutioner udtalt; at Samfundsrevolutionen skulde 
fremmes ved snævert internationalt Samarbejde; »De en-
kelte Landes Komiteer skal opretholde regelmæssig Korre-
spondance indbyrdes og med Hovedkomiteen for stadig 
at kunne holde hverandre underrettet, og det er deres 
Pligt at samle Penge til Indkøb af Gift og Vaaben saavel 
som at finde Steder, der egner sig til Anbringelse af Miner 
etc. Til Opnaaelse af Maalet, Udryddelse af alle Herskere, 
Ministre, Adelen, Gejstligheden, de mest fremstaaende 
Kapitalister og andre Udbyttere, er alle Midler tillade-
lige, og der skal derfor navnlig vises det kemiske Studium 
og Tilberedningen af de eksplosive Stoffer, der er de vig-
tigste Vaaben, stor Opmærksomhed.« 

Man bør lægge særligt Mærke til visse Ejendommelig-
heder ved »Gerningens Propaganda«, da de levende illu-
strerer det tilgrundliggende i den anarkistiske Tankegang. 
Bakunin lærte, at enhver ødelæggende eller voldelig Ger-
ning er god, idet den enten direkte tilintetgør et Menne-
ske eller en Ting, man har noget imod, eller ogsaa indi-
rekte gør en i Forvejen utaalelig Verden værre end før 

'og saaledes fremskynder Samfundsrevolutionen. Men hvad 
Attentater angaar, er det ofte bedre at myrde gode Menne-
sker og spare de ondes Liv; thi, som Bakunin udtrykte 

:14 
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det i sin »Revolutionære Katekismus«, onde Undertrykkere er 
»Folk, hvem vi foreløbig skænker Livet, for at de ved en 
Række uhyrlige Gerninger kan drive Folket til uundgaae-
ligt Oprør«. Ved at dræbe slette Mennesker øver man ikke 
nogen virkelig værdifuld Kritik af det bestaaende. »Hvis 
I dræber en uretfærdig Dommer, kan man forstag det saa-
ledes, at I kun mener, at Dommere burde være retfær-
dige; men hvis I gør Jer det Besvær at dræbe en retfærdig 
Dommer, er det klart, at I overhovedet ikke kan lide 
'Dommere. Dersom en Søn dræber en slet Fader, bringer 
denne Gerning os ikke stort videre, selv om den i al Be-
skedenhed er fortjenstfuld. Men dræber han en god Fader, 
er det et Grundskud mod hele dette modbydelige System 

.af Familiehengivenhed og Kærlighed og Venlighed og 
'Taknemlighed, som det nuværende Samfund for en stor 
'Del er baseret paa.«1  

•Saaledes er Anarkismens Aand. Anarkismen er bemær-
kelsesværdig, ikke blot i sig selv, men ogsaa som en af 
'Hoveddrivkræfterne i den langt vigtigere »Syndikalist»-Be-
vægelse, som vi nu vil se nærmere paa. Syndikalismens og 
dens Arvtager Bolshevismens Betydningsfuldhed kan næppe 
overvurderes. Det er ingen Overdrivelse at sige, at den er 

.den frygteligste Samfundsforeteelse, Verden nogensinde har 
•set. I Syndikalismen har vi lier første Gang i Menneske-
hedens Historie en fuldt færdig Undermenneske-Filosofi —
'Optakten til det vældige Oprør mod Kulturen, der faktisk 
'er indledet med den russiske Bolshevisme. 

Dersom vi kun undersøger Syndikalismens teknisk-øko-
nomiske Side, ser vi ikke dens fulde Betydning. Syndikal-
ismens Navn er afledet af det franske Ord Syndikat eller 

       

       

       

          

       

I) Professor Gilbert Murray: ,Satanismen og Verdensordenen, 77hs 
Centerry. Juli tg». 
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'»Fagforening» og vil i snævrere Forstand sige Produktions-
midlernes Overgang fra Privatfolks eller Statens Eje til 
vedkommende Fags organiserede Arbejderes Fælleseje. 
Økonomisk set er Syndikalismen altsaa en Mellemting 
mellem Statssocialisme og.Anarkisme. Staten skal afskaffes; 
men i dens Sted skal sættes ikke Anarki, men en Sammen-
slutning af Fagforeninger. 

I denne abstrakt tekniske Forstand synes Syndikalismen 
ikke at frembyde noget særligt opsigtsvækkende nyt. Først 
naar vi undersøger den Aand, der besjæler Syndikalisterne, 
deres almindelige Livsfilosofi og de Midler, ved hvis Hjælp 
de agter at naa deres Maal, fatter vi, at vi her staar over-
for en uhyggelig Nyhed — Undermenneskets fuldt udvik-
lede Filosofi. Denne Undermenneskets Filosofi hedder nu 
•Bolshevisme. Inden den russiske Revolution kaldtes den 
'Syndikalisme. Men Bolshevisme og Syndikalisme er i Grun-
den et og det samme. Sovjetrusland har i Virkeligheden 
ikke fundet paa noget nyt. Det praktiserer kun, hvad andre 
i Aarevis havde prædiket — med de Tillempninger, der 
som Regel følger med at en Teori omsættes i Praksis. 

Syndikalismen som organiseret Bevægelse er i første 
'Række et Værk af to Franskmænd, Fernand Pelloutier og 
Georges Sorel. Ligesom der var Socialister før Marx, var 
der naturligvis ogsaa Syndikalister før Sorel. Syndikalis-
mens aandelige Stamfader var Proudhon, der tydeligt 
havde skitseret Syndikalismens Teori i sine Skrifters. Og 

Proudhon skrev omkring 186o: *I mine Tanker er Jernbaner, en 
•Mine, en Fabrik, et Skib o. s. v. det samme for de Arbejdere, de beskæf- 
•tiger, som Kuben er for Bierne: d. v. s. pas en Gang deres Redskab og 
.deres Bolig, deres Land, deres Omraade, deres Ejendoms. Af den Grund 
var Proudhon Modstander af sat Jernbaner drives det være sig af Kapi-
talistselskaber eller af Statens. Man har her et fuldstændigt Udtog af den 
moderne syndikalistiske Ide. 

-hvad Syndikalismens vilde, voldsomme, uforsonlige Aand 
.angaar, er den tydeligvis anarkistisk i sin Oprindelse og 
•stammer ikke blot fra Proudhon, men ogsaa fra Bakunin, 
Most og alle de øvrige Medlemmer af dette rasende Op-
rørsslæng. 

»Oprør!» Det er Syndikalismens inderste Væsen: Oprør, 
ikke blot mod det moderne Samfund, men ogsaa mod den 
marxistiske Socialisme. Og Oprøret satte ind i et gunstigt 
'Øjeblik. Da Georges Sorel, netop som det nittende Aar- 
•hundrede gik ud, løftede Syndikalismens Oprørsfane, ven- 
•tede hans Time ham. Proletarverdenen var fyldt af Mis-
fornøjelse og skuffede Forhaabninger over den marxistiske 
Filosofis Sejgpineri. Et halvt Aarhundrede var forløbet, 
siden Marx første Gang prædikede sit Evangelium, og dog 
var det revolutionære Tusindaarsrige intetsteds i Sigte. 
Samfundet var ikke kommet til at bestaa af lutter Billio-
nærer og Tiggere. De store Kapitalister havde ikke op-
slugt alle. Middelstanden levede endnu og trivedes godt. 
Det værste af det hele var fra et revolutionært Synspunkt, 
at Arbejderklassens øvre Lag ogsaa trivedes. De faglærte'  
Arbejdere var i Virkeligheden ved at blive til et Arbejder-
aristokrati. De samlede Ejendom og var altsaa paa Vej 
til at blive kapitalistiske; de højnede deres Levefod og gled 
følgelig over mod Borgerskabet. Samfundet syntes i Be-
siddelse af en bdynderlig Livskraft! Det var endog i Færd 
med at rette mange af de Misligheder, som Marx havde 
• erklæret for uhelbredelige. Naar skulde da Proletariatet arve 
'Verden? 

Proletariatet! Det var netop Sagen. Samfundets Fortrop, 
ja endog dets Hovedstyrke var maaske nok i ret god Frem-
-march; men efter dem slæbte en laset Bagtrop sig møj- 
•sommeligt afsted. Her var først og fremmest Arbejder- 
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'klassens lavere Lag — Kropsarbejderne i snævrere For-
-stand, de forholdsvis daarligt betalte og ofte skammeligt 
'udbyttede. Bag dem igen kom en broget Skare, Samfun-
dets Udskud og de samfundsfremmede. Arbejdssky og 
uduelige, faldne og deklasserede Elementer, Ofre for so-

.ciale Onder, Ofre for daarlig Arv og egne Laster, Betlere, 
defekte og degenererede Individer, Forbrydere — alle var 
'de der. De var der af mange forskellige Grunde, men alle 
var de elendige, og alle knyttedes de til hverandre af en 

, vis Samhørighedsfølelse — et fælles, tvært Had til Kul-
turen, som de havde saa lidt at haabe af. For disse Folk 

,var den evolutionære, »reformatoriske« Socialisme en daar-
lig Trøst. Da kom Syndikalisterne og lovede dem ikke 
'Evolution, men Revolution, ikke i en taaget Fremtid, 
men paa Stedet og med det samme, ikke en ublodig »Over-
tagelse» ved »Arbejderne«, hvilket sidste tvivlsomme Be-
greb kunde udstrækkes til at omfatte praktisk talt alle 
'Mennesker, men en blodig *Diktatur« ved Proletariatet i 
snæver revolutionær Forstand. 

-Her var da endelig levende Haab 	Haab og Udsigt 
'til Hævn! Er det da at undres over, at revolutionære So-
-cialister og Anarkister og hele Verdens samfundsfjendtlige 
'Styrker i Løbet af nogle faa korte Aar samledes under 
'Georges Sorel's Banner? En Tid lang gik de under for-
skellige Navne: Syndikalister i Frankrig, Bolsheviker i Rus-
'land, »I. W. W.« (»Industrial Workers of the World«) i 
-Amerika, men faktisk udgjorde de en og samme Hær, be-
stemt til en og samme Krig. 

Hvad gik denne Krig nu ud paa? Først og fremmest 
paa at erobre Socialismen som Indledning til Samfundets 
Erobring. Overalt blev de »rettroende« Socialistpartier an-
grebet paa det heftigste. Og disse Syndikalistangreb var 

meget farlige, fordi de rettroende Socialister ikke havde 
•nogen moralsk Forsvarslinie. Deres revolutionære Fortid 
magtstjal deres Vaaben. Thi selv om Socialisterne var 
blevet nok saa evolutionære og fredselskende i Praksis, var 

'de dog fremdeles revolutionære i Teorien; deres Etik gik 
-stadig ud paa *Klassekamp«, Udryddelse af de »besiddende 
Klasser« og »Proletariatets Diktatur«. 

Den amerikanske Nationaløkonom Carver giver følgende 
gode Beskrivelse af Socialismens Etik: »Den marxistiske 
Socialisme har intet tilfælles med den idealistiske Social-
isme. Den hviler ikke paa Overtalelse, men paa Magt. 
Den giver sig ikke Udseende af at dele de gamle Idealisters 
Tro paa, at Socialismen, hvis den blot blev sat i Højsædet, 
vilde drage alle Mennesker til sig. Den har i Virkelig-
'heden ingen Idealer; den er materialistisk og paagaaende. 
•Da den er materialistisk og gudløs, bruger den ikke Ud-
'tryk som Ret og Retfærdighed, med mindre det sker for 
at berolige deres Samvittighed, der stadig nærer den Slags 
Overtro. Den paastaar, at disse Udtryk er rent konven-
tionelle, og at de tilsvarende Begreber er den rene Hum-
bug, som den herskende Kaste har opfundet for at kunne 
holde Masserne i Ave. Undtagen i konventionel Forstand 
gives der fra dette grelt materialistiske Synspunkt hverken 
Ret eller Uret, Retfærdighed eller Uretfærdighed, godt 
eller slet. Og før de Folk, der stadig er hildet i saadanne 
taabelige Forestillinger, frigør sig fra dem, vil de aldrig 
'begribe det mindste af den marxistiske Socialisme. 

»Hvem skaber vore Begreber om Ret og Uret?» spørger 
Socialisten. »Den herskende Klasse. Hvorfor gør den det? 
For at sikre sig Herredømmet over Masserne ved at be-
røve dem Evnen til at tænke paa egen Haand. Naar vi 
Proletarer faar Magten, skal vi beherske Situationen; da 
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bliver vi den herskende Klasse og skal selvfølgelig gøre, 
hvad de herskende Kaster altid har gjort, d. v. s. afgøre, 
hvad der er Ret og Uret. Spørger I os, om det, vi agter 
at gøre, er retfærdigt? Hvad mener I med Retfærdighed? 
'Spørger I os, om det er rigtigt? Hvad mener I med rig-
tigt? Det vil være godt for os. Og det er alt, hvad Ret 
og Retfærdighed nogensinde har betydet eller kan komme 
til at betyde««1-, 

Som Harold Cox bemærker: »Socialismen gaar ud paa 
at ødelægge Kapitalismen, og til den Ende opmuntrer 
'den til Handlinger eller lader Handlinger upaatalt, som 
Verden hidtil har stemplet som forbryderiske — Social-
ismens virkelige Etik er Krigens Etik. Hvad Socialisterne 
vil, er ikke Fremskridt i den Verden, vi kender, men øde-
læggelse af denne Verden som Indledning til Skabelsen 
af en ny Verden af deres egen Opfindelse. For at naa 
dette Maal er dc nødt til at søge Støtte hos alle de Kræf-
ter, der vil Opløsning, og tale til alle de Følelser, der an-
sporer Klassehadet. Deres etiske Livssyn er lige modsat 
det, der har besjælet alle Verdens store Religioner. I 
Stedet for at søge at bringe Fred paa Jorden og Velvilje 
blandt Menneskene, har de valgt almindelig Krig til deres 
Maal og søger med Overlæg at vække lidenskabelig Mis-
undelse, Had og Ondskab«2. 

Saaledes er Socialismens moralske Grundlag. Den marx-
istiske Socialisme har rigtignok stræbt at mildne alt dette 
og var ved Slutningen af det nittende Aarhundrede blevet 
en overvejende fredelig, »reformatorisk« Bevægelse  — 

Praksis. Men disse fredelige Lader kom ikke af nogen etisk 

2) Professor T. N. Carver i Indledningen til Boris Brasol's .oSocialism 
versus Civilisations (New York 192o). 

2) Cox: sEconornic Libertyo, pp. 27 og 42.  

Forandring; de skyldtes to praktiske Grunde. For det første 
havde Marx sagt, at Samfundet snart vilde falde sammen 
som Følge af sine egne Mangler, at de »besiddende Klasser« 
snart vilde ødelægge hverandre, og at Socialisterne følge-
lig kunde afvente det Tidspunkt, da Samfundet blev af-
fældigt, før de gav det Dødsstødet, og ikke behøvede at 
indlade sig paa en tvivlsom Kamp, saa længe det endnu 
var stærkt. For det andet var Socialismen en Lære, der 
søgte at vinde Tilhængere og derfor var glad for »liberale« 
Overløbere, men indsaa, at disse ikke vilde indfinde sig 
i større Antal, med mindre den kunde vise dem et »libe-
ralt« Ansigt. 

Saadan som den reformatoriske Socialisme stod ved Ud-
gangen af det nittende Aarhundrede, hvilede den altsaa 
paa et tvetydigt moralsk Grundlag. Dens Politik var ikke 
'baseret paa Principper, men paa Hensigtsmæssighed. Dette 
saa Syndikalisterne og brugte det med knusende Virkning. 
Naar de reformatoriske Førere bebrejdede Syndikalisterne 
disses vilde Voldsomhed, lo Syndikalisterne af dem, haa-
nede deres Mangel paa Mod og paaviste, at hvad Mo-
ralen angik, var Socialister og Syndikalister to Alen af et 
Stykke. Syndikalisterne fordrede, at alle Principspørgsmaal 
som Sagen uvedkommende skulde holdes udenfor Debat-
ten, og at denne kun maatte dreje sig om Fremgangs-
maaden. 

Og her havde Syndikalisterne atter faact Socialisterne 
i Klemme. Syndikalisterne fremhævede (og med Rette), 

,at Marx' automatiske Samfundsrevolution intetsteds var 
i Sigte, at Samfundet ingenlunde Ina paa sit Dødsleje, og 
•at det, hvis det snart skulde dø, maatte dræbes — ved vold-
somme socialrevolutionære Midler. Ja, Syndikalisterne paa-
beraabte sig Marx selv i saa Henseende, idet de citerede 
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de ungdommelige revolutionære Tilskyndelser, han havde 
fremsat, før han fik udarbejdet sine utopiske falske Slut-
ninger i »Kapitalen». 

Denne Vranglære og med den alle i Tidens Løb til-
komne »reformatoriske» Udvækster kasserede Syndikali-
sterne med Foragt. »Klassekampen»'s Etik forkyndtes i al 
.sin nøgne Brutalitet. Enhver Slags »Kompromis» og »Evo-
lution» fornægtedes i de haanligste Udtryk. Syndikalisterne 
lærte, at den første Forberedelse til Samfundsrevolutionen 
•maatte bestaa i at udrydde alt Venskab, al Sympati og 
alt Samarbejde mellem Klasserne, i systematisk Opdra-
gelse til uforsonligt Klassehad, i Uddybelse af Klassekløf-
terne. Alle Forhaabninger om Samfundets Forbedring ved 
fredelige politiske Midler maatte resolut opgives, og Op-
mærksomheden skulde herefter samles om den ubønhør-
lige Klassekamp. 

Denne Kamp skulde ikke opsættes, til der maaske kom 
et gunstigt Tidspunkt; den skulde begynde nu og føres med 
stedse stigende Raseri, indtil den fuldstændige og endelige 
Sejr var vundet. 

Ifølge Georges Sorel skulde Samfundsrevolutionens Fød- 
•elsmærker være »Vold, Klassekamp uden Naade, stedse-
varende Krig». Som en anden fransk Syndikalist, Pouget, 
udtrykte det: »Revolution er alle Øjeblikkes Værk, et Værk 
af i Dag og af i Morgen, en uophørlig Handling, en stedse-
varende Kamp mod Udsugernes Hære, en Kamp uden 
Vaabenstilstand, uden Hvile». 

Klassekampens Metoder sammenfattedes i Udtrykket 
•»direkte Aktion». Metoderne var mange, og de vigtigste 
var Strejke og »Sabotage». Der skulde bestandigt erklærer,  
Strejker, ligegyldigt om med eller uden Grund; slog de 
fejl, var det saa meget desto bedre, eftersom de tabende 

.Ar,bejdere vilde blive forbitrede og pønse paa Hævn. Over-
enskomster med Arbejdsgivere skulde kun afsluttes for at 
brydes; thi enhver Slags Løgn, Forræderi og Snyderi var 
berettiget — nej, absolut nødvendigt — i Kampen mod 
»Fjenden». Selv naar Syndikalisten var paa Arbejde, maatte 
han aldrig gøre sit bedste, skulde udrette saa lidt som mu-
ligt (»fare med Lempe») og derhos lave »Sabotage» — d. v. s. 
.fordærve Varer og beskadige Maskiner, om muligt uden 
at blive opdaget. Formaalene med alt dette var at ruinere 
Arbejdsgiverne, underminere Foretagsomheden, formind-
ske Produktionen og derved gøre Livet saa svært at leve, 
at Masserne vilde blive hidsede til glødende Misfornøjelse 
og blive mere modne til »Masseaktion». 

Indtil da maatte alle Midler tages i Brug for at forgifte 
Klassekampen. Man skulde med velberaad Hu puste til 
Hadet, ikke blot blandt Masserne, men ogsaa blandt de 
»besiddende Klasser». Ethvert Forsøg paa Forlig eller For-
staaelse mellem de kamptrætte Partier skulde kvæles i Fød-
.selen. Sorel siger: »At gengælde den Velvilje, der søger at 
beskytte Arbejderen, med sort Utaknemlighed, at møde 
de Talere, der træder i Skranken for Broderskab mellem 
Menneskene, med Fornærmelser, at svare de Talsmænd, 
der virker for Samfundsfred, med Slag — alt dette er gan-
ske vist ikke i Overensstemmelse med den Socialismes Reg- 
•er, som nu er paa Moden; men det er en saare praktisk 
,Maade at vise Borgerskabet, at det skal passe sig selv --. 
Netop naar der er Forsøg i Gang paa at mildne Konflik-
terne og skabe Samfundsfred, netop da skal den prole-
tariske Voldsomhed møde frem. Vold giver Proletariatet 
dets naturlige Vaaben i Klassekampen tilbage, sætter det 
i Stand til at skræmme Borgerskabet og drage Fordel af 
.dets Angst til at paatvinge det Proletariatets Vilje». 
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Syndikalismens uforsonlige Kampaand kommer levende 
til Orde i følgende Linier af den amerikanske Syndikalist 
Jack London: »Aldrig i Verdens Historie har der været 
noget, der lignede denne Revolution. Den finder ikke sit 
Sidestykke hverken i den amerikanske eller i den franske 
Revolution. Den er enestaaende, kolossal. I Sammenlig- 
•ing med den er andre Revolutioner som Stjernetaager 
mod Solen. Den er ene i sin Slags, den første Verdens-
revolution i en Verden, hvis Historie vrimler med Revolu-
tioner. Og ikke blot dette; det er den første organiserede 
menneskelige Bevægelse, der bliver en Verdensbevægelse 
tiden andre Grænser end Klodens Grænser. 

Denne Revolution er i mange Henseender forskellig fra 
alle andre Revolutioner. Den optræder ikke spredt. Det 
er ikke en Folkemisfornøjelsens Flamme, der blusser op 
den ene Dag og dør hen den næste. Vi har her 7.000.000 
Kammerater i en organiseret, international, verdensom-
spændende Revolutionshær — — Denne Hærs Løsen er- 
•»Ingen Pardon!« Vi vil have alt, hvad I ejer. Vi vil ikke 
-nøjes med mindre end alt, hvad I ejer. Vi vil tage Magtens 
Tøjler og Menneskeslægtens Skæbne i vore Hænder. Her 
-er vore Hænder. De er stærke. Vi vil tage Jeres Herre-
dømme, Jeres Paladser og hele Jeres forgyldte Vellevned 
-fra Jer. — 	Revolutionen er her og nu. Stands den, 
-hvem der kan«t. 

Syndikalismens udfordrende Fornægtelse af den over-
leverede Moral er godt fremstillet i følgende Citater af to 
-Førere for »I. W. W.» (»Industrial Workers of the World«), 
Amerikas syndikalistiske Hovedgruppe. Det første af disse 

-Citater stammer fra Vincent St. John og er taget fra hans 

-1) Jack ,London: *Revolution and other Essays«, pp. 4-8 (New York 
tg 10). 

Skrift »The I. W. W., Its History, Strutture, and Methods«. 
'Da St. John overalt blandt Syndikalisterne anses for en af 
deres dueligste Tænkere, kan hans Ord betragtes som et 
• autoritativt Udtryk for Syndikalismens Filosofi. St. John 
siger: »I. W. W. agter som revolutionær Organisation at 
benytte alle Fremgangsmaader af hvilken som helst Art, 
der kan bringe os de ønskede Resultater med mindst 
muligt Spild af Tid og Energi. De Fremgangsmaader, der 
anvendes, afhænger udelukkende af Organisationens Magt 
til at gennemføre dem. Spørgsmaalet om »Ret« eller »Uret« 
angaar os ikke«. 

I lignende Toneart skriver en anden af I. W. W.'s Fø-
rere, Arturo Giovanitti: »Det er baade Socialisters og In- 
•clustrielle Unionisters1  erklærede Hensigt at ekspropriere 
-al Borgerskabets Ejendom, at gøre den til Samfundets 
Ejendom. Nu kan vi spørge, om dette er rigtigt? Er det 
moralsk og retfærdigt? Dersom det er sandt, at Arbejderne 
frembringer alt, er det naturligvis baade moralsk og ret-
færdigt, at de skal eje alt. Men dette er kun en Paastand 
— den maa bevises. Vi Industrielle Unionister blæser paa Be-
viset. Vi agter en Dag at overtage Produktionsmidlerne, 
og det af tre gode Grunde: Fordi vi har Brug for dem, 
-fordi vi vil have dem, og Iirrdi vi har Magt til at tage 
-dem. Om vi er »etisk« berettig-ede dertil eller ikke, angaar 
-os ikke. Vi vil ikke spilde Tiden med at bevise vor Ad-
komst til dem paa Forhaand; men om fornødent kan vi 
jo, naar Sagen først er i Orden, leje et Par Sagførere og 
Dommere til at sætte Skødet op og gøre Overtagelsen 
fuldt lovlig og sømmelig. Den Slags Ting kan altid ordnes. 
Naar man blot har Magt, bliver man i Tidens Fylde og- 

1) Et andet Navn for Syndikalister. 
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saa retskaffen. Derfor hævder vi Industrielle Unionister, 
at Samfundsrevolutionen ikke drejer sig om Nødvendighed 
'plus Retfærdighed, men simpelthen om Nødvendighed 

'plus Styrke.« 
Klassekampen naar efter Syndikalisternes Opfattelse sit 

Højdepunkt i »Generalstrejken«. Naar Syndikalisterne gen-
nem en lang Række »direkte Aktioner« tilstrækkeligt har 
demoraliseret Industrien, og naar de har faaet tilstrække-
ligt mange af Arbejderne over paa deres Side, vil de er-
klære Generalstrejke. Før Arbejderne forlader Fabrikerne, 
skal de ødelægge Maskinerne ved Sabotage i stor Stil; 
Jernbanerne og andre Transportmidler vil ligeledes blive 
ødelagt, saa at hele det økonomiske Liv bliver fuldstæn-
digt lammet. Resultatet heraf er en grænseløs Forvirring, 

som Syndikalisterne vil benytte sig af. I den Time vil 

det organiserede Syndikalist-Mindretal i Spidsen for de 
rasende, forsultne Masser og med Støtte af Forbrydere og 
andre samfundsfjendtlige Elementer styrte Samfundets Or-

den, bemægtige sig al Ejendom, knuse Borgerskabet og 
.gennemføre Samfundsrevolutionen. 

Denne Samfundsrevolution gaar ud paa at tjene Prole-

tariatet i dettes bogstaveligste Forstand. Syndikalismen ha-

, der ikke blot Kapitalisterne og Borgerne, men ogsaa de 

•»intellektuelle«, ja endog de faglærte Arbejdere — »Ar-
.bejderaristokratiet«. Den sætter sin Lid til Instinktet —

denne den udifferentierede Menneskemasses »dybere Vi-
den« — til den proletariske Kvantitet, der er saa langt dyre-

barere end det enkelte Menneskes Kvalitet. Baade den in-

.tellektuelle Elite og dens Værk maa vige for »Proletar-
kulturen« af i Morgen. De intellektuelle er en »unyttig, 
privilegeret Klasse«; Kunsten er »ikke andet end et af-
gnavet Ben, som det aristokratiske Samfund har kastet til 
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os«'. Videnskaben stemples paa samme Maade. Den fran-
ske Syndikalist Edouard Berth udraaber i sit Flyveskrift, 
der betegnende nok hedder »De Intellektuelles Misgernin-
ger«, følgende: »Aa, denne lille Videnskab — la petite 
science — som hylder, at en klar Fremstilling er ens-
betydende med at naa ind til Sandheden, og som skulker 
sig fra de dunkle Punkter. Lad os vende tilbage til det 
underbevidste, som er alle Inspirationers psykologiske 
Kilde 1« 

Her ser vi Syndikalismen og Bolshevismen i deres fulde 
Rædsel. Dette nye sociale Oprør, forberedt et Slægtled til-
bage og løbet af Stabelen i Sovjetrusland, er ikke blot en 
Krig mod et Samfundssystem, ikke blot en Krig mod vor 
Kultur, det er Haandens Krig mod Hjernen. For første Gang, 
'siden Mennesket blev Menneske, er der indtraadt et af-
gjort Modsætningsforhold mellem Haand og Aand. Alle 
Fremskridtsprincipper, som Menneskeheden hidtil har ud-
viklet: Civilisationens og Kulturens Solidaritet, Interesse-
fællesskab, harmonisk Samvirken af Muskel, Forstand og 
Aand — alt dette kommer de nye Kættere, Undermenne-
skene, og river ned og træder under Fødder. Fra Under-
verdenens mørke Dyb lyder sære Krigsraab op til os. 
.Underverdenen skal blive Verden, den eneste Verden. Hvad 
•vor Verden angaar, skal den ødelægges; hvad os angaar, 
skal vi dræbes. Der skal gøres rent Bord. End ikke vore 

'store Aanders, vore Sjæles skønneste Frembringelser in-
teresserer disse Undermennesker. Hvorfor skulde de vel 
bryde sig om dem, naar de er i Færd med at skabe sig 
deres egen Verden? En Haandens Verden, ikke en Aandens 
Verden. Undermennesket foragter selve Tanken undta-
gen som et Redskab for Opfindelser og Produktion. Det, 
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der leder dem, er ikke Fornuft, men Instinktets og Liden-
skabens »proletariske Sandhed» ,—. det dybere Selv, der 
ligger neden under Fornuften, og hvis sublime Udtryk er 
— Pøbelen. Georges Sorel har sagt: »Mennesket har kun 
Geni, for saa vidt det ikke tænker». 

Oververdenens Borgere skal udryddes sammen med deres 
Institutioner og Idealer. Det er mange Klasser, der er viet 
til Undergang. Ikke blot Marx' Billionærer, men ogsaa 
hele Overklassen og Middelstanden,,de jordejende Bønder, 

selv de faglærte Arbejdere, kort sagt alle undtagen dem, 
der arbejder med deres uskolede Hænder, plus de faa ud-

valgte, der filosoferer for dem, der arbejder med de uskolede 
Hænder. At saa mange Klasser maa udstødes, er maaske 
uheldigt. Men det er nødvendigt, fordi disse Klasser er 
saa haabløst kapitalistiske og borgerlige, at de, hvis de 
ikke fjernedes, sikkert vilde inficere Underverdenskulturens 
Foster i selve det øjeblik, det fødtes. 

Læg nu Mærke til en vigtig Omstændighed. Alt hvad 
jeg ovenfor har sagt, tager Sigte paa Syndikalismen, som 
den stod før den russiske Revolution i i gi 7. Alle de Punk-
ter, jeg har behandlet, hidrører fra syndikalistiske Erklæ-
ringer, der er fremsat, inden »Bolshevismen» kom op. Vi 
maa en Gang for alle gøre os klart, at Bolshevismen ikke 
er nogen særlig russisk Foreteelse, men kun den mosko-

, vitiske Ytringsform for en Bevægelse, der havde udformet 
,sin Filosofi og smittet hele den civiliserede Verden, inden 
Verdenskrigen begyndte. Naar vi i næste Kapitel betragter 
den russiske Bolshevisme i Virksomhed, vil vi derfor ikke 
se paa den som et rent russisk Problem, men som et sted-
ligt Udslag af noget, der maa ses i øjnene, bekæmpes og 
overvindes i alle Verdenshjørner. 

KAPITEL VI 

UNDERMENNESKETS REJSNING 

Den russiske Bolshevik-Revolution af November 1917 
er en Begivenhed, der tiltager i Betydningsfuldhed, 

•efterhaanden som Tiden gaar. Det var den organiserede 
Rejsning, der aabnede Ilden mod Kulturen. Hidindtil 
havde den proletariske Bevægelse enten »ligget i Luften» 
eller været af underjordisk Art. Proletariske Drømmere 
kunde formulere Doktriner; proletariske Strateger kunde 
planlægge Felttog; proletariske Agitatorer kunde vække 
Uro i vide Kredse og hist og her lade det komme til Volds-
gerninger. Men hvor ildevarslende alt dette end var for 
Fremtiden, truede det dog ikke Samfundet med øjeblikke-
lig ødelæggelse. 

Bolshevik-Revolutionen derimod forandrede fuldstæn-
digt Situationen, ikke alene for Ruslands, men for hele 
Verdens Vedkommende. Urostifterne faldt ned fra Skyerne, 
steg op fra Kældrene og voksede sammen til en synlig 
'Kamplinie med uhyre Operationsbasis, vældige Hjælpe-
midler og stor materiel Kampstyrke. Med eet Slag at have 
•skaffet sig Herredømmet over det mægtige Rusland, der 
indtager næsten en Sjettedel af hele Klodens Landoverflade 
.med en Befolkning af ikke mindre end 150.000.00o Menne-
sker, var et materielt Aktiv af uoverskuelig Værdi. Og den 
moralske Vinding var lige saa vigtig. »Intet har i den Grad 
Heldet med sig som Held»; og derfor fik de russiske Bolshe- 
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vikers Triumf de revolutionære i alle Lande til at sitre af 
Iver, den ildnede deres Blod, opflammede deres »Magtvilje» 
og styrkede deres Hjerter til Daad. 

Bolshevikernes Triumf i Rusland var ganske vist blevet 
vundet ved talmæssigt set smaa Styrker, idet de over-
beviste Bolsheviker, der dannede det herskende »Kommu-
nistparti», kun talte omkring 500.000 eller 600.000 af en 
Befolkning paa 15o.000.000. Men heri laa jo netop en 
kraftig Opmuntring for *Verdensrevolutionen«, da det nu 
var bevist, at et beslutsomt oglensynskts.IMinclretal kunde , — 
tv_irige  et diSorganiseret Samfund u_ den tlygtigeLedere ind 
under sin Vilje, og revolutionære Mindretal i alle Lande  
følgelig  kunde haabc at gøre det samme — navnlig naar 
de havde Rusland i Ryggen, hvad de fra nu af kunde 
regne med. Bolshevik-Revolutioner er da ogsaa ganske 
rigtigt blevet forsøgt i mange Lande siden tg17; i kortere 
Tidsrum havde de Held med sig i Ungarn og Bayern, og 
sikkert vil der blive gjort nye Forsøg i Fremtiden, da 
Bolshevikernes ihærdige og lumske Agitation nu drives i 
alle Verdens Lande. 

Den russiske Bolshevik-Revolution kom som en Over•, 
rumpling for de fleste, i Særdeleshed for de »rettroende» 
Socialister, der havde stolet paa Marx' Spaadom om, at 
Revolutionen vilde begynde i ultrakapitalistiske Stater og 
ikke i økonomisk uudviklede Lande som Rusland, der 
næppe havde tilbagelagt Agerbrugsstadiet. Men for dem, 
der gør sig Rede for Samfundsrevolutionens sande Natur 
og det russiske Livs særlige Ejendommeligheder, var Sam-
fundsrevolutionens Udbrud i Rusland fremfor i de vest-
lige Lande netop, hvad man kunde have ventet. Samfunds-
revolutionen er, som vi har set, ikke Fremskridt, men Til-
bageskridt, ikke et Skridt fremad mod en højere Orden,  

men en Tumlen tilbage til et lavere Plan. Derfor er Lande 
som Rusland, hvor en tynd Kulturfernis dækker over in- 
stinktivt Vildskab og haardnakket Barbari, særligt udsat 
• for revolutionære Tilbageslag. 

Endvidere saa vi, at den russiske Bolshevik-Revolution 
ikke var en tilfældig Hændelse, men den logiske Følge af 
en langvarig social Forvitring og en vild Opsætsighed mod 
lov og Orden. I over et halvt Aarhundrede havde »Nihil- 
•sterne« været travlt beskæftigede med at puste til Opløs-
ningens ulmende Ild. En af dem, Dostojevski, gav for over 
halvtreds Aar siden en aabenhjertig Beskrivelse af baade 
deres Metoder og deres Maal, da han skrev: »At bringe 
Landsbyerne til Forvirring, udsprede Bespottelser og For-
argelse og fuldstændig Tvivlen om alt, derhos Begærlig-
hed efter noget bedre, og tilsidst ved Hjælp af Ildebrande 

-at bringe Landet til Fortvivlelse! Menneskeheden maa 
deles i to ulige Dele: de ni Tiendedele maa opgive al In-
dividualitet og saa at sige blive en Hjord — — vi vil ud-
rydde Begæret efter at besidde Ejendom; vi vil tage Druk-
kenskab, Bagvaskelse og Spioneri i vor Tjeneste; vi vil 
gøre Brug af utrolig Korruption; vi vil kvæle ethvert Geni, 
medens det endnu er Barn. Vi vil forkynde ødelæggelse. 
Der skal blive saadan en Forvirring, som Verden aldrig 
.før har set». 

De voldsomme nedbrydende Elementets voksende Magt 
kom klart til Syne under den russiske Revolution af 1905. 
Denne Bevægelse var ikke i første Række en social Revolu-

' tion; til at begynde med var den en politisk Revolution 
-under Ledelse af »Intelligensen« og det liberale Borgerskab 
-mod det raadne og despotiske Tsa•-F,neva4de. Men ikke 
saa snart var Tsar-Regeringens Magt rokket, før de social- 
revolutionære forsøgte at overtage Bevægelsen og faa den 
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drejet rundt efter deres Formaal. Det er lærerigt at drage 
sig til Minde, at de yderliggaaende indenfor det social-
revolutionære Parti paa dettes Kongres i 1903 havde op-
•naaet Herredømmet over Partiets Maskineri og derefter 
kaldtes »Bolsheviki«1, der havde Overtaget over den min-
dre voldsomme *Menshevik«-Fløj. Den, der udførte dette 
vellykkede Kup, var ingen anden end Vladimir Lenin. 
Da 19o5-Revolutionen brød ud, var de socialrevolutio-
nære under Lenins Ledelse derfor bundne til at gaa yderst 
voldsomt tilværks. 

Det var i Efteraaret 1905, omtrent seks Maaneder efter 
den politiske Revolutions Begyndelse, at Bolshevikerne for-
søgte at tilrive sig Ledelsen ved at proklamere et i »Sov-
jetter» organiseret »Proletariatets Diktatur«. Forsøget mis-
lykkedes imidlertid; men dette de socialrcvolutionæres for-
fejlede Kup bevirkede, at hele den revolutionære Bevæ-
gelse slog fejl. De politisk revolutionære blev ængstelige 
ved Udsigten ti Klassekamp og social Opløsning og slog 
koldt Vand i Blodet, Tsarismen kom paany til Kræfter 
og genoprettede sin Myndighed. Ruslands Haab om en 
liberal, konstitutionel Regering brast, og Tsarismen blev 
siddende i Sadlen indtil Revolutionen i Marts 1917. 

Denne anden Revolution var næsten en tro Kopi af 
, den første. I Begyndelsen lededes den af politiske Refor-
matorer — liberale Politikere som Miljukoff og Fyrst Lvoff 
i Forbund med moderate Socialister som Kerenski. Men 
Bolshevikerne var i Arbejde bag Kulisserne. Saavel deres 
Taktik som deres Føreren var de samme som i 1905, og 

1) aBolshevike betyder ordret aFlertaIsmand«. De mindre voldsomme 
Opponenter, der blev overstemt paa Kongressen i 1903, kaldtes eMenshe-
vild« eller sMindretaismænde. 

2) Det er interessant at genkalde sig, at det var Leon Trotski, der i Efter- 

denne Gang kronedes deres Anstrengelser med Held. I 
November 1917, otte Maaneder efter den anden russiske 
Revolutions Udbrud, korn den tredje eller bolshevistiske 
Revolution, der endte med, at baade de liberale Politikere 
og de moderate Socialister fejedes bort, og at Voldskom-
munismen sejrede. Rusland sank ned i det Helvede af 
Klassekrig, Blodsudgydelse, Terror, Armod, Kulde, Syg-
domme og forfærdelig Hungersnød, som det siden ikke er 
kommet op af igen. Og det »røde Rusland« stod desuden 
nu paa Verdens Horisont som et farligt Meteor. Bolshevik-
førerne søgte øjeblikkelig at bruge Rusland som en Løfte-
stang til at vælte hele Verden med og supplerede deres 
indenlandske Organisation med den »Tredje Internatio-
nale«, hvis revolutionære Føletraade snart udstraktes til 
Jordens fjerneste Egne. 

Jeg agter ikke at indlade mig paa en Skildring i Enkelt-
heder af Bolshevismens Rædsler og mislykkede Bestræbel-
ser. En saadan vilde fylde en hel Bor et vil her være 
tilstrækkeligt at sige, at Bolshevisme saakaldte »opbyg-
gende« Hensigter er mislykkedes af ,en simple Grund, at 
Bolshevismen i sit Væsen er en ødelæggende, nedbrydende 
Bevægelse. Det økonomiske Sammenbrud i Rusland har 
været saa frygteligt, at Bolshevikførerne for at afværge det 
fuldkomne Kaos har set sig tvunget til at genoplive nogle 
af de foragtede »Kapitalist«-Metoder, saasom Privathandel, 
Ansættelse af højtlønnede Specialister og visse Former af 
Privatejendom. De har ogsaa forsøgt at fremme Produk-
tionen ved at indføre en jernhaard despotisk Behandling 

aaret 1905 forsøgte at iværksætte det omtalte, mislykkede »Proletariatets 
Diktaturs. Skønt Lenins og Trotskis Navne først i 1917 blev kendt i Ud-
landet, havde de gennem mange Aar forinden været de russiske Bobbe-
vikers Førere. 
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af Arbejderne, saa at Bolshevikregimentet ironisk er blevet 
kaldt »Diktaturet over Proletariatet«. Maaske kan disse For-
holdsregler redde Rusland fra den rene Ruin, maaske 
ikke. Det kan kun Tiden vise. Men selv om Tilstanden 
nu skulde blive bedre, vil det ikke være Bolshevismens For-
tjeneste, men en Følge af at Bolshevismens Førere i Praksis 
har taget Afstand fra deres egen Lære. Bolshevismen maa 
bedømmes efter sine Doktriner og de Handlinger, den 
har begaaet i Overensstemmelse med disse Doktriner. Lad 
os da se, hvad den russiske Bolshevisme er i Teori og om-
sat i Praksis. 

Bolshevismens fundamentale Egenskab er Vold. Dette 
var jo ogsaa en Hovedejendommelighed ved Syndikalis-
men, men Bolshevikerne synes at drive Voldsomheden 
endnu videre end deres syndikalistiske Forgængere. Bolshe-
vikerne forudsætter ganske roligt en en-gros Klassekrig af 
den grummeste Karakter i Verdensmaalestok paa ube-
stemt Tid som et normalt Led i deres Læres Udvikling 
og som en Nødvendighed for dens Sejr. Under sine Sam-
taler med de russiske Bolshevikførere fandt saaledes den 
amerikanske Journalist Arthur Ransome, at de paatænkte 
at indføre en »Torturperiode« for Verden som Helhed af 
mindst halvtreds Aars Varighed. De Klassekampe, der 
vilde komme til at rase i Vesteuropa og Amerika, vilde 
blive uendelig meget værre end Ruslands; de vilde ud-
rydde hele Befolkninger og sandsynligvis medføre øde-
læggelse af al Kulturl. 

De forfærdende Slutninger, der maa drages af dette 
bolshevistiske Princip om »stedsevarende Vold«, har fra-
stødt ikke blot dem, der tror paa det bestaaende Samfund, 
men ogsaa mangfoldige Mennesker, som ikke staar helt 

1) Ransome: *Russia in 19[9«, pp• 83-87 (New York xgrg).  

fjendtligt overfor Bolshevismen, ja som endog vilde hilse 
en Samfundsrevolution af mindre ødelæggende Karakter 
velkommen. »Mensheviken« Grigori Zilburg kritiserer saa-
ledes i følgende Vendinger Bolshevismens »Pøbelpsykolog,i« 
(og kommer i Forbigaaende ind paa en Udlægning af 
den menshevistiske Revolutionsteori): 

»Bolshevikerne nærer en næsten religiøs, næsten fanatisk 
Tro paa Masserne som saadanne. Dynamiske Masser er 
deres Ideal. Men de oversaa og overser fremdeles den Om-
stændighed, at Masserne, endog de selvbevidste Masser, 
ofte forvandles til Pøbelhobe, og en Pøbelhobs dynamiske 
Kraft kan man næppe tale Fornuft med — — 

»Det falske i Bolshevik-Ræsonnementet ligger i at regne 
baade Folk og Pøbel med til »Masserne«. Den blinde Tro 
paa »Masserne« er en stiltiende, men stærk Tilkendegivelse 
af, at de anerkender Hoben og Hobens Psykologi som de 
mest berettigede Faktorer i Samfundslivet. En saadan Er-
kendelse drager Erkendelsen af to meget farlige Faktorer 
efter sig. Den første er, at Revolutionen er et Næveslag, 
et øjebliks spontan ødelæggelse. Umiddelbart efter dette 
Slag opstaar Nødvendigheden af at styrke og samle Sam-
fundets Kræfter til opbyggende Arbejde. Jeg gaar ud fra, 
at Opbygningsarbejdet maa begynde, ikke naar vi har 
naaet et Punkt, hvor vi ikke kan komme længere, men 
naar vi fuldstændigt har forandret Samfundets Beskaffen-
hed. Saa snart vi har gjort Ende paa det gamle som Sy-
stem betragtet, maa vi høre op med at ødelægge og be-
gynde at bygge. Til dette Formaal ma.a, vi samle alle vore 
intellektuelle Kræfter og stole paa, at Masserne vil hjælpe 
os, men ikke lade os lede af dem. Naar altsaa en Revolu-
tion giver en Gruppe eller en Klasse Magt, ogsaa dikta-
torisk Magt i Hænde, maa vi øjeblikkeligt begynde at 
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samle og fæstne de sociale Kræfter. Kommunistteorien ser 
ikke, at denne Samling er en Nødvendighed, og tilsteder 
derfor intet Kompromis og intet Samarbejde. Den opstiller 
Grundprincipper for et Mindretalsregimente. Et saadant 
er farligt, ikke fordi det ikke rimer med de traditionelle 
demokratiske Begreber og den traditionelle Flertalsdyr-
kelse, men fordi et saadant Mindretalsregimente gør det 
nødvendigt bestandigt at bruge voldsomme Metoder og 
bestandigt i Massernes Sind at vedligeholde en Bevidsthed 
om Fare og Nødvendigheden af at ødelægge. Og det er 
den anden farlige Faktor. Under en saadan Tilstand er 
Masserne til Stadighed Pøbelhobe, der kun kan hade, 
kæmpe og ødelægge«1. 

Paa lignende Maade fastslaar Præsident Masaryk i Czeko-
slovakiet (der selv er moderat Socialist), at: »Bolshevikerne 
vil have Revolution for enhver Pris«, og fortsætter: »Lenin 
betragter væbnet Revolution som den væsentligste kqnstruk-
tive Styrke i det sociale Fremskridt. For Bolshevikerne er 
Revolution en Aabenbaring, og for de fleste af dem er 
den ligefrem en Fetish. Følgelig er Revolution i deres Øjne 
et Maal i sig selv. — Bolshevikerne forstod ikke og har 
aldrig forstaaet at arbejde. De forstaar kun at tvinge andre 
til at arbejde. De forstaar at slaas, at dræbe, myrde og 
dø, men de evner ikke at udføre sejgt, produktivt Ar-
bejde«2. 

Det var den frygtelige »Pris« i Form af langvarig Krigs-
førelse i hele Verden, der fik den navnkundige engelske 
Tænker Bertrand Russell til at forkaste Bolshevismen, der 

1) Zilburg: «The Passing of the Old Order in Europe*, pp. 184-186 
(New York 1920). 

2) T. G. Masaryk: sRevolutionary Theory in Europe«. Oversat i The 
Living Age, 9. Juli 1921.  

til at begynde med havde tiltrukket ham stærkt. »De, der 
gør sig Verdenskrigens Ødelæggelser klart, dens Hærgen 
og Forarmelse, Kulturniveauets Sænkning over vældige 
Omraader, Hadets og Vildskabets almindelige Vækst, de 
løsslupne Vilddyrsinstinkter, som havde været tøjlede i 
Fredens Tid — de, der gør sig alt dette klart, vil vige til-
bage ved Tanken om at drage ufatteligt større Rædsler 
ned over os, selv om de nærer den faste Tro, at Kom-
munisme i sig selv er noget meget ønskværdigt. Man kan 
ikke holde et økonomisk System udskilt fra den Befolkning, 
der skal udføre det; og den Befolkning, der vilde blive 
Resultatet af en Verdenskrig som den, Moskva med koldt 
Blod tænker sig, vilde være vild, blodtørstig og ubarm-
hjærtig i en saadan Grad, at ethvert System kun vilde 
blive en Maskine til Undertrykkelse og Grusomhed — 
Jeg er nødt til at forkaste Bolshevismen af to Grunde: 
For det første, fordi den Pris, Menneskeheden maa betale 
for at opnaa Kommunisme ved Bolshevikmetoder, er alt 
for frygtelig; og for det andet, fordi jeg ikke tror, at Re-
sultatet, selv efter at Prisen var betalt, vilde være det, 
Bolshevikerne foregiver at stræbe efter«'. 

Det er i denne Forbindelse lærerigt at mærke sig, at de 
russiske Bolshevikførere aldrig har taget Afstand fra, end 
ikke mindsket deres dybe Tro paa Vold og Tvang. Lenins 
berømte Manifest, »De 21 Punkter«, der indeholdt de Be-
tingelser, paa hvilke Socialistgrupper Verden over kunde 
faa Adgang til »Tredje Internationale«, beordrer uforson-
lig, aabenlys eller skjult Krig baadc mod det bestaaende 
Samfund og mod alle Socialister udenfor den kommuni-
stiske Fold. Og Trotski retfærdiggør i sin Proklamation 

1) Bertrand Russel: sBolshevilc Theory«, The New Republic, 3. Novem- 

ber 1920. 
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med det karakteristiske Navn »Forsvar for Terrorismen»' 
i bistre Udtryk alle Bolshevikernes Handlinger og deres 
Politik som baade nødvendige og rigtige. 

En anden af Bolshevismens fundamentale Ejendomme-
ligheder er dens Despotisme — ikke blot Bolshevik-Mindre-
tallets Despostisme over den almindelige Befolkning, men 
ogsaa den, Bolshevikførerne udøver over deres egne Til-
hængere. Ogsaa i den Henseende udvikler Bolshevismen 
kun de Ideer, der allerede var udformede af Syndikalis-
men. Syndikalisterne opgav den marxistiske Ærbødighed 
for »Massernes i Almindelighed, benægtede, at det skulde 

'være nødvendigt eller ønskeligt at imødekomme deres løn-
.sker, og tog kun Hensyn til Proletariatets »klassebevidste» 
Mindretal, d. v. s. deres egne Folk. Den franske Syndikalist 
Lagardelle udtrykte det saalecles: »Uhandlelig og tung som 
Massen er, malt den ikke her komme til Orde». Desuden 
kunde Syndikalistførcrnc i Udførelsen af deres Program 
stole udelukkende paa Magt, uden at de behøvede at 
nedværdige sig til at give Forklaringer. Som Syndikalisten 
Brouilhet siger: »Masserne venter at blive behandlet med 
Vold, ikke at blive overtalt. De følger altid lydigt efter, 
naar en enkelt Mand eller en Klike viser Vej. Saaledes 

. er  Massepsykologiens Lov<(, 
Dette havde de russiske Bolsheviker aabenbart for Øje, 

da de i November 1917 udførte deres vellykkede Statskup. 
Den Bolshevikteori, der hidtil var blevet prædiket, var 
gaaet ud paa, at »Proletariatets Diktatur» vilde blive en 
kort Overgangsperiode, som endte med Kapitalisternes og 
Borgerklassernes raske Tilintetgørelse, hvorefter der ikke 
længere skulde være nogen »Regering», men broderlig Fri-
hed. At Bolshevikernes »Diktatur» maaske kunde vare læn- 

'I Engelsk Oversættelse offentliggjort i London 1922.  
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gere, end de fleste Proletarer ventede, antydede Lenin dog 
selv i et Cirkulære, der udsendtes kort før Novemberkuppet 
og hed »Skal Bolshevikerne beholde Magten?» Her gør 
Lenin uden Omsvøb Rede for sine Hensigter. Det var 
naturligt, siger han, at vi prædikede ødelæggelse af Staten, 
saa længe Staten var i vore Fjenders Besiddelse. Men hvor-
for skulde vi ødelægge Staten, naar vi selv har taget Roret? 
Staten er intet andet end et priviligeret Mindretals organi-
serede Styre. Godt, lad da nu os sætte vort Mindretal i 
Stedet for deres og lad os passe Maskineriet 

Og det er just, hvad Bolshevikerne har gjort. I Stedet 
for at ødelægge Staten har de opbygget et af de mest de-
spotiske Regimer, Verden nogensinde har set; det bestaar 
af en enevældig regerende Klike, der udøver sin Magt 
gennem et centraliseret »rødt» Bureaukrati og støtter sig 
paa en »rød» Hær, som er stærk nok til at knuse al Mis-
fornøjelse. Ingen parlamentarisk Opposition, ingen Kritik 
tillades. Ingen Bog, intet Skrift, ingen Avis maa trykkes, 
naar den ikke er enig med Bolshevikregeringen. Og der 
er ingen Tegn til, at denne Despotisme skulde slappes. 
Baacle de Koncessioner, der nu gives, og Privathandelen 
er af rent okonomisk Karakter; Bolshcvikregcringen har 
selv udtrykkeligt erklæret, at der ikke vil blive gjort poli-

tiske Indrømmelser, og at den vil beholde den absolute 
Magt i sin Haand. De økonomiske Koncessioner betegnes 
som rent »midlertidige» og skal tilbagekaldes, saa snart 
det russiske Folk er blevet tilstrækkeligt »opdraget» efter 
Bolshevikprincipper til, at den rene Kommunisme kan 
indføres. 

Dette vil naturligvis sige, at »Diktaturet« skal forlænges 
paa ubestemt Tid. Lenin selv bemærkede aabenhjertigt til 
nogle spanske Socialistudsendinge: »Vi har aldrig talt om 
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Frihed. Vi udfører Proletariatets Diktatur i Mindretallets 
Navn, fordi Bønderne endnu ikke er blevet Proletarer og 
ikke er med os. Det vil vedblive, indtil de underkaster sig«. 

Men vilde Diktaturet ophøre, selv om hele det russiske 
Folk skulde »underkaste sig« Kommunismen? Det er højst 
usandsynligt. I saa Henseende gør Bertrand Russell nogle 
meget skarpe Bemærkninger, der er Resultatet af hans 
Rejse til Rusland, hvor han indgaaende følte Bolshevik-
førerne »paa Tænderne«'. Han siger: 

»Hvis de, der tror paa bolshevistiske Metoder, gør sig 
til Talsmænd for Kommunismen, maa det være ud fra 
den Antagelse, at der ikke findes anden Form for Slaveri 
end økonomisk Slaveri, og at der maa være fuldstændig 
Frihed, hvor alle Værdier ejes i Fællesskab. Jeg er bange 
for, at dette er et Selvbedrag. 

»Der maa være en Administration, der maa være Em-
bedsmænd, som staar for Fordelingen. I en Kommunist-
stat er det disse Mænd, der har Magten. Saa længe de 
behersker Hæren, kan de som nu i Rusland udøve despo-
tisk Magt, selv om de kun udgør et lille Mindretal. Den 
Omstændighed, at man der har Kommunisme — til en 
vis Grad — betyder ikke, at man har Frihed. Selvom 
Kommunismen var mere gennemført, behøvede dette ikke 
at medføre større Frihed; der vilde stadig findes visse Em-
bedsmænd, som stod for Forsyningen med Levnedsmidler, 
og disse Embedsmænd kunde regere, som de lystede, saa 
længe de kunde finde Støtte hos Soldaterne. Dette er ikke 
tom Teori; det er, hvad der tydeligt fremgaar af de nu-
værende Forhold i Rusland. Bolshevikernes Teori gaar ud 

1) Det er interessant, at Russell's Bemærkninger netop paa dette 
Punkt vakte mere Vrede i Bolshevikkredse end al hans øvrige Kritik. 
Grunden er den indlysende, at de ramte lige i Pletten. 
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paa, at et lille Mindretal skal tage Magten og beholde 
den, indtil praktisk talt alle bekender sig til Kommunis-

-men, hvad de indrømmer, kan vare længe. Men Magten 
• er sød, og faa opgiver den frivilligt. Særligt sød er den, 
naar man har vænnet sig til den, og Vanen bliver mest 
indgroet, naar man har regeret ved Hjælp af Bajonetter 
uden Støtte af Folket. Er det ikke næsten uundgaaeligt, 
at Mennesker, der er stillet som Bolshevikerne er det i 
Rusland (og som de hævder, at Kommunisterne maa 
stille sig, hvor som helst den sociale Revolution lykkes), 
nødigt vil give Afkald paa deres Magtmonopol og vil 
finde paa Grunde til at blive siddende, indtil en ny Re-
volution maaske styrter dem? Vilde det ikke være skæbne-
svangert let for dem uden at forandre det økonomiske 
System at give de høje Regeringsembedsmænd høje Løn-
ninger og saaledes genindføre de gamle Uligheder i For-
muesforhold? Og af hvilken Grund skulde de ikke gøre 
det? Det eneste mulige Motiv er Idealisme, Kærlighed til 
Menneskene — d. v. s. ikke-økonomiske Motiver af den 
Slags, som Bolshevikerne foragter. Et System, der er skabt 
ved Vold og et Mindretals Tvangsregimente, maa nød-
vendigvis give Plads for Tyranni og Udbytning; og hvis 
Menneskenaturen er saadan, som Marxisterne paastaar 
den er, hvorfor skulde da de herskende forsømme saa-
danne Muligheder for at skaffe sig selv Fordele? 

Det er det rene Vrøvl, hvis man indbilder sig, at de, 
der hersker over et stort Rige som Rusland, skulde bevare 
deres Proletarpsykologi, naar de er blevet vant til Magten, 
eller føle, at deres Klasseinteresser falder sammen med 
den almindelige Arbejders. Saadan er det i Virkeligheden 
heller ikke nu i Rusland, selv om Sandheden skjules nok 
saa godt under smukke Fraser. De regerendes Klassebe- 
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vidsthed og Klasseinteresse er helt forskellig fra de ægte 
Proletarers, der ikke maa forveksles med det marxistiske 
Skemas Papirproletarer'. 

I Rusland som i alle Verdenshistoriens Samfundsrevolu-
tioner ser vi da den samme circulus vitiosus: Kaos efterfulgt 
af Despotisme. Det tragiske ved Samfundsomvæltninger 
er, at den nye herskende Klasse i Reglen er ringere end 
den gamle, og alt imens har Samfundet lidt uoprettelige 
kulturelle og racemæssige Tab. 

Hvorledes skulde det ogsaa kunne være anderledes? Lad 
os endnu en Gang se paa Rusland, i første Række paa 
Bolshevikførerne. Nogle af dem som f. Eks. Lenin er virke-
lig dygtige Folk; men de fleste synes at høre til disse skumle 
Typer (»betændte Genier«, gale Mennesker, uligevægtige 
Fanatikere, hensynsløse Eventyrere, intelligente Forbry-
dere o. s. v.), der altid kommer frem i første Række, naar 
Samfundet er i Opløsning, ja, som netop da og kun da 
har Lejlighed til at komme frem. Dette er da ogsaa blevet 
indrømmet af ingen ringere end Lenin selv. I et af sine 
mærkelige Anfald af Aabenhjertighed ytrede han i en Tale 
paa den tredje Sovjetkonference: »Blandt hundrede saa-
kaldte Bolsheviker er der een ægte Bolshevik, niogtredive 
Forbrydere og tres Fæhoveder». 

Det vilde være overordentligt lærerigt, dersom man 
kunde faa alle Bolshevikførerne psykoanalyserede. Sikkert 
er det, at mange af deres Handlinger tyder paa besynder-
lige Sindstilstande. Eksempelvis er de Afskyeligheder, nogle 
af Bolshevik-Kommissærerne har forøvet, saa oprørende, 
at de tilsyneladende kun kan forklares som Sindsforstyr-
relser: Mordmani eller den kønslige Perversitet, der kaldes 
Sadisme. 
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En enkelt videnskabelig Undersøgelse af denne Art er 
blevet foretaget med en Gruppe Bolshevikførere. Under 
den røde Terror i Kiev Sommeren igt g sparedes Kievs 
Universitets medicinske Professorer paa Grund af deres .  

Nytte for de terroristiske Herrer. Tre af disse Medicinere 
var dygtige Sindssygelæger, der var i Stand til under Ud-
øvelsen af deres Lægegerning at stille Diagnose af Bolshe-
vikførernes Sindstilstand. Denne Diagnose gik nu ud paa, 
at næsten alle Bolshevikførerne var degenererede og havde 
et mere eller mindre sygt Sind. Desuden var de fleste af 
dem Drankere, et Flertal var Syfilitikere, og mange var.-  
forfaldne til Brug af narkotiske Midler. Saadan var de-
»Diktatorer% der i Maanedsvis terroriserede en stor By,  
med over Goo.000 Indbyggere, begik de mest djævelske 
Afskyeligheder og slagtede mange fremragende Borgere, .  

deriblandt Lærde af international Anseelse'. 
Hvad der gælder om Førerne, gælder naturligvis i endnu 

højere Grad om deres Følgesvende. Som under alle Sam-
fundsomvæltninger bestaar ogsaa i Rusland Hovedparten 
af de kæmpende revolutionære af Befolkningens mest ustyr-
lige og uværdige Elementer, der i Tal langt ovcrgaar den 
lille Kerne af ægte Zeloter, for hvem Revolutionen er et 
uplettet Ideal. Petrograds oprindelige »røde Garde», der 
dannedes, da Novemberkuppet skulde foretages, var en :  

'højst modbydelig Samling individer, der overvejende be- 

   

   

   

   

   

   

1) Det skændigste Tilfælde var Mordet paa Professor Florinski ved .  

Kievs Universitet, en international Autoritet i slavisk Historie og Jura..  

Da han blev trukket frem for Revolutionsdomstolen for at forhøres, blev 

han skudt for Rettens øjne af en af Dommerne, et kvindeligt Medlem 

ved Navn Rosa Schwarz. Denne Kvinde, en tidligere Skøge, var tilsyne-

ladende under Indflydelse af Alkohol. Da hun blev irriteret over Profes-

sorens Svar paa et Spørgsmaal, trak hun sin Revolver og skød paa barn; 

han døde paa Stedet. 

   

1) Russell, op. cit. 
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-stod af Desertører, Banditter og udenlandske Eventyrere, 
navnlig Letter fra østersøprovinserne. Lige fra Begyndel-
sen opflammede Bolshevikførerne med Hensigt de værste 
Lidenskaber hos Storbyens Bærme, medens de »fattige« 
Elementer paa Landet systematisk ophidsedes mod de 
mere driftige Bønder. Da Bolshevikregeringen følte sig 
fast i Sadlen, satte den Proletarernes Voldsomhed under 
Kontrol og rettede den mod sine Fjender. 

Men Aanden forblev den samme — en vild Oprørsaand, 
der gav sig Udslag i umaadelige Voldshandlinger og fny-
sende Had til det gamle Samfunds Orden i enhver Form; 
som ophøjede og forherligede Revolutionen, den prole-
tariske Viljes Rasen, den fra alle Lænker befriede brutale 
Handlings Hvirvel, det vanvittige Begær efter at gøre noget. 
Denne Aand er levende fremstillet i Aleksander Blocks 
berømte Digt »De tolv«1. Block prædiker ubønhørligt Had 
til den gamle Verden, det »dovne Borgerskab«, alt det, 
der hører til i Gaar, som troede sig trygt, og som nu er 
blevet Rødgardisternes Bytte. 

' »Ve og Ulykke over de borgerlige. 
Vi skal tænde en Verdensbrand 
og blande Blod i dens Ild«. 

Hadet til »Borgeren«, Middelstandsmanden, er endnu 
stærkere end til Aristokraten og Storkapitalisten. Dette 
Træk er ikke noget særegent for de russiske Bolsheviker; 
det genfindes hos alle socialrevolutionære baade af i Dag 
og i Gaar. Vi saa i det foregaaende Kapitel, hvor inder-
ligt Hadet til Middelstanden var blandt Anarkister og 

5) Aleksander Block (der nu er død) var en af de faa mere fremtrædende 
russiske *intellektuelles, der gik over til Bolshevikerne ved Revolutionens 
Begyndelse. *De tolvs er tolv Rødgardister, typiske Bøller, der forherliges 

.og sammenlignes med Kristi tolv Apostle. 
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Syndikalister. I Rusland gaar det igen i alle de revolutio-
nære Partier. /vIensheviken Grigori Zilburg giver eksempel-

-vis følgende Beskrivelse af Borgerskabet: »Den ægte Re-
.volutions store Fjende er ikke selve Kapitalismen, men 
dens Biprodukt, dens uægte Afkom, Middelstanden; og 

, saa længe Middelstanden lades i Fred i Europa, er en 
Revolution ikke mulig — — Materialismen viste sig i Be-
siddelse af et vist djævelsk Geni, da den skabte sin tro-
faste Tjener Middelstanden. Middelstandens Herredømme 
er hverken mere eller mindre end »Proprietariatets Dik-
tatur«. Saalænge det Diktatur vedvarer, kan den nye Sam-
fundsorden ikke fødes«1. 

Da denne Opfattelse nu deltes af de revolutionære af 
alle Afskygninger, var den russiske Middelstands Skæbne 
efter Bolshevikernes Sejr paa Forhaand beseglet. Bolshe-
.vikerne gav sig da ogsaa i Lag med at sprænge denne 
»Revolutionens Anstødssten« med en i Historien uhørt 

.gennemført Hensynsløshed. Middelstanden proskriberedes 
i Massevis, og »Bursjuj« (Bourgeois) blev lige saa skæbne-
svanger en Betegnelse i Sovjetrusland, som »Aristokrat« 
havde været det i Jakobinernes Frankrig. Over hele Rus-
land blev de borgerlige degraderet til forfulgte Pariaer, 
systematisk, som var de spedalske, spærret ude fra den 
øvrige Befolkning og dømt til Undergang som uskikkede 

-til at leve i det nye kommunistiske Samfund. 
Den Tragedie, der nu fulgte, trodser enhver Beskrivelse. 

Mængder af de borgerlige flygtede over Grænserne. Andre 
'Mængder spredtes over Rusland som hjemløse Flygtninge. 
'De modigste sluttede sig til de »hvide« Hære og faldt i 
'Borgerkrigens Kampe. Resten krøb sammen i deres øde-
lagte Hjem som dømte Forbrydere, der venter paa Dø- 

Zilburg, op. cit. pp. 240-242. 
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den, og udsat for alle de Trængsler og Skændsler, deres 
Bødler kunde finde paa. Den virksomste Maade, Bolshe-

-vikerne udtænkte til at skaffe sig af med Borgerskabet, var 
den »differentierede Levnedsmiddelration». Befolkningen 
inddeltes i Klasser, der hver fik et vist Kvantum Levneds-
midler; Medlemmer af Kommunistpartiet fik mest, medens 
.en »Bursjuj» fik mindst af alle — som Lenin spøgefuldt 
sagde: »Brød nok til, at de ikke skal glemme, hvordan 
•det lugter». Da den officielle Levnedsmiddelration var 
ganske utilstrækkelig til Livets Ophold, forlængede de bor-
gerlige deres usle Tilværelse ved til Levnedsmiddelsmug-
lere at bortbytte Ejendele, der maaske ikke var blevet 
rekvireret eller stjaalet, og naar ogsaa disse var opbrugt 

sultede de ihjel. 
Resultatet af alt dette har været den gamle russiske Mid-

delstands fuldkomne Ruin for en stor Del tillige dens fy-
siske Tilintetgørelse. Mange Hundredtusinder, aller mindst, 
maa være omkommet, medens de, der endnu er i Live, er 
legemlige Vrag og aandeligt nedbrudte. Der findes ganske 
vist det saakaldte »nye Bourgeoisi», der er kommet fra de 
listige Levnedsmiddelsmugleres og aagrende Bønders Ræk-
ker. Men dette nye Borgerskab staar langt under det gamle, 
undtagen hvad lavsindet Snuhed og kras Materialisme 
angaar. 

Ja, Bolshevikerne er selv nærved at begræde det gamle 
Borgerskabs Forsvinden, naar de ser paa dets tarvelige 
Efterfølger. »Isvestia«, Bolshevikernes officielle Organ, skri-
ver: »Vort gamle Borgerskab er blevet knust, og vi fore-
stiller os, at de gamle Tilstande ikke kan komme tilbage. 
Det gamle Rgime er blevet efterfulgt af Sovjetternes 
Magt, som vil, at alle skal være lige, og at alle skal tjene 
Staten; men denne Periodes Frugter er endnu ikke modne  

til at høstes, og der indfinder sig allerede ubudne Gæster 
og nye Former for Aager. De er endog blevet saa talrige, 
at vi nu maa tage Forholdsregler imod dem. Men denne 
Opgave vil blive vanskelig, fordi det nye Borgerskab er 
talrigere og farligere end det gamle. Det gamle Borger-
skab begik mange Synder; men det skjulte dem ikke. En 
Borger var en Borger. Man kunde kende ham paa hans 
Udseende — — Det gamle Borgerskab røvede fra Folket; 
men det brugte en Del af sine Penge til kostbart Indbo 
og Kunstværker. Dets Penge gik ad indirekte Kanaler til 
Skolers, Hospitalers og Museers Underhold. Det gamle 
Borgerskab skammede sig tilsyneladende ved at beholde 
alting selv og gav derfor en Del tilbage. Det nye Borger-
skab tænker ikke paa andet end sin egen Bug. Kamme-
rater, tag Jer i Agt for det nye Borgerskab». 

Andre Dele af det russiske Samfund maatte dele Skæbne 
med Middelstanden: Adelen, Godsejerne, Kapitalisterne 
og de »intellektuelle». De intellektuelles Tragedie var i 
særlig Grad gribende. De russiske intellektuelle eller »In-
telligensen», som de kaldte sig, havde gennem flere Slægt-
led været Ruslands Hjerne og Ruslands Samvittighed. I 
Intelligensen laa Ruslands bedste Haab om Fremskridt 
og Kultur. Intelligensen stod tappert mellem den despo-
tiske Tsarisme og de uvidende Masser, stræbte efter at 
gøre Tsarismen mere liberal, Masserne mere oplyste, og 
fandt sig i Forfølgelse og manglende Fnist aaelsr som noget, 
der fulgte med dens ædle Opgave. 1)estiden var Intelli-
gensen noget for sig i det gamle russ iske -iainfund med 
dets næsten kastelignende Lagdeling. Den i-ekruteredes fra 
alle Klasser, men var ikke selv nogen Klasse, snarest klasse-
løs eller over Klasserne. Heraf fulgte naturligt, at Intelli-
gensen havde mange Sind. Den havde sine konservative, 
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sine liberale, sine radikale, ogsaa sine voldsomme yderlig-
gaaende — der leverede Nihilismen og Bolshevismen deres 
aandelige Førere. Men overvejende var Tonen dog »libe-
ral*, d. v. s. det, man gik ud paa, var opbyggende Re-
former. Intelligensen støttede de politiske Revolutioner i 
1905 og Marts 5917. Især den sidste fyldte den med grænse-
løse Forhaabninger. Intelligensen troede, at dens Møje og 
Prøvelser nu endelig skulde faa deres Belønning, og at 
Rusland nu skulde blive det liberale, fremskridtsvenlige 
Land, den havde drømt om. 

Saa kom Bolshevikernes Kup i November. Intelligensens 
yderliggaaende Fløj sluttede sig med vanvittig Fryd tit 
Bolshevismen, men Flertallet afviste den med Rædsel. Bol-
shevismens snævre Klassebevidsthed, dens Vildsindethed, 
'Lyst til at ødelægge og Had til al Aand indjog Intelli-
.gcnsens liberale idealisme Forfærdelse og Afsky. Men Bol-
shcvikcrne havde paa deres Side længe hadet og foragtet 
de intellektuelle, hvem de betragtede som Fjender, der 
hensynsløst skulde fjernes. Resultatet blev da en Forføl-
gelse af 4v. intellektuelle, lige saa ubarmhjertig, som den 
-mod de borgerlige. De russiske intellektuelle blev dræbt, 
udsultet og drevet i Landflygtighed. Masser af dem om-
kom, medens de, der reddede Livet, fik deres Knæk og 
blev aandeligt ufrugtbare. Efterhaanden tvang ganske vist 
Ruslands økonomiske Sammenbrud (der for en stor Del 
skyldtes blot og bar Mangel paa Hjerner) Bolshevikrege. 
ringen til at mindske Forfølgelsen og tilbyde nogle af de 
intellektuelle Stillingeri sin Tjeneste. Men Tilbudet var 
koblet sammen med saa ydmygende Slavevilkaar, at de 
ædlere Aander foretrak at sulte, medens de, der modtog 
det, gjorde det i ren og skær Fortvivlelse. 

De russiske intellektuelles Martyrium faar en levende 
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Beskrivelse i følgende hvasse Linier af en af deres egne. 
Det er Leo Pasvolski, der siger: »Jeg har set dannede 
Mænd komme fra Rusland; hele deres Udseende og i Sær-
deleshed deres aandelige Habitus' fortrykte Haabløshed 

, er en Nattemare, der stadig rider mig med Mellemrum. 
'De er levende Vidnesbyrd om det, der nu foregaar i Rus-
land. — En saadan Folkevandring af dannede og in-
telligente Mennesker som den, der har fundet Sted fra 
Rusland, har intet Land nogensinde oplevet og har sik-
kert intet Land nogensinde Raad til. Intelligensen har 
mistet alt, hvad den ejede. Den har oplevet at se hvert 

eneste Ideal, den ærede, slaaet i Stykker, hvert Maal, den 
'stræbte efter, rykket langt ud i det Fjerne, saa det næsten 
'ikke mere kan øjnes. Forbitret og forhærdet er den blevet 
i Landflygtigheden, andelig og legemlig knust i Rusland 
under den nuværende Regering. Den russiske Intelligens' 
Tragedie er den mest rørende og gribende i Menneske-
hedens Histories,'. 

De Slag, Bolshevismen har rettet mod Ruslands aande-
lige Liv har i Sandhed været forfærdelige. Ja, det er ikke 

,for meget at sige, at Bolshevismen har halshugget Rusland. 
Den gamle Intelligens er ødelagt, hærget eller flygtet. Og 
saa længe Bolshevismen er ved Roret, er det vanskeligt 
at se, hvorledes en ny Intelligens skulde kunne vokse frem. 
Bolshevikregeringen har paatagct sig den herkuliske Op-
gave at omvende hele Ruslands Folk til Kommunismen, 
da den heri ser den eneste Garanti for sin fortsatte Eksi-
stens. Alt andet raaa underordnes dette ophøjede Formaal, 
'Men det vil jo sige, at Opdragelse, Undervisning, Viden-
skab, Kunst og ethvert andet aandeligt Virksomhedsom. 

 

 

 

  

I) Leo Pasvolski: The Intelligentsia under the Sovietsa, Atianlic Monthly 

3 920. 
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•raade laves om til Propaganda, at alle tvivlsomme eller 
fjendtlige Tanker maa udelukkes, at ingen kritisk eller 
•selvstændig Tænkning vil blive taalt. Og Historien har 
ført afgørende Bevis for, at hvor Tanken ikke er fri, der 
findes intet sandt aandeligt Liv, kun aandelige Mumier 
eller Misfostre. 

Videre melder sig det endnu vigtigere Spørgsmaal, om 
ikke Rusland, selv om Bolshevikherredømmet snart skulde 
ophøre, har lidt saa stærke Racetab, at dets Intelligens-
niveau er blevet varigt sænket. Ruslands biologiske Tab 
•har været frygtelige. Gennem mange lange Aar har der 
•nu fundet en systematisk Udryddelse Sted af Over- og 
Mellemklasserne, og Resultaterne af denne »bagvendte Ud-
vælgelse« er bogstavelig talt rystende. Alene de russiske 
Emigranter, der nu er spredt for alle Vinde over hele 
Verden, menes at udgøre mellem en og to Millioner. Læg 
hertil de Hundredtusinder, der er omkommet ved Hen-
rettelse, i Fængsel, i Borgerkrigene, ved Sygdom, Kulde 
•og Sult; læg saa hertil igen de Millioner, der har reddet 
Livet, men er ruinerede og forfølges og altsaa ikke kan 
ventes at ville faa deres normale Børneantal — saa be- 
• ynder vi at forstaa, hvor stærkt Ruslands Menneske-
bestand er blevet svækket, hvor godt Undermennesket har 
•gjort sit Værk! 

Rigtignok kan man til alt dette sige, at Ruslands Race-
tab sandsynligvis ikke er saa frygtelige som de, Bolshe-
vismen vilde have tilføjet de mere fremskredne vesterland-
ske Folkeslag. Selve Ruslands Mangel paa Fremmelighed 
i Forening med det gamle russiske Samfunds kastelignende 
Mangel paa Bøjelighed mindskede »Samfundsstigens« Virk-
somhed og hindrede den »Pumpen« Begavelse op fra de 
lavere til de højere Samfundsklasser, der er foregaaet med 
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saa stor Hurtighed i Vesteuropa og Amerika. Men selv 
om Ruslands Racetab ikke er saa skæbnesvangre som de, 
Vesterlandene vilde lide under tilsvarende Omstændig-
heder, maa de ikke desto mindre være meget alvorlige 
og for en stor Del uerstattelige. 

Naturligvis kan disse Betragtninger ikke faa nogen som 
helst Indflydelse paa selve Bolshevikernes Handlemaade; 
thi Undermenneskets Filosofi fornægter Arvelighed, tror 
lidenskabeligt paa »naturlig Lighed« og Livsvilkaarenes 
Almagt og sætter sin Lid til Massekvantum i Stedet for 
til individuel Kvalitet. 
•Bolshevikerne tror endog, at hele Verdens Orden og 

'Indretning, baade som den tidligere har været og nu frem-
træder, er haabløst aristokratisk eller borgerlig; de finder, 
'at den for Proletariatet hverken rummer Mening eller 
Nytte, at den derfor helt bør ødelægges, og at der i dens 
•Sted maa sættes en ny »proletarisk« Verdensorden, ude-
lukkende skabt af og for Proletariatet. Denne Teori er 
absolut og gør ingen Undtagelser. Alle den menneskelige 
Virksomheds Omraader, selv Videnskab, Kunst og Lite-
ratur, skal med deri. Teoriens Klimax er Bolshevilffloktri-
nen om »Proletarkultur« eller, som den med en bolshe-
vistisk Forkortelse kaldes, »Prolctkult». 

Selvfølgelig har Bolshevis men her saa lidt som paa andre 
Omraader opfundet noget virkelig nyt. Tanken om »prole-
tarisk Kultur« blev prædiket af Syndikalisterne for over 
tyve Aar siden. Men Bolshevikerne har udarbejdet Dok-
trinen og er nu faktisk i Færd med at søge den prakti-
seret i Rusland. Ganske vist er de russiske Bolsheviker 
ikke enige om den Kulturpolitik, der i øjeblikket bør 
følges. Nogle hævder, at eftersom den bestaaende Kultur 
er meningsløs, unyttig, ja farlig for Proletariatet, bør der 
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straks slaas en Streg over den, Andre paastaar, at den 
bestaaende Kultur indeholder visse opdragende Bestand-
dele, og at disse derfor bør tages i Brug til Styrkelse af 
Fremtidens Proletarkultur. Den sidstnævnte Gruppe (der 
støttes af Lenin) har Fortjenesten af at have bevaret Rus-
lands Kunstskatte og opretholdt visse kunstneriske Virk-
somheder, saasom Teater og Opera efter mere eller min-
dre traditionelt Mønster. Men det, hvorom disse Grupper 
er uenige, er som sagt kun Spørgsmaalet om, hvilken Poli-
tik, der her bør følges. I Princippet er de to Grupper deri-

-mod enige; deres fælles Maal er at skabe en Proletar-
kultur, der kun er for Proletarerne. Det kan derfor have 
sin Interesse at undersøge denne Doktrin om Proletkult, 
saaledes som den udlægges af sine Tilhængere i Rusland 
og andetsteds. 

Proletkultens Ærkestormester i Rusland er Lunatschar-
ski. Han er en af de mest kraftfulde Bolshevikførere og be-
klæder Stillingen som Sovjetregeringens Undervisnings-
kommissær, og han har derfor gode Muligheder for at 
tvinge sine kulturelle Ideer igennem. Lunatscharski holder 
paa Proletkult-Doktrinen i dens uforsonligste Form. Hans 
officielle Organ, »Proletarskaja Kulturas, fremsætter BoI-
shevikernes kulturelle Synspunkter paa autoritativ Maade. 
Vi vil se, hvad de gaar ud paa. 

Lunatscharski fordømmer kategorisk den eksisterende 
»Bourgeoiskultur« fra Ende til anden og hævder, at den 
maa ødelægges og erstattes med en helt ny Proletarkultur. 
Han siger: »Under hele Revolutionsperioden har vore 
Fjender ikke gjort andet end raabe op om Kulturens Ruin. 
Som om de ikke godt vidste, at der i Rusland saa lidt som 
andetsteds findes nogen for alle fælles, menneskelig Kultur,. 
men at der kun er en borgerlig Kultur, en individuel Kultur, 
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der nedværdiges til en Imperialismens Kultur — begær-
lig, blodtørstig og grum. Det revolutionære Proletariat 
'tragter efter at komme bort fra en døende Kulturs Vej. 
Det er i Færd med at udarbejde sin egen Klassekultur, 
Proletarkultur — Proletariatet har under sit Diktatur 
erkendt, at dets Revolutions Styrke ikke blot bestaar i et 
politisk og militært Diktatur, men ogsaa i et kulturelt Dik- 
•atur«. 

Denne Lunatscharskis redaktionelle Udtalelse istemmes 
begejstret af utallige Mængder »Kammerater», der i Prosa 
og Vers liver op i »Proletarskaja Kultura»'s opbyggelige 
Spalter. Selvfølgelig er den gamle borgerlige Kultur Gen-
stand for heftigt Had. En poetisk Sjæl kvæder saaledes: 

I vort »i Morgend's Navn vil vi brænde Raphael, 
'ødelægge Museerne, knuse Kunstens Blomster. 
Pigerne i vort straalende Fremtidsrige 
-vil være smukkere end Venus fra Milo. 

Videnskaben er  —  som den hidtil har eksisteret  —  lige-
ledes lyst i Band. En »Kammerat« Bogdanoff, der vil vise, 
hvilke Forvandlinger de materielle Videnskaber og Filo-
sofien maa undergaa for at blive afpasset efter proletarisk 
Forstaaelse, fremsætter en Række Forslag i saa Henseende. 
Af disse gaar Nr. ni ud paa, at Astronomien maa forvand-
les fra, hvad den nu er, til en »Lære om Arbejdets Bestræ-
belsers Orientering i Rum og Tid». 

•For Ikke-Bolsheviker ser disse Ideer vanvittige ud. Men 
'de er ikke vanvittige. De er kun en logisk Erkendelse af, 
'at i et Samfund, der udelukkende er indrettet efter prole-
tariske Principper, maa hver eneste Traad  —  hvad enten 
den er politisk, social, økonomisk eller kunstnerisk  —  har-
monere med hele Mønstret og hvile paa en og samme 
Ide  —  Klassebevidsthed og Kollektivisme. Dette indser 
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ogsaa flere af Medarbejderne. En af dem siger: »For at 
blive proletarisk Skaber er det ikke nok at være Kunstner; 
det er ogsaa nødvendigt at kende til Statsøkonomi og Lo-
vene for dens Udvikling og at vide fuld Besked om den 
marxistiske Metode, som gør det muligt at blotte alle den 
borgerlige Samfundsbygnings Lag i hele deres mugne 
'Svampethed«. Og en anden bemærker: »Marx har fast-
slaaet, at Samfundet fremfor alt er en Produktions-Or-
ganisation, og at dette er Grundlaget for alle dets Livs-
love, alle dets Formers Udvikling. Dette er den social-
produktive Klasses, Arbejderkollektivets Synspunkt«. 

Ja, en Skribent gaar saa vidt, at han tvivler om, at 
Fremtidens Proletarkultur overhovedet skulde have Brug 
for nogen Kunst. Ifølge denne »Kammerat« er Kunsten 
opstaaet af individuel Stræben, Lidenskab, Sorg, Skuffelse, 
Individets Konflikt med Skæbnen (uanset om denne 
Skæbne havde Skikkelse af Afguder eller Kapitalister). 
I Fremtidens kommunistiske Samfund, hvor alle bliver 
lykkelige og glade, vil der ikke mere findes saadanne 
kunstneriske Stimulanser, og Kunsten vil altsaa blive 
baade unødvendig og umulig. 

Dette Synspunkt er dog en Undtagelse; de øvrige Kam-
merater gaar ud fra, at Proletarkulturen vil faa sin kunst-
neriske Side. Men Proletarkunst maa være Massekunst; Be-
greberne Geni og individuel Skabelse revses paa det al-
vorligste. Dette er jo i Overensstemmelse med Bolshevis-
•mens almindelige Teori, nemlig at Individet maa gaa op 
i det kollektive, at begavede Individer kun udtrykker Mas-
sens Vilje; thi Massen er inkarneret i dem. Denne Bolshe-
vikernes Krig mod al Individualitet forklarer, at den rus-
siske Intelligens' overvældende Flertal er saa uforsonligt 
stemt mod Bolshevismen. Den forklarer ogsaa, at de, der 

har bøjet sig for Bolshevismen, har ophørt at frembringe 
godt Arbejde. De er blevet intellektuelt kastrerede. 

Kammeraterne i »Proletarskaja Kulturan udvikler lo-
gisk, hvorfor Proletarkulturen udelukkende maa være Pro-
letarernes eget Værk. Jo, fordi kun en Proletar med stærk 
Klassebevidsthed kan tænke og føle som en Proletar. Der-
for faar kun sande Proletarer Mulighed for at skabe Prole-

tarkultur. 
Proselyter af borgerlig Oprindelse kan tro, at de er Pro-

letarer, men de kan aldrig virkeligt komme med blandt 
de udvalgte skabende. Denne strenge Regel kender ingen 

Undtagelser. Selv Karl Marx1  er udelukket fra at faa 
Del i Proletarens »dybere Oplevelser»; ligesom Moses kan 
han »se ind i det forjættede Land, der flyder med Mælk 
og Honning, men aldrig komme derind». 

Endvidere maa denne udelukkende af Proletarer frem-
bragte nye Kultur frembringes paa strengt proletarisk 
Maade. »Kulturarbejderen«, der kun maa være et Hjul i 
Skabelsesmaskineriet, skal producere Kulturgoder ganske 
som alle andre Slags Varer, levere Kunst og Literatur 
ganske, som var det Støvler og Tøj. Hvorfor ikke, naar 
Kulturen ganske som Industrien er underkastet ubøjelige 
økonomiske Principper og kan udtrykkes i en kollektiv 
Formel, der symboliseres afMaskinen? Hvorfor skulde en 
Kunstner eller Forfatter ikke være ganske som en alminde-
lig Arbejder og arbejde saa og saa mange Timer i Døgnet 
sammen med andre kunstneriske eller litcrære Arbejdere, der 
slaar deres Arbejde sammen til et fælles og anonymt Produkt? 

Alt dette munder ud i Kunstner- og Skribenivrerkstedet. Her 
har vi Proletarkulturen i deus skønneste Blomst! Den bor- 

1) Marx var af udpræget Middeistandsherkonut. Hans Fader var Sag-

farer, og Marx fik selv en god Opdragelse. 
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gerlige Forfatter eller Kunstner er en uforbederlig Indi-
vidualist. Han arbejder paa Inspiration og i sit ensomme 
Kammer eller Atelier. For proletariske Forfattere og 
Kunstnere er en saadan Fremgangsmaade utænkelig. Da 
de hverken behøver at være inspirerede eller lægge deres 
individuelle Sjæl i Arbejdet, kan de samles paa bestemt 
Tid i deres Værksteder og udføre deres fælles Arbejde. 
Lad os kikke ind i et Forfatterværksted, som Kammerat 
Kersjentseff beskriver det: 

»Værkstedernes literære Arbejde kan deles i forskellige 
Afdelinger. Først har vi Emnet. Mange Forfattere har 
særlige Evner til at finde paa gode Emner, men forstaar 
slet ikke at faa noget ordentligt ud af dem. De kan saa 
give deres Emner til andre. Derpaa samles disse Emner 
og maaske Underafdelinger af dem saasom Scener, Bille-
der, Episoder, forskellige Typer og Situationer. Og af 
denne Tankeskat kan andre uddrage Materiale. — —
Just i saadanne Værksteder kan en kollektiv Komposition 
skrives. Muligvis vil forskellige Kapitler blive skrevet af 
forskellige Mennesker, og maaske de enkelte Typer og 
Situationer vil blive udarbejdet og iklædt Skikkelse af for-
skellige Forfattere. Tilsidst kan hele Kompositionen skrives 
af en enkelt Person, dog i stadigt og systematisk Samar-
bejde med de af Værkstedets andre Medlemmer, der har 
deltaget i det paagældende Arbejde«. 

Dette forfærdelige Vrøvl nedsables vittigt i følgende 
skarpe Ord af en engelsk Kritiker: »Hvilken Forfatter 
med Selvagtelse vil vel underkaste sig denne Menneske-
maskines, denne ›,3' '',,.raturfabrik«'s Vornedskab? Denne 
Ide er efter mine 	aber alt for meningsløs til at kræve 
et Sval ; 	c•:„ skal dr ;,gives et, kan det rummes i det ene 
Ord: Sit.: -cleare! 

Her var der et Individ, der kunde skrive bedre Lyrik, 
• bedre Prosa, bedre definere Lidenskaberne, tegne klarere 
Typer, vidste bedre Besked om Menneskets Psykologi, 
kunde konstruere bedre og var alle sine samtidige over-
legen paa ethvert af den literære Kunsts Omraader. Et 
helt »Værksted« fuldt af de hver for sig store Skribenter 
fra Dronning Elisabeths Tid kunde næppe have sat et 
Kunstværk sammen saa »kollektivt« — om man vil — eller 
saa fuldkomment som denne ene Mand alene kunde. 
Man forestille sig Romers Harmoni rettet af en Samling 
tomme Tønder, der kom sammen for at drøfte hans Værk! 
Man forestille sig Aristophanes' storslaaede Komedie »for-
bedret« af en Hob højtidelige Sansculotter, besat af en 
fiks Ide — Folk, som den komiske Forfatter maaske endda 
kunde have Lyst til at satirisere over! 

Selv mindre Mænd vilde næppe finde sig i det. Man 
tænke sig Wells, Bennett, Conrad og Chesterton med de 
forskellige Sind, Naturens rige Mangfoldighed har udviklet 
hos dem, samarbejde i eet Værelse. Forestil Dem, hvis 
De kan, et literært Værksted, der skulde deles af Cannan, 
Lawrence, Beresford og Mackenzie, hjulpet af f. Eks. Mrs. 
Humphry Ward, Marie Corelli og Elinor Glyn. 

»Herpaa vil Bolshcvikcrnc naturligvis give deres stereo-
type Svar, nemlig at disse afvigende Forhold er en Følge 
af den borgerlige Kultur; thi Naturlovene, som baade 
gode og daarlige Utopier strander paa, eksisterer ikke for 
dem. Men der er langt mellem Teori og Praksis, og de er 
langt fra at have lænket den skabende Prometheus til den 
marxistiske Klippe«'. 

De russiske Bolsheviker har dog 	'iaa at gøre det, 

a) John Cournos: sA Factory of Literaturt 
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i det mindste i eet meget omtalt Tilfælde. Vi har alle 
hørt om det berømte (eller berygtede) »Videnskabens Hus«, 
hvor Ruslands overlevende Lærde blev kasernerede under 
samme Tag og beordret til at slaa sig sammen og frem-
bringe. Hidtil har Videnskabens Hus ikke frembragt andet 
end en høj Dødelighedsprocent. 

Det var nu Proletkulten i Rusland. Maaske vil nogen 
tænke, at den er en specielt russisk Forvildelse. Det er 
imidlertid ingenlunde Tilfældet. Proletkulten faar Tilslut-
ning af alle Landes Bolsheviker. De to prægtige »Kamme-
rater«, Eden og Cedar Paul, den britiske Bolshevismes 
Tvillingstøtter, anerkendt af Bolshevikkredse i baade Eng-
land og Amerika som den kommunistiske Sags Herolder, 
har f. Eks. netop helliget deres sidste Bog dette Emne'. 
I denne Bog faar den »borgerlige Kultur« det glatte Lag. 
Vor saakaldte »almindelige Kultur« er »en ren og skær 
Klassearv«. »Der findes ingen Kultur for »jævne Folk«, for 
Brændehuggere og Vandbærere«. Det, der kaldes »viden-
skabelig« Statsøkonomi eller Sociologi, findes slet ikke. Af 
disse Grunde bør der, siger Forfatterne, organiseres og 
-udbredes en ny Slags Undervisning, »Proletkulta. Dette 
er, faar vi at vide, »en kæmpende Kultur, der har til Maal 
at styrte Kapitalismen og at erstatte den demokratiske 
Kultur og borgerlige Ideologi med Arbejder-Kultur og pro-
letarisk Ideologi«. Forfatterne slutter sig varmt til Sovjet-
regeringens Nedværdigelse af Undervisningen og alle andre 
Former for intellektuel Virksomhed og deres Given til Pris 
'for Kommunistpropaganda; thi, som vi hører, hviler »den 
'nye Undervisning« paa »den nye Psykologi«, der »inde-
holder Bolshevismens filosofiske Retfærdiggørelse og giver 

1) Eden & Cedar Paul: iProleteult« (London og New York zgaz). Se 
ogsaa deres Bog *Creative Revolution« (London og New York 1920).  

.os en teoretisk Vejledning for vore Bestræbelser paa den 
'proletariske Kulturs Omraade. — — Undervisning er 
'Suggestion; Erkendelsen af, at Suggestion er Selvsuggestion, 
og at Selvsuggestion er det Middel, hvorved Indbildnings-
kraften behersker Underbevidstheden, vil sætte os i Stand 
'til at gøre den rette Brug af den mest virkningsfulde Kraft, 
'som Menneskehjordens Medlemmer har faaet til Raadig-
'hed, siden den artikulerede Tale blev opfundet. Proletkult-
'lærerens Opgave er at ildne Indbildningskraften, indtil 
Indbildningskraften giver sig Udtryk i Handling«. Dette 
er Revolutionens bedste Haab; thi »Industriarbejderne 
kan ikke faa deres Aand afklaret ved en Undervisning, 
der ikke har frigjort sig fra enhver Befængthed med bor-
gerlig Ideologi«. 

Saaledes ser den Undermenneskets Filosofi ud, som Bol-
shevikerne prædiker over hele Verden. Og saavel i Praksis 
som i Teori har Bolshevismen vist sig at være ganske ens 
alle Steder. Som allerede omtalt satte Bolshevismens Sejr 
i Rusland en Bølge af krigerisk Uro i Gang, og denne 
Bølge har bredt sig til Verdens fjerneste Afkroge. Intet 
Land paa Kloden er gaaet fri af Bolshevikkomplotter og 
Bolshevikpropaganda, der dirigeres fra Moskva. 

Og denne Bolshevikpropaganda har paa den mest glim-
rende Maade taget alle Midler i sit I:nrmanls Tjeneste. 
Den har ikke overset en eneste Kilde til Misfornøjelse. 
Strengt »røde« Doktriner saasom Proletariatets Diktatur 
er langtfra de eneste Vaaben i Bolshevismens Arsenal. 
'Eftersom det, man først ønsker opnaaet, er at faa styrtet 
det bestaaende, er enhver Slags Opposition mod dette 
bestaaende velkommen som Vand paa Bolshevismens 
Mølle, og det har intet at sige, om Oppositionen i doktri-
nær Henseende staar Bolshevismen nok saa fjernt. Følge- 

14° 
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lig har Bolshevikagitatorerne overalt paa Kloden, i Asien, 
.Afrika, Australien, i Nord- og Sydamerika saavel som i 
.Europa, hvisket deres Had- og Hævnevangelium i øret 
paa de misfornøjede. Hver nationalistisk Higen, hvert po-
litisk Klagemaal, hver social Uretfærdighed, hver Sondring 
mellem Racer er Brænde til de Baal, hvormed Bolshe-
vikerne viI faa Vold og Krig til at flamme'. 

En Beskrivelse af Bolshevismens nedbrydende og om-
styrtende Bestræbelser i hele Verden vilde fylde en hel 
Bog. Lad os nøjes med at betragte Bolshevikernes to mest 
iøjnefaldende Virkefelter udenfor Rusland — Ungarn og 
Asien. 

Bolshevikregimentet i Ungarn var Kammen af den Re-
-volutionsbølge, der i 1919 gik hen over Mellemeuropa2. 
Det varede ikke længe, kun knap seks Maaneder; men det 
ruinerede næsten Ungarn paa denne korte Tid. Ligesom 
i Rusland blev Bolshevikkuppet udført af en lille Gruppe 
revolutionære Agitatorer, der benyttede sig af et Øjebliks 
stærk politisk Desorganisation og fik Hjælp af Storstads-
pøbelens voldsomste Elementer. Førerne var hovedsagelig 
unge »intellektuelle«, hvis Ærgerrighed ikke hidtil havde 
•skaffet dem Fremgang i Livet; de fleste var Jøder. Den 

1) Om Bolshevikpropaganda udenfor Rusland jfr. Paul Miljukoff: Bol-
shevism, An International Danger. (London 1920). Om Bolshevikernes 
Virksomhed i det Nærmere og Mellemste østen, jfr. min Bog *The New 
World of Islams, Kap. IX (New York og London 1921). Om Bolsheviker-
nes Virksomhed i det Fjerne østen, jfr. A. F. Legendre: *Tour d'Horizon 

Mondial« (Paris 1920). 
1) Især Tyskland blev hjemsøgt af en hel Række Bolshevikoprør. I Bayern, 

specielt i Munehen, var der en kort Tid faktisk Boishevikregimente, og da 
det styrtedes, blev der gjort Blodbad paa de borgerlige *Gidsler*. I Berlin 
fandt der flere blodige Oprør af Proletariatet Sted. I Finland endte en for-

bitret Borgerkrig med de *hvides* Sejr over de *røde*. Dette er kun de mere 
iøjnefaldende Tilfælde i en lang Række revolutionære Tumulter. 

førende Aand var en vis Bela Kun', en Mand med glø-
dende Energi, men med en lidet opbyggelig Fortid. Kun 
var aabenbart i en ung Alder kommet til at misbillige den 
private Ejendomsret; thi han var blevet bortvist fra Skolen 
paa Grund af Tyveri, og senere under et Fængselsophold 
fandt man ham i Færd med at stjæle fra en Medfange. 
Indtil 1914 var Kuns Løbebane den radikale Agitators. 
Paa. et tidligt Tidspunkt af Krigen blev han taget til 
Fange af Russerne, og efter den russiske Revolution slut-
tede han sig til Bolshevikerne. Af Lenin, der i ham vejrede 
en værdifuld Agent, blev han ved Krigens Slutning sendt 
hjem for at bolshevisere Ungarn. Hans første Bestræbelser 
førte fil, at han blev arresteret af de ungarnske Myndig-
heder; men han slap snart løs og organiserede saa det 
Kup, der skaffede ham og hans Fæller Magten. 

Den nye revolutionære Regering lagde ud efter de bedste 
Bolshevikmønstre. Den erklærede »Proletariatets Diktatur«, 
indførte jernhaard Despotisme, der blev gennemtvunget 
af den røde »Garde«, ophævede Tale- og Trykkefrihed og 
konfiskerede privat Ejendom. Heldigvis skete der forholds-
vis ringe Blodsudgydelse. Dette skyldtes en udtrykkelig 
Befaling fra Lenin, der indsaa, hvor udsat et bolshevistisk 
Ungarn vilde være, og derfor beordrede Bela Kun til at 
fare med Lempe og befæste sin Stilling, før han tog mere 
drastiske Forholdsregler. Men Kun fandt det vanskeligt 
at holde sine Fællers Iver i Ave. Mange af dem brændte 
af Had til Borgerskabet og vilde absolut »gøre Revolu-
tionen fuldstændig«. 

Under Boishevikregimentets sidste Dage, da dets Fald 
blev mere og mere sandsynligt, blev de voldsommere Ele-
menter i stigende Grad uregerlige. Der blev holdt flam- 

1) Født Cohen. 



UNDERMENNESKETS REJSNING 	215 214 	KAMPEN MOD KULTUREN 

mende Taler, som ophidsede Proletariatet til Plyndring 
hos og Mord paa de borgerlige. F. Eks. udslyngede en 
af Bolshevikførerne, Pogany, følgende Talestrøm mod Mid-
delstanden: »Skælv for vor Hævn! Vi skal udrydde Jer, 
ikke blot som Klasse, men bogstaveligt og til sidste Mand. 
Vi betragter Jer som Gidsler, og kommer de Allieredes 
Tropper, skal det gaa Jer ilde. Glæd Jer heller ikke til 
'at se de borgerlige Hæres hvide Flag; thi Jert eget Blod 
.skal farve det rødt«. 

Der fandt i Virkeligheden mange Afskyeligheder Sted, 
især de, der blev begaaet af en blodtørstig Kommissær 
ved Navn Szamuely og af en Samling Banditter, der kaldtes 
»Lenins Drenge«. Dog kom det ikke til almindeligt Blod-
bad. Bolshevikerne holdtes tilbage af den kølende Bevidst-
hed om, at de var omringede af »hvide« Hære, og at et 
Blodbad paa Budapests Borgere vilde være ensbetydende 
med deres egen Massehenrettelse. I sidste Øjeblik undslap 
de fleste af Førerne til Østrig og kom senere derfra til 
Moskva. 

Trods det forholdsvis ringe Tab af Menneskeliv havde 
den ungarnske Sovjetrepublik forvoldt kolossal materiel 
Skade. Hele Landets økonomiske Liv var sprængt, Un-
garn havde faaet en enorm Gæld og var blevet et finan-
sielt Vrag. 

Som det gik, blev Sovjetungarn kun en Episode — om-
end en lærerig Episode, der viser, hvor nær Europa var 
ved at blive bolsheviseret i 1919. Helt anderledes er det 
i Asien. Her er Bolshevikernes Anfald langt fra at være 
mislykket. Tværtimod har det haft betydelig Fremgang, 
og man maa regne alvorligt med det i den nærmeste 
Fremtid. 

Asien vrimler for Tiden med eksplosive Muligheder. I 

det sidste halve Aarhundrede har hele Orienten været 
Skueplads for en uhyre og mangeartet Gæring, der for en 
stor Del skyldes vesterlandske Ideers Indtrængen, og som 
er resulteret i en stigende Uro paa baade det politiske, 
økonomiske, sociale, religiøse og mange andre Omraader'. 
Østens Uro blev naturligvis uendelig meget værre gennem 
Verdenskrigen. Paa mange Steder, især i den nærmere 
Orient, har udstaaede svære Lidelser, skuffet Ærgerrighed 
og rasende Had i Forening bragt Samfundet til Randen 
af Kaos. 

Nu satte Bolshevismens skumle Indflydelse ind i denne 
uhyggelige Forvirring og bragte systematisk al den spredte 
Uro til at virke for dens bestemte Formaal. Asien var i 
Virkeligheden den »anden Streng« paa Bolshevismens Bue. 
Bolshevismen lagde ikke Skjul paa, at den havde sat sig 
'for at fremkalde Verdensrevolution og ødelægge Vester-
landenes Kultur. Den havde svoret at »proletarisere« hele 
Verden, først de vesterlandske Folk, siden alle andre. For 
at naa dette Maal foretog Bolshevikførerne ikke blot di-
rekte Fremstød mod Vesterlandene, men ogsaa Flankean-
greb i Asien. De mente, at kunde de faa sat Østen i Brand, 
vilde ikke blot den russiske Bolshevisme vinde enormt i 
.Styrke, men det økonomiske Tilbageslag, der vilde træffe 
det i Forvejen krigshærgede Vesteuropa, vilde blive saa 
frygteligt, at det vikle føre til et industrielt Sammenbrud 
og saaledes gøre Europa værgeløst mod Revolutionen. 

Den russiske Bolshevismes Østpolitik blev i høj Grad 
hjulpet frem ved den politiske Arv efter den russiske Im-. 
perialisme. Asien fra Tyrkiet til Kina havde længe været 

1) Jeg har behandlet denne Uros forskellige Former, særligt m. H. t. 
den Nærmere og Mellemste Orient, i min allerede anførte Bog: «The New 
World of 
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en Tumleplads for russiske imperialistiske Anslag og var 
blevet omhyggeligt udforsket af russiske Agenter, der havde 
udviklet en Teknik for »fredelig Indtrængen«, og denne 
kunde med Lethed tilpasses efter Bolshevikernes Formaal. 
Trotski og Lenin behøvede ikke at udarbejde originale 
Planer, naar det gjaldt Intriger i Østen. Dem havde 
Tsarismen drevet allerede i flere Slægtled; alle nødven-
dige Oplysninger laa i Petrograds Arkiver eller i de endnu 
levende tsaristiske Agenters Hjerner, og disse Agenter var 
parat til at tage fat paa det nye Arbejde med samme Sag-
kundskab, hvormed de havde udført det gamle. 

Under hele det omsorgsfuldt flettede Netværk af Bolshe-
vikpropaganda, hvori Østen nu er viklet ind, maa vi 
skelne mellem Bolshevismens to Formaal; det ene, øje-
blikkelige, er at faa gjort Ende paa Vesterlandenes poli-
tiske og økonomiske Kraft; det andet, der ligger ude i 
Fremtiden, gaar ud paa Bolshevisering af Østens Masser 
og derigennem Udryddelse af den indfødte Overklasse og 
Middelstand, ganske som det er sket i Rusland og skal 
.ske i Vesterlandene. I første Omgang er Bolshevismen 
'fuldt ud parat til at støtte de orientalske »Nationalist-
'bevægelser« og respektere Orientens Religioner og Skikke. 
'I anden Omgang skal alt dette saa stemples som »borger-
ligt« og skaanselsløst ødelægges. 

'Den russiske Bolshevismes Orientpolitik fik Form kort 
efter Revolutionen i November 1917. Aaret 1918 var op-
taget af travle Forberedelser. En omfangsrig Propaganda-
organisation blev bygget op af forskellige Bestanddele: 
tidligere tsaristiske Agenter, Folk fra Ruslands mohamme-
danske Nationer, saasom Tatarerne i Sydrusland og Turk-
menerne i Centralasien, og dertil landflygtige nationali-
stiske eller radikale Elern1/4.nter fra Tyrkiet, Persien, Indien, 

Kina, Korea, endog Japan, der havde søgt Asyl i Rus-
land. Ved Udgangen af 1918 var Bolshevikernes orien-
talske Propagandavæsen godt organiseret og inddelt i tre 
Afdelinger for henholdsvis de mohammedanske Stater, In-
dien og Østasien. Disse Afdelinger udviklede stor Aktivitet, 
oversatte mange Tons Bolshevikliteratur til de forskellige 
orientalske Sprog, opdrog talrige hemmelige Agenter og 
Agitatorer til »Arbejde i Marken« og satte sig i Forbin-
delse med utilfredse eller revolutionære Elementer. 

Virkningerne af Bolshevikpropagandaen har kunnet paa-
vises i næsten alle de Uroligheder, der har hjemsøgt Orien-
ten siden 1918. I Kina og Japan er der endnu kun op-
naaet faa haandgribelige Resultater, omend den stigende 
sociale Uro i begge disse Lande har vakt velunderrettede 
Iagttageres alvorlige Bekymring1. Men i den Nærmere og 
Mellemste Orient kan Bolshevismen opvise langt tydeligere 
Landvinding. Uroen. i Indien er blevet stimuleret af Bolshe-
Nikpropagandaen ; baade Afghanistan, Tyrkiet og Persien 
er mere eller mindre draget ind i Sovjetruslands politiske 
Sfære, medens Centralasien og Kaukasus helt er bolshevi-
serede og gjort til af Moskva afhængige »Sovjetrepubliker«. 
Bolshevismen er altsaa nu i fuld Virksomhed i den Nær-
mere og Mellemste Orient. 

Sovjetruslands Hensigter i Orienten blev aabent ved-
.gaaet paa den »Kongres af de orientalske Folkeslag«, der 
i Efteraaret 1920 afholdtes i Baku i Transkaukasien. Kon-
.gTessens Præsident, den kendte russiske Bolshevikfører 
'Sinovjeff, ytrede i sin Aabningstale: 

1) Om den revolutionære Uro i Kina jfr. Legendre's allerede anførte 
Bog. Den sociale Uro i Japan er behandlet i Sen Katayama: eThe Labour 
Movement in Japans (Chicago tg B). Katayama er den japanske Social. 
ismes mest fremtrædende Fører. Siden han krev den omtalte Bog, er han 
blevet meget voldsommere og er nu ydekiggaaende Bolshevik. 
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»Vi anser denne Kongres for at være en af Historiens 
største Begivenheder; thi den er et Bevis paa, at ikke blot 
Europas og Amerikas Arbejdere og arbejdende Bønder er 
vaagnede, men at vi endelig har skuet den Dag, da ikke 
blot nogle faa, men Titusinder, Hundredtusinder, Millioner 
af Østens Folkeslags arbejdende Klasser vaktes. Disse 
Folkeslag udgør Flertallet af hele Verdens Befolkning, og 
de kan derfor alene bringe Krigen mellem Kapital og 
Arbejde til endelig Afgørelse. 

»Den kommunistiske Internationale sagde fra første 
Stund til sig selv: »Der bor fire eller fem Gange saa mange 
Mennesker i Asien som i Europa. Vi vil frigøre alle Folk, 
alle dem, der arbejder.«  —  — Vi ved, at Østens arbejdende 
Masser delvis staar tilbage i Udvikling. Kammerater, vor 
Moskva Internationale har drøftet det Spørgsmaal, om en 
socialistisk Revolution kunde finde Sted i østens Lande, 
forinden disse Lande havde gennemgaaet det kapitalistiske 
Stadium. I ved, at den Anskuelse, der i lang Tid var frem-
herskende, gik ud paa, at ethvert Land først maatte til-
bagelægge Kapitalismens Periode, før Socialismen kunde 
blive et levende Spørgsmaal. Vi tror nu, at dette ikke læn-
gere holder Stik. Rusland har gjort dette, og fra det øje-
blik er vi sat i Stand til at sige, at Kina, Indien, Tyrkiet, 
Persien og Armenien ogsaa kan og maa begynde en di-
rekte Kamp for at komme til Sovjetsystemet. Disse Lande 
kan og maa forberede sig til at blive Sovjetrepubliker.  — 

Vi stiller os i Slagorden mod det engelske Borgerskab; 
vi griber den engelske Imperialist om Struben og tramper 
ham under vore Fødder. Det er mod den engelske Kapital-
isme, at det haardeste, det mest skæbnesvangre Slag maa 
rettes. Saaledes er det. Men paa samme Tid maa vi op-
drage Østens arbejdende Masser til Had, til Kampvilje 

mod alle de rige Klasser uden Hensyn til, hvem de saa 
er — saa at Verden kan blive styret af Arbejderens 
barkede Næve«. 

Dette er altsaa den russiske Bolshevismes Maal i Asien. 
Et Maal, det paa ingen Maade er umuligt at naa. Selv-
følgelig er der kun meget faa. klassebevidste »Proletarer« 
i østen, medens Kommunisternes Filosofi praktisk talt er 
uforstaaelig for de orientalske Masser. Disse Omstændig-
heder er ofte blevet fremført som Bevis for, at Bolshevis-
men aldrig kan faa Asien i sin Vold. Det bedste Svar paa 
saadanne Argumenter er — Sovjetrusland! I Rusland ud-
øver en ganske lille Flok Kommunister  —  de indrømmer 
selv, at de ikke tæller meget over 600.0oo — en uind-
skrænket Despotisme over mindst 150.000.000 Mennesker. 
Og Orienten ligner meget Rusland, baade politisk og so-
cialt. Vestens Lande kan maaske sætte deres Haab til 
prøvede Traditioner, hvad angaar lovordnet Frihed, og 
til deres højt udviklede Samfundssystemer; men Østen 
har ingen saadanne Bolværk mod Bolshevismen. I Østen 
som i Rusland er Masserne lige langt tilbage, begge Steder 
savnes en stor og kraftig Middelstand, begge Steder træffer 
vi de samme despotiske Traditioner, den samme alminde-
lige Bøjen Hovedet for hensynsløse Mindretals Regimente. 
Og endelig er østen fuld af al Slags Uro. 

Det er derfor øjensynligt, at Bolshevismen truer Orien-
ten. Og en mere omfattende Udbredelse af Bolshevismen i 
Østen vilde være en frygtelig Katastrofe baadc for Orienten 
og for Verden i det hele taget. I Østen vilde Bolshevismen 
betyde den rene Vildhedstilstand. Naar de uvidende og 
raa orientalske Masser pludselig slap løs af Religionens 
og de traditionelle Skikkes Baand, og naar den forholdsvis 
lille Over- og Mellemklasse skylledes bort af Samfunds- 
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revolutionens Flodbølge, vilde al orientalsk Kultur for-
svinde, og Folkene styrtes ned i en Afgrund af Anarki, 
som Østen maaske i Aarhundreder ikke kunde arbejde 
sig op af. 

For Verden som Helhed vilde Udsigterne stille sig om 
muligt endnu frygteligere. Hvis Rusland og Orienten 
svejsedes sammen til en uhyre revolutionær Blok, vilde 
Følgen blive en gigantisk Krig mellem Øst og Vest, mod 
hvilken den nys afsluttede Verdenskrig vilde synes den 
rene Børneleg, og som kunde forvandle hele Kloden til 
Ruinhobe. 

Dog er dette netop, hvad Sovjetførerne arbejder for, 
netop hvad de utilsløret, ja frydefuldt spaar om. Mange 
Bolsheviker opfyldes af vild Hoveren, naar de i et Syn 
ser et revolutionært Osten ødelægge Borgerskabets Vester-
lande. Bolshevikdigteren Peter Oreschin skriver: »Den hel-
lige Moder Jord gungrer under Millioner af marcherende 
Fødders Trampen. Halvmaanen er borte fra Moskeen, 
Krucifikset fra Kirken. Paris' Endeligt er overhængende; 
thi østen har løftet sit Sværd. Jeg ser gulbrune Kinesere 
sende Haanblikke gennem Urals Vinduer. Indien tvætter 
.sit Klædebon som til en Fest. Fra Stepperne stiger Røgen 
•af Offerbaal til den nye Gud. London skal synke under 
Bølgerne. Det graa Berlin skal ligge i Ruiner. Sød vil de 
ædles Smerte være, som falder i Kampen. Ned fra Mont 
'Mane vil Horder storme gennem Guds gyldne Dale. Selv 
Steppens Kirgiser vil bede for den nye Æra». 

Altsaa: den af Verdenskrigen udmattede og rystede Ver-
den stilles i Øst som i Vest Ansigt til Ansigt med en ny 

- Krig — Krigen mod Kaos. 

KAPITEL VII 

KRIG MOD KAOS 

Hele Verden er nu blevet Slagmark for en titanisk 
Kamp. Det har længe trukket op til denne Kamp. 

'Nu er den over os og maa kæmpes til Ende. Intet Land 
gaar frit for den. Bolshevikrusland er kun Fanebærer for 
et Oprør mod Kulturen, der omspænder hele Kloden. 
Dette Oprør blev fremskyndet af Verdenskrigen og for-
stærket af dens Efterslæt; men det laa i Luften inden 1914 
og vilde alligevel være brudt ud, selv om Krigskatastrofen 
var blevet afværget. 

I det nuværende Oprør mod Kulturen er der i Grun-
den intet nyt. Historisk set er det kun et enkelt af en 
Række lignende ødelæggende Tilbageskridt. Men hvad der 
er nyt, er den Revolutionsfilosofi, der er blevet udarbejdet 
og har opflammet og sammensvejset de revolutionære Ele-
menter som ingensinde før. Som Le Bon med Rette be-
mærker: »Bolshevikmentaliteten er lige saa gammel som 
Historien. Det Gamle Testamentes Kain havde Bolshevik-
sind. Men først i vore Dage har dette ældgamle Sindelag 
fundet Udtryk i en politisk Lære. Dette er Grunden til 
dets hastige Udbredelse og dets Underminering af den 
gamle Samfundsbygning»'. 

Undermenneskets moderne Filosofi er i Virkeligheden 

Gustave Le Bon: *The World in Revolt*, p. 179 (New York 1921; 
engelsk Oversættelse). 	 • 
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"kun en »Rationalisering« af de Følelser, der behersker de 
samfundsfremmede, ringe udrustede og udartede Elemen-
ter i deres Opsætsighed mod en Kultur, der irriterer dem, 
og i deres Længsel efter et mere primitivt Niveau. Vi har 
allerede set, hvorledes Revolutionsaanden angriber hver 
eneste Fase af vor Kultur og naar sit Toppunkt i Bolshe-
vikernes Forsøg paa at sætte en »Proletarkultur« i dens 
.Sted. Det aller mest betegnende er de Angreb, der rettes 
mod Videnskaben, især mod den biologiske Videnskab. 
Det er ved at gaa op for de revolutionære, at Videnskaben 
med dens strenge Sandhedskærlighed er deres farligste 
Fjende, og at Biologiens Opdagelser hensynsløst lægger 
deres snedigste Sofisterier blot. Følgelig klynger Under-
menneskenes Førere, baade de yderliggaaende og de Mo-

derate«, sig fortvivlet til fallerede Doktriner som Vilkaars-
læren og »naturlig Lighed« og stempler den moderne Bio-
logi som det rene Klassesnobberi eller som Kapitalist-
propaganda'. 

Ja, der er endog blevet gjort Forsøg paa at opfinde en 
»ny« Biologi, der skulde passe bedre til de proletariske 
Læresætninger. Eksempelvis har nogle socialistiske Skri-
benterg opstillet den Teori, at social og intellektuel Evo-
lution er Aarsag til fysisk Evolution, med andre Ord, at 
det er Menneskets Sædvaner og Redskaber, der har skabt 
Mennesket, og ikke Mennesket, der har skabt sine Red-
skaber og Sædvaner. Andre Skribenter er gaaet endnu 
videre og hævder, at »Celle-Intelligens« (som de antager 
findes i al Protoplasma) er Aarsagen til alle Slags Evolu- 

1) Eksempler paa denne Slags Kritik findes i Artikler af Dr. Robert 
H. Lowie i det radikale Ugeblad ane Freemant (New York 192o). 

2) Jfr. især Samuel Butler: sErewhons (London 1908) og A. D. Darbi-
shire: *Introduction to a Biologya (New York 1917). 
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tionl. Den logiske Følgeslutning af denne forbløffende 
Hypotese maatte vel være den, at Intelligens ikke er be-
grænset til Hjernen, men er spredt over hele Kroppen. 
Dette er god Proletarbiologi, som ganske stemmer overens 
med Bolshevikernes Lære om, at saakaldte »fremragende« 
Individer kun er Udtryk for Massens Intelligens. Det er 
forbavsende, at Teorien om Celle-Intelligens saa vidt vides 
endnu ikke læres i Sovjetskolerne. Det er en kedelig For-
sømmelse — men den kan jo afhjælpes. 

Naturligvis er det de virkelige Biologer en let Sag at 
gøre det af med disse groteske Forvrængninger af Viden-
skaben og de deraf flydende Paradokser, der er en Chester-
ton værdige; og den Aand, der bærer dem, er jo tydelig 
nok. Professor Conklin bemærker om Proletarbiologi: »En 
saadan Forestilling forvirrer ikke blot de forskellige Evolu-
tionslinier og deres Aarsager, men benægter jo alle her 
henhørende Kendsgerninger og Vidnesbyrd ved at an-
bringe Processens højeste og sidste Resultat i dens tid-
ligste og mest elementære Stadier. Det er ikke en Evolu-
tionsteori, men snarere en Involutions- eller Skabelses-
lære; det er ikke en ny Opfattelse af Livet og dets Oprin-
delse, men den ældste, man kender — —. Den Slags For-
søg skyldes aabenbart mere Følelse end Fornuft, snarere 
Sentimentalitet end Videnskab; de støtter sig snarere paa 
ønsker end paa Beviser og tiltaler især de Mennesker, der 
har Evnen til at kunne tro, hvad de gerne vil tro»». 

Da den proletariske »Videnskab« ikke har vist Tegn til 
at kunne møde den virkelige Videnskab i intellektuel 

1) Jfr. især N. Quevli: sCell Intelligence the Cause of Evolutions 
(Minneapolis 1916). 

2) E. G. Conklin: 	Direction of Human Evolution«, pp. 73-74 
(New York 1921). 
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Styrkeprøve, kan vi vente at se Proletarbevægelsen falde 
tilbage paa sine naturlige Vaaben — Lidenskab og Vold. 
Det synes sikkert, at Videnskaben mere og mere vil 
blive lyst i de revolutionæres Band. Ja, Opmarschen til 
et Hovedslag mellem Biologien og Bolshevismen er alle-
rede tilendebragt. Vi har gjort opmærksom paa, at jo 
mere den nye biologiske Aabenbarings Betydningsfuldhed 
gaar op for Undermennesket, desto mere ondskabsfuld 
bliver han. Naar Videnskaben har afført sig sin sentimen-
tale Formummelse, vil Samfundsrevolutionen mere og 
mere komme til at bero paa brutal Styrke og benytte sig 
af rent materialistiske Omstændigheder som numerisk 
Overlegenhed og Raceforarmelse til at vinde sin endelige 
Sejr. Det revolutionære Løsen vil mere og mere blive det, 
den franske Kommunist Henri Barbusse har præget: »Le 
coutcau entre les donts!« — »Med Kniven mellem Tæn-
derne!«' 

Hvorledes skal Kulturen møde de revolutionære An-
slag? Ved en Forening af to Fremgangsmaader, af hvilke 
den ene er lindrende og midlertidig, den anden helbre-
dende og permanent. En Drøftelse af den sidstnævnte Me-
tode vil blive opsat til næste Kapitel. Det er her nok at 
sige, at det drejer sig om visse dybtgaaende Reformer, 
især om selve Racens Forbedring. Det er i Færd med at 
gaa op for fremsynede Folk, at Samfundsrevolutioner i 
Virkeligheden er Samfundenes Sammenbrud, der (i sidste 
'Instans) skyldes en dobbelt Raceforarmelsesproces — de 
fremragende Gruppers Svinden hen, og de udartedes og 
ringes Tagen til. Raceværdiernes Hensygnen opløser ubøn-
hørligt den stolteste Kultur, der selv avler de Opløsnings- 
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magter, som en Dag vil bevirke dens Fald. Den skarp- 
sindige gamle Rivarol sagde om den franske Revolution: 
•»Selv de højest ci is rede Riger er ikke længere fra Bar-
bariet, end 	 er fra Rust; baade Nationer 
og Metaller glimrer kun paa Overfladen«. 

Mere og mere kommer vi til Indsigt om, at Had til 
Kulturen hovedsagelig er et Arvelighedsspørgsmaal, at 
Bolshevik for det meste er noget, man er, ikke noget, man 
bliver. Hvorledes skal vi kunne vente, at nogen skal støtte 
en Samfundsorden, som han instinktivt afskyr, eller som 
'han fra Fødslen savner Forudsætninger for at tilegne sig? 
'Og hvorledes kan Samfundet forvente fredeligt Fremskridt, 
saa længe det selv opdrætter Samfundsoprørere og Sam-

. fundsefternølere og paa samme Tid ufrugtbargør de ska-
bende Foregangsmænd, der paa en Gang er dets Byg-
mestre og dets Bevarere? 

'Sagen er den, at Opbygning og Nedbrydning, Frem-
skridt og Tilbageskridt, Evolution og Revolution uden 
Forskel er handlekraftige Mindretals Værk. Vi har allerede 
set, hvor faatallige den begavede Elite er, der skaber og 
fremmer høje Kulturer; og Jakobinernes Frankrig og Bol-
shevikernes Rusland viser, hvorledes en lille, men hen-
synsløs Gruppe kan kuldkaste et Samfunds Orden og ty-
rannisere en stor Befolkning. Disse handlekraftige Grup-
per bestaar naturligvis hovedsagelig af Førere — er Offi-
cerskorpset i meget større Hære, der instinktivt mobil-

.serer, saa snart en Krise indtræder. Lad os f. Eks. tage 
den nuværende Verdenskrise. I alle Lande kan det be-
staaendes Forkæmpere regne med kraftig Støtte fra alle 
dem, der sætter Pris paa vor Kultur og vil bevare den 
fra at sprænges. Paa den anden Side kan de re■.,.u...Lionære 
Førere lige saa trygt regne med de samfundsfis...nmede, 
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1) Det—er f4avnet paa Barbusse's seneste Bog — et flammende Opraab 
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'ringe udrustede og udartede Elementer, der ifølge deres 
'Natur ikke kan udstaa vor Kultur og gerne efterkommer 
.en Opfordring til at styrte den. 

'Dette er de udpræget »fremragendea og udpræget »ringet 
•Grupper, Kulturens og Kaos' staaende Hære. Men selv 
naar disse Hære er fuldt mobiliserede, er de dog kun to 
Mindretal. Imellem dem ligger hele den Middelmaadig-
hedens Masse, der sandsynligvis endog i de højest civili-
serede Lande udgør hele Folkets Flertal. I de Forenede 
'Stater er Middelmaadigheden eksempelvis repræsenteret 
ved Hærens Forstandsprøvers forskellige »C»-Grader — de 
'Folk, hvis Aandsalder er fra tolv til femten Aar, og som 
ifølge Prøverne omfatter 611/2  Procent af hele Befolknin-
gen. Disse Mennesker kan hverken skabe eller opretholde 
.en høj Kultur. I saa Henseende er de afhængige af de frem-
ragende, ligesom de i Hæren er afhængige af Officers-
korpsets »A»- og »Ba-Grader, uden hvilke de vilde være 
som Faar uden Hyrde. Men disse middelmaadige er ikke 
»ringe» i Ordets tekniske Forstand; de kan tilpasse sig 
- efter Kulturens almindelige Krav og drage Fordel af det, 
-de fremragende skaber — ofte i saa høj en Grad, at de 
-naar frem til stor Rigdom og Indflydelse. 

I nogle Retninger har de middelmaadige deres Værdi 
for Samfundet. Selve deres Mangel paa Fremdrift gør, at 
de naturligt bevarer det, de en Gang har gjort til deres; 
de virker paa den Maade som Samfundets Ballast og som 
en Bremse, der hindrer Eliten i at gaa for hastigt frem 
og miste Føling med Virkeligheden. I Reglen støtter de 
ogsaa den bestaaende Samfundsorden og har saaledes Ten-
dens til at modsætte sig Revolution. Men de middelmaa-
diges Egenskaber har ogsaa slemme Skyggesider. Selve 
deres Konservatisme kan let blive skadelig, og hyppigt  

er den ulykkessvanger. Det er, fordi den er uintelligent, 
fordi den kun er en Klamren sig til Tingene, som de er, 
uden at skelne mellem sundt eller usundt, holdbart eller 
opslidt, en blind Uvilje mod Forandringer, blot fordi de 
er Forandringer- Dette er ren og skær Bourbonisme, og Bour-
bonisme er farlig, fordi den spærrer Vejen for Fremskridt, 
hindrer Reformer, lader Samfundsonder gro fast, avler 
Utilfredshed og saaledes bliver Løftestang for Revolution. 

Hovedfaren ved Bourbonismen ligger i, at den er saa 
mægtig. Dersom Samfundet virkelig lededes af sin ska-
bende Elite, kunde Middelmaadigheden være nyttig som 
en Slags »konstitutionel Opposition«, der stabiliserede og 
regulerede Fremskridtet. Men desværre ledes Samfundet 
i stor Udstrækning af Middelmaadigheden. Dcn flygtigste 
Mønstring af vor Verden vil noksom vise, at en meget 
stor Del af de mest indflydelsesrige Skikkelser bude i 
Politiken, paa Finans-, Forretnings- og de fleste andre af 
menneskelig Virksomheds Omraader er Personer af af-
gjort middelmaadig Forstand og Karakter. Det er ned-
slaaende at se, hvor mange stupide reaktionære, der sidder 
i høje Stillinger, og naar vi betænker, hvad de har for 
Muligheder, er deres Stupiditet forbløffende. Disse Mulig-
heder er netop det bedste Bevis paa deres medfødte Dum-
hed; thi selve den Omstændighed, at de har faaet saa 
'lidt ud af dem, viser, at det kun var meget lidt, der kunde 
'bringes ud af disse Mennesker. 

Ved første øjekast kan alt dette synes at være i Mod-
strid med, hvad vi tidligere har opdaget, nemlig at de 
fremragende har Tendens til at stige op ad den sociale 
Stige, og at der i fremskredne moderne Samfund er sket 
en tydelig Samling af fremragende Menneskemateriale i 
Middelstanden og Overklassen. Men ser vi nærmere paa 
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Sagen, bemærker vi, at der i Virkeligheden ingen Uover-
ensstemmelse er. For det første er Evnernes Koncentration 
i de øvre Samfundslag ikke absolut, men kun relativ. Re-
lativt set indeholder Overklassen og Middelstanden utvivl-
somt en højere Procent fremragende end de lavere Klasser. 
Men dette betyder aldeles ikke, at Overklassen og Middel-
standen helt igennem bestaar af fremragende Elementer, 
eller at de lavere Samfundslag helt igennem bestaar af 
ringe. Tværtimod indeholder de lavere Samfundslag uden 
Tvivl Mængder af værdifuldt Materiale, der endnu ikke 
har kunnet udfolde sig ved at stige op ad den sociale 
Stige. Dette gælder i Særdeleshed, hvor »Sarnfundsstigen« 
og »Tilpasningsægteskabet» ikke har pumpet de lavere 
Klasser læns og draget skarpe Skel mellem Befolkningens 
enkelte Lag. Eksempelvis kan nævnes, at nogle af de bedste 
Resultater ved den amerikanske M'ers Forstandsprøver 
opnaaedes af Bjergmænd fra Sydstaterne, der var ganske 
uvidende, hverken kunde læse eller skrive og aldrig før 
havde været udenfor de Dale, hvor de var født. De primi-
tive Forhold havde med andre Ord holdt en højættet 
angelsaksisk Bestand nede; men Kløgten var nedarvet fra 
Slægtled til Slægtled; den var der fremdeles og ventede 
kun paa en gunstig Lejlighed til at udfolde sig. 

Vi ser da, at fremragende Forstand ikke er et Mono-
pol for de øverste og mellemste Samfundsklasser, selv om 
disse faktisk raader over en tydelig relativ Fordel i saa 
Henseende. 

Det næste Spørgsmaal, der naturligt melder sig, er dette: 
Hvorledes stiller Talforholdet mellem fremragende, mid-
delmaadige og ringe Elementer sig indenfor disse øvre 
Klasser? Spørgsmaalet om de ringe behøver ikke at op-
holde os længe. De Krav, Nutidens Liv stiller, er store  

nok, og Samfundsstigen virker godt nok til, at de fleste 
af de udpræget ringe Individer, der dukker op indenfor 
Samfundets øvre og mellemste Lag, luges ud paa den 
Maade, at de ikke formaar at klare sig økonomisk og der-
for socialt steriliseres eller tvinges ned paa et lavere Sam-
fundstrin. 

Men med Middelmaadigheden forholder det sig helt 
anderledes. Et Blik paa en Samfundsstatistik giver Beviser 
nok for, at baade Overklassen og Middelstanden i stor 
Udstrækning maa bestaa af Middelmaadigheder. Lad os 
se paa Samfundsgruppernes indbyrdes Talforhold. I de 
,fleste vesterlandske Folk bør man sikkert regne, at mellem 
5 og ro Procent af Befolkningen hører til Overklassen, 
'medens Middelstanden (i Byerne og paa Landet) sand-
.synligvis udgør mellem 20 og 4.0 Procent. Sammenlign 
nu disse Tal med Intelligensen. Vi har jo allerede set, at' 
baade biologiske, sociologiske og psykologiske Undersøgel-
ser har fastslaaet, hvor sjælden en Vare høj Forstand er. 
.Den amerikanske Hærs Forstandsprøver viser, at kun 4.% 
Procent af den amerikanske Befolkning er af »meget frem-
ragende Forstand» (A), medens kun g Procent er af 
»fremragende Forstand» (B). Vi har ogsaa set, at frem-
ragende Forstand paa ingen Maadc er begrænset til de 
øvre og mellemste Samfundslag. Men selv om fremragende 
Forstand var begrænset til disse Lag, har vi al Grund til 
at tro, at de alligevel i stor Udstrækning vilde bestaa af 
Middelmaadigheder; thi der vilde jo simpelthen ikke være 
saa mange ægte fremragende, at de kunde strække til. 

'Her opstaar et tredje Spørgsmaal: Hvorledes er det ind 
'byrdes Talforhold mellem fremragende og middelmaadige 
indenfor Overklassen, naar man som Maalestok benytter 
-en anerkendt Standard for, hvad hver enkelt driver det 
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til, og hvilken direkte Indflydelse han opnaar i Samfun-
det? Dette er en meget vigtig Sag. Er fremragende For-
stand saa sjælden, er det af vital Betydning for Samfundets 
Fremskridt, ja endog for Samfundets Sikkerhed, at den 
kan udnyttes paa bedst mulig Maade og gøre sig gældende 
med størst mulig Virkning. Ingen, der uhildet studerer 
Nutidens Liv, kan længere tvivle paa, at dette meget langt 
fra er Tilfældet. Den sørgelige Sandhed er den, at vor Be-
holdning af høj, skabende Intelligens (der i bedste Fald 
er alt for lille) i Hovedsagen bliver ufuldstændigt udnyttet. 
De Pessimister, der forsikrer, at den næsten helt og holdent 
gaar til Spilde, har ganske vist Uret. Forholdsvis lidt Be-
gavelse spildes helt. I fremskredne Nutidssamfund kan den 
virkelig fremragende sædvanligvis komme frem, og paa 
mange Omraader som Videnskab, Kunst, Literatur og 
visse af de akademiske Fag kan han have rimeligt Haab 
om at komme helt til Tops. 

Men paa andre Felter, især i Politik, Finansvirksomhed 
og Forretningsliv, er dette ikke Tilfældet. Ogsaa her har 
den skabende Intelligens Tendens til at stige, og under-
tiden kommer den til Tops. Men hyppigere er de højeste 
Stillinger besat af udpræget middelmaadige Personlig-
'heder — fiffige, paagaaende og samlende til Bunke, men 
-uden det skabende Udsyn, der er den sande Storheds 
.Adelsmærke. 

Nu er dette en alvorlig Sag, fordi skabende Førerskab 
netop paa disse Omraader er saa yderst vigtigt for Sam-
fundets Fremskridt og Stabilitet. Historien viser tydeligt, 
at det, der sætter Forholdene paa Spidsen og fremkalder 
Revolution, oftest er et udueligt Styre og en uklog Finans-
politik. Mere end i andre Retninger er det da her af vital 
Nødvendighed, at Førerskabet overlades den fremragende 

Intelligens. Hvis vort politiske og økonomiske Liv i Nu-
tiden lededes af vore bedste Hoveder, vilde vi have lidet 
at frygte af Samfundsrevolution. En Række opbyggende 
Reformer vilde betrygge Fremtiden, og det revolutionære 
Anslag, der nu er i Gang, vilde summarisk blive slaaet 
tilbage. Høj Forstand er næsten altid parret med Rank-
hed og kan forventes at ville vise Koldblodighed og gøre 
det rette, naar en Krise indtræder. Middelmaadighed deri-
mod savner Holdning og Udsyn. Og dog ligger Regerin-
gen allevegne i vore Dage hovedsageligt i Hænderne paa 
Middelmaadigheder. De styrende skal kunne regere, de 
bør have Tro til sig selv og de Principper, de kæmper 
for; og de bør møde paagaaende Mindretals Udfordrin-
ger med klog Forudseenhed, øjeblikkelig Handling og re-
solut Mod. Den blotte Kendsgerning, at de revolutionære 

. er et Mindretal, er ingen Betryggelse; thi det er de be-

. slutsomme Mindretal og ikke de uvirksomme Flertal, der 
faar deres Vilje. Det, de hidtidige Revolutioner, især den 
russiske Bolshevikrevolution lærer os, er, at en lille, men 
resolut Gruppe besidder de samme afgørende taktiske For-
dele som en lille, men højt disciplineret og begejstret Hær, 
der angriber en uhyre, men slet organiseret og modfalden 
Fjende. I saadannc Tilfælde har Angriberne den uvurder-
lige Fordel, at de ved, hvad de vil, og hvor de vil angribe. 
Forsvarerne derimod ved ikke, hvad de selv vil, og i Reg-
len kan de heller ikke se, hvor, naar og hvorledes Angrebet 
vil ske. De staar der, frygtsomme og ubeslutsomme og 
venter paa Stødet — og er besejrede, inden det kommer. 

For at afvende denne Fare er intelligent Handling en 
'Nødvendighed. Blandt andet bør Offentligheden have fuld 
Besked om de store Farer, der truer. Naar Samfundsrevo-
lutionens sande Natur gaar op for Folk: de uoprettelige 



232 	KAMPEN MOD KULTUREN KRIG MOD KAOS 
	

233 

Tab for Kulturen og Racen, den frygtelige Reaktion mod 
Fremskridtet — vil de forstag, at hele Befolkningen paa 
de tarvelige og udartede Elementer nær vilde tabe ved 
en saadan Revolution, og de vil resolut beskytte Kulturen 
mod Sprængning. 

Med »Besked« mener jeg absolut ikke »Propaganda». 
Sandheden om Samfundsrevolution er tilstrækkelig til at 
aabne alle deres øjne, der tror paa et ordnet Fremskridt, 
hvorimod hverken Fornuftgrunde eller Bønner kan om-
vende dem, hvis Sind fra Fødslen har Tilbøjelighed til 
voldsomme, omstyrtende Handlinger. Vi maa gøre os gan-
ske klart, at der findes et uforsonligt Mindretal fødte revo-
lutionære — fødte Oprørere mod Kulturen, der kun lader 
.sig holde nede af en Overmagt. Men dette oprørske Min-
dretal har lanceret en ejendommeligt fristende Filosofi, 
der gør sin Virkning i denne vanskelige Overgangstid, 
hvor Misfornøjelse gaar i Svang, hvor gammel Tro er 
blevet rystet, og hvor de nye Maal endnu ikke klart kan 
ses. Under disse Omstændigheder har Oprørsfilosofien øvet 
sin Tiltrækning paa Mængder af Mennesker, hvem Tidens 
Onder har gjort utaalmodige, og som klynger sig til Haa-
bet om med Vold at kunne skyde Genvej til Fremskridtet. 
Dette gælder i Særdeleshed visse liberale urolige Hoveder, 
der gaar Bolshevikernes Ærinde — og rager Kastanierne 
af Ilden for dem. Her har vi Hovedaarsagen til den For-
herligelse af Revolutionen, der er paa Mode i mange 
Kredse. Disse intetanende Ofre for et Bedrag er imidler-
tid ikke i deres Hjerter Samfundets uforsonlige Fjender. 
De forstaar simpelthen ikke, at de er inde paa en Vej, der 
fører til Kaos. Dersom Samfundsrevolutionens uundgaae-
lige Følger gik op for dem, vilde de fleste af dem høre op 
nied at hjælpe de revolutionære i deres Angreb paa Sam- 

fundet og slutte sig til dem, der stræber efter opbyggende 
Fremskridt ved evolutionære Metoder. De virkelige revo-
lutionære vilde da blive berøvet en stor Del af deres nu-
værende Styrke og kunde lettere holdes i Skak. 

Dette kan imidlertid kun opnaas ved instruktiv Oplys-
ning. Det kan ikke opnaas ved »Propaganda«. Hysteriske 
Fordømmelsesdomme over Bolshevismen og Svælgen i 
Rædselshistorier eller Fabler som den om »Kvindernes 
Nationalisering», modvirker kun deres egen Hensigt. De 
afleder Opmærksomheden fra det hovedsagelige til det 
underordnede, skaber Hede uden Lys, avler mere Panik 
end Beslutsomhed og følges snarere af blind Reaktion end 
fornuftig Handling, Den Slags Propaganda skaber Røre 
blandt en Masse enfoldige Mennesker, der saa løber om-
kring og leder efter Kommunister under Sengen og kalder 
alle dem »Bolsheviker«, der tilfældigvis ikke er af deres 
egen Mening. Denne moderne Heksejagt er ikke blot 
taabelig, men ogsaa skadelig. Mange af dem, der stemples 
som »Bolsheviker«, er aldeles ikke virkelige Samfundsre-
beller, men Mennesker saa pinte af Samfundsonder eller 
personlige Ulykker, at de blindt tager Bolslievismens falske 
Løfter for gode Varer. Disse Mennesker skal opdrages, 
ikke forfølges. At plage og fornærme dem driver dem blot 
i Armene paa Bolshevikerne. Det, der skal til, er at faa 
udredet, hvem de virkelige Bolsheviker er, og tage fat 
Ina dem, medens man godt kan lade de kun mistænkelige 
slippe. 

Med de virkelige Samfundsoprørere bør der selvfølgelig 
gøres kort Proces. Ingen misforstaact Sentimentalitet bør 
skærme dem, der sammensværger sig om at sprænge Kul-
turen og fornedre Racen. Naar de praler af, at de har er-
klæret Samfundets Orden Krig, saa tag dem paa Ordet. 
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Disse uforsonlige bør omhyggeligt holdes under Opsigt, 
straffes strengt, saa snart de forser sig, og bliver der gjort 
det mindste Forsøg paa Revolution, bør de slaas ned og 
udryddes. De, der drager Sværdet mod Samfundet, skal 
omkomme ved Samfundets Sværd. 

Dog maa vi ikke glemme, at selve det, at Bevægelsen 
kues, ikke bringer nogen Løsning. Da vi jo ved, at Bolshe-
vik oftest er noget, man er, ikke noget, man bliver, maa 
vi være paa det rene med, at der vil blive ved at komme 
nye Samfundsoprørere saa længe, indtil vi har gjort det 
umuligt for dem at faa Rekruter. Naar Samfundet tager 
Raceforbedringen i sin Haand, naar degenererede og tarve-
lige Elementer ikke længere faar Lov at yngle som Lus, 
vil Kaos' Flodbølge snart udtørres. 

Indtil da maa vi modarbejde den. Men vi maa være 
ganske klare over, hvad vi gør. Underkuelse er et farligt 
Vaaben, der kun bør bruges inden for skarpt optrukne 
Grænser — og selv da kun med Beklagelse. 

Inden for hvilke,Grænser bør da UnderkuelsenNoldes? 
'Inden for Handlingens Grænser. Revolutionær Haling 
'bør kues øjeblikkeligt og ubønhørligt. Her bør Dødslinien 
markeres saa klart og tydelgt, at alle og enhver ved, hvad 
Overtrædelse medfører. Men uden for denne forbudte 
Zone bør der være Frihed. Under ingen Omstændigheder 
maa der gøres Indgreb i Tænkefriheden, og Talefriheden 
maa ikke beskæres, naar den ikke bruges til Ophidselse 
til Vold og saaledes faktisk overskrider Dødslinien. 

Samfundet bør sige til sine misfornøjede: »I maa tænke, 
hvad I vil. I maa drøfte, hvad I vil. I maa gøre Jer til 
Talsmænd for, hvad I vil, undtagen hvis det med rene Ord 
eller Antydninger gaar ud paa Vold. Dersom I prædiker eller 
antyder Vold, vil I blive straffet. Hvis I kaster Bomber, 

vil den skyldige blive henrettet. Hvis I prøver at lave 
Revolution, vil I alle tilhobe blive udslettet af Jordens 
Overflade. Men saa længe I undlader at gøre disse for-
budte Ting, vil der maaske blive holdt Øje med Jer, men 
ingen vil gøre Jer noget«. 

Her vil den frygtsomme eller stupide Reaktionær maa-
ske udbryde: »Men dette vil jo gøre det muligt for Bol-
shevismen at gemme sig bag Lovparagraffer!« Ganske rig-
tigt. »Dette vil jo give de revolutionære Mulighed for at 
drive skjult Propaganda!« Javel. »Resultaterne heraf kan 
blive farlige!« Ogsaa rigtigt; det er altsammen rigtigt nok. 
Og dog kan vi ikke optræde anderledes; thi al den Skade, 
Bolshevikerne kan gøre ved snedigt Misbrug af Tænke-
og Talefriheden, vil være for intet at regne i Sammen-
ligning med den Fortræd, der vil ske, hvis man nægter 
dem denne Frihed. 

Den Fortræd vilde blive mangfoldig. For det første vilde 
en saadan Nægtelse være egnet til at modarbejde sin egen 
Hensigt og snarere opmuntre end undertrykke den revo-
lutionære Uro; thi for hver formummet Bolshevik, det 
maaske lykkedes at faa røget ud og uskadeliggjort, vilde 
ti frie Aander føle sig ansporet til at blive revolutionære, 
eftersom Bolshevismuen i deres Øjne (enestaaende Para-
doks!) vilde betyde Frihed. For det andet vilde ethvert 
alvorligt Indgreb i Talefriheden gøre det. umuligt at faa 
etableret den intelligente offentlige Mening, der, som vi 
allerede har bemærket, er saa nødvendig til Klarlæggelse 
af Vanskelighederne og Udfindelse af egnede Midler til 
deres Afhjælpning. Endelig vilde en saadan Taktik lam-
slaa al intellektuel Virksomhed, sætte Reaktionen i Høj-
sædet og lægge sig paa tværs af Fremskridtet. Saa nød-
vendigt det end er at beskytte Samfundet, er denne Op- 
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gave dog kun en Del i et større Hele. Samfundets Orden 
maa opretholdes, fordi den er den nødvendige Forudsæt-
ning for opbyggende Fremskridt. Men — opbyggende 
Fremskridt maa finde Sted. Vi kan ikke lægge Hænderne 
i Skødet og lade syv være lige; thi, som Sagerne nu staar, 
er vi paa Vej mod Raceforarmelse og Kulturforfald. Vort 
største Fremtidshaab staar til Forskeraanden. Men den 
Aand trives kun, hvor Kundskab og Sandhed er fri for 
Lænker. Er dette ikke Tilfældet, visner den og sygner hen. 
En af Bolshevismens Dødssynder er dens brutale Nedsab-. 
ling af den intellektuelle Frihed. Skulde vi da begaa samme 
Forbrydelse, som udført af vore Fjender fylder os med en 
saadan Afsky? En ussel Udvej vilde det være, dersom vi 
kun undflyede Bolshevismens ødelæggende Tyranni for at 
komme til at trælle under en forstenende Bourbonisme! 

Menneskeheden er, Himlen være lovet, ikke nødsaget til 
at træffe saa daarligt et Valg. En anden Vej staar os aaben 
— Vejen til Raceforbedring. Og Videnskaben peger paa 
den Vej. Vi ved allerede tilstrækkeligt til trygt at kunne 
begive os afsted, og voksende Viden vil lede vor Fod, 
efterhaanden som vi vinder frem. Det er Situationens 
haabefulde Side. Vi er ikke nødt til at gætte. Vi ved. Alt, 
hvad vi har at gøre, er at anvende det, vi allerede har 
lært, og blive ved med at bruge vore Hjerner. Resultatet 
vil blive en saadan kombineret Forøgelse af Kundskab og 
skabende Intelligens, at mange nu uoverstigelige Proble 
mer vil løse sig af sig selv. 

Og Videnskaben, der viser os Vejen fremad, giver os 
desuden ogsaa Haab for Nutidens Vedkommende. Ma-
terielt set kan Kaosmagterne fremdeles være i Vækst, især 
ved Raceforarmelse, men moralsk er de i Færd med at 
blive underminerede. Videnskaben, især Biologien, er ved 

at tage Grunden bort under dem. Endnu for en halv Snes 
Aar siden, da man almindeligt tog Fejltagelser som Vil-
kaarslæren og »naturlig Lighed« for gode Varer, kunde 
Undermenneskets Sag tage sig bestikkende ud. Nu deri-
mod bliver Arvelighedens fundamentale Vigtighed og 
Ringhedens virkelige Natur forstaaet og vurderet efter 
Fortjeneste i stedse voksende Kredse. 

Ja, det er i Virkeligheden selve denne Udbredelse af 
den videnskabelige Sandhed, der for en stor Del er Aar-
sagen til den sociale Uros stigende Voldsomhed. Bevidst 
eller instinktivt mærker de revolutionære Førere, at de 
»moralske Imponderabilier« er løbet fra dem, og at de der-
for mere og mere er henvist til at bruge Magt. Indrømmer 
ikke Bolshevismcn, at den ikke ad fredelig Vej kan om-
vende Verden, men kun kan sejre gennem et hensynsløst 
Mindretals Diktatur, der udrydder hele Klasser for der-
paa ved Magt at forvandle den øvrige Befolkning gennem 
en langvarig Propagandaproces, der maaske vil strække 

•sig over flere Slægtled? Hvilken uhyrlig Lære er ikke dette! 
Men hvilken monumental Tilstaaelse af egen moralsk Fallit er 
det ikke tillige! Desperation er det og ikke Sejrssikkerhed. 

Men det, der gør Bolshevismen mest rasende, er den 
Aand, vi er opfyldt af. Videnskaben taler til os, og dens 
Ord er: »Sursum corda! opteft Eders Hjerter! Tro paa Eder 
"selv, paa Eders Kultur, Eders Race. Gaa trygt ad den 
'Vej, jeg har aabenbaret Eder. I kender Sandheden, og 
Sandheden skal gøre Eder frie!» 



KAPITEL VIII 

DET NYE ARISTOKRATI 

Vor Tid er en vanskelig Overgangstid. Efter alle Sole-
mærker at dømme befinder vi os i en af disse betyd- 

ningsfulde Kriser i Verdens Historie, da Menneskeslægten 
er paa Vej fra en afgrænset Epoke til en ny Epoke af vidt 
forskellig Karakter. Saadanne Brydningstider er af den 
yderste Vigtighed, thi Resultatet af dem kan blive be-
stemmende for Menneskets Bane i mange Slægtled —
maaske i mangt Aarhundreder. 

Overgang betyder Kamp. Og dette gælder i højeste 
Grad Nutiden. Naar en fjern Fremtids Historikere skal 
til at gøre vor Tids Regnskab op, vil de maaske komme til 
den Slutning, at Verdenskrigen kun var et Symptom —
en Episode i en langt vældigere Kamp mellem Ideer og 
elementære Kræfter, der begyndte længe før Krigen og 
varede længe efter, at den var forbi. Sikkert er det, at der 
nu raser en saadan Ideernes Strid. Maaske aldrig tidligere 
i Menneskehedens Annaler har saa forskelligartede Prin-
cipper udkæmpet saa heftig en indbyrdes Kamp om Herre-
dømmet over den kommende Tidsalder. 

I denne Strid synes Hovedmodstanderne nu at være 
Biologien og Bolshevismen: Bolshevismen som den atavi-
stiske Fortids Legemliggørelse, Biologien som det kom-
mende Fremskridts Haab. At kalde Bolshevismen Fortidens 
Legemliggørelse kan lyde paradoksalt i Betragtning af, at 
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den jo gør Fordring paa at være hypermoderne. Men vi 
har vejet denne Fordring og fundet, at den kun er Camou-
flage. Hvad vi har fundet, er, at Bolshevismen saa langt 
fra at være noget ganske nyt tværtimod er noget meget 
gammelt, at den er den sidste af en lang Række Oprør, 
som de samfundsfremmede, ringe og udartede Elementer 
'har iværksat mod Kulturer, der har irriteret dem, og som 
de derfor har villet ødelægge. Det eneste nye ved Bolshe-
vismen er dens »Rationalisering« af oprørske Følelser til 
.en overordentligt lumsk og bestikkende Oprørsfilosofi, der 
ikke blot har sammensvejset alle de virkelige Samfunds-
rebeller, men ogsaa har duperet og vildledt mange god-
troende Mennesker, der ikke fatter, hvad Bolshevismen 
er. Denne Forkæmper for den gamle, primitive Fortid har 
forskanset sig bag gamle Vildfarelser som Vilkaarslæren 
og »naturlig Lighed«, den begunstiges af Overgangstidens 
Uro og forstærkes af de degenererede og ringe Elementers 
stadig voksende Sværme. 

Over for denne frygtelige Modstander staar Biologien 
som det nyes Forkæmper. Biologien er en af den moderne 
Forskeraands skønneste Frugter. Modnet ved alvorlige 
Sandhedssøgeres taalmodige Møje har Biologien nu naaet 
en herlig Udvikling. Fra tusind stille Laboratorier og tyste 
Biblioteker er uclgaact Opdagelser, der helt kan forandre 
Menneskehedens Skæbne. Disse Opdagelser udgør den nye 
biologiske Aabenharing — den vældigste Forvandling af alle 
Forestillinger, som Verden nogensinde har set. Her har 
vi i Sandhed noget nyt: den hemmelighedsfulde Livsproces 
er blevet afsløret, den sande Vej til Fremskridt er opdaget, 
og Muligheden for at fuldkommengøre sig selv ved paa 
en Gang ufarlige og sikre Metoder er blevet lagt i Menne-
skets egne Hænder. Dette er, hvad den unge Videnskab 
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*Anvendt Biologi« eller, som den med et mere almindeligt 
Udtryk kaldes, »Eugenik« — Videnskaben om Raceforbed-
ring — gaar ud paa. Eugeniken er i Virkeligheden i Færd 
med at udvikle sig til en højere Syntes; idet den gør ud-
strakt Brug af, hvad der er opnaget indenfor andre Kund-
skabsomraader, bl. a. i Psykologien og Samfundsviden-
skaberne, og bliver derigennem stadig bedre rustet til at 
løse sin ophøjede Opgave. 

Det er straks iøjnefaldende, hvor fundamentalt nye de 
Ideer og Metoder er, der indgaar i det eugeniske Program. 
Hidtil har alle politiske og sociale filosofiske Systemer, hvor 
forskellige de end kunde være indbyrdes, været enige om 
'visse Principper: de har alle troet, at Livsvilkaarene var det 
afgørende, og de har alle villet forbedre Menneskeheden 
udefra nemlig villet forandre allerede levende Individer ved 
Hjælp af forskellige politiske og 'sociale Forholdsregler. 
Eugeniken tror derimod, at Arveligheden er den afgørende 
Faktor og agter at forbedre Racen indefra ved at bestemme, 
.hvilke levende Individer, der skal eller ikke skal frembringe 
de følgende Slægtled. Dette er ensbetydende med Ind-
førelse af en forbedret Samfundsudvælgelse, der hviler paa 
biologiske Betragtninger i Stedet for som hidtil paa Be-
tragtninger over Livsvilkaarene. Naturligvis vilde denne 
nye Udvælgelse hovedsagelig komme til at virke gennem 
de gamle sociale og politiske Hjælpemidler; men disse 
vilde ikke længere blive anset for at have nogen specifik 
Værdi i sig selv og vilde kun blive anvendt, for saa vidt 
de kunde forventes at forbedre Racen. Eugeniken benægter 
ikke Livsvilkaarenes Indvirkning; det er tværtimod netop 
som Følge af Livsvilkaarenes daarlige Indvirkninger paa 
Racen, at den eugeniske Videnskab er blevet en saa livs-
vigtig Nødvendighed. Men Eugeniken siger, at hvor rriæg- 
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tige Livsvilkaarene end er, er de dog kun en indirekte 
og anden Rangs Faktor, medens den direkte og første 
Rangs Faktor er Arvelighed. Derfor bør alle Vilkaarsind-
flydelser ses i Forhold til Arveligheden, der altid bør være 
det afgørende. Der er altsaa opstillet et nyt Kriterium for 
System og Handling paa alle Omraader af menneskelig 
Virksomhed, og dette medfører en almindelig Omvurde-
ring af alle Værdier. 

Det eugeniske Program kan udtrykkes saaledes: »Euge-
nikens Problem bestaar i at faa gennemført saadanne Æn-
dringer af juridisk, social og økonomisk Natur, i) at en 
større Procent fremragende Personer faar Børn, end det 
'nu sker, 2) at hver enkelt fremragende Persons Afkom i 
Gennemsnit bliver talrigere end nu, 3) at de ringeste Per-
soner ingen Børn faar, og 4) at andre ringe Personer faar 
færre Børn end nu«1-. • 

Selvfølgelig agter Eugeniken ikke at naa sit Maal paa 
een Dag eller med eet Slag. Da den er besjælet af Forsker-
aanden, tror den paa Evolution, ikke Revolution, og er 
altsaa henvist til strengt evolutionære Metoder. Eugeniken 
gør sig ikke til Talsmand for noget pludseligt Spring over 
i et uprøvet Utopia; den ønsker ikke at tage Skridt, der 
ikke er blevet videnskabeligt godkendt, og selv i saa Fald 
vil den først tage dem, naar en intelligent Offentlighed 
har givet dem sit Bifald. Men hvad Eugeniken hævder, 
er at det sidste halve Aarhundredes videnskabelige Op-
dagelser sætter Menneskeheden i Stand til trygt at kunne 
begynde paa Racens Forbedring. Den hævder endvidere, 
at det er absolut nødvendigt at faa gjort en saadan Be-
gyndelse; thi Racens Forringelse sker nu i et saa rask 

1) Popenoe & Johnson: *Applied Eugenies«, p. V (Forordet). 
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Tempo, og de Kræfter, der vil sprænge Samfundet, vokser 
saa urovækkende, at en Udsættelse vil kunne bevirke store 
Ulykker. 

Sandheden er den, at vor Race staar overfor den skarpe-
ste Krise i sin Historie. Videnskabens Fremskridt, der 
giver os saa godt Haab for Fremtiden, har i sig selv hidtil 
snarest gjort Faren større. Ikke blot de gamle Faktorer 
medvirker til Racens Forfald, men nye Faktorer, der kan 
blive kraftige Hjælpemidler til Racens Forbedring, virker 
nu i Hovedsagen i Retning af at svække den ved at paa-
skynde baade de fremragendes sociale Ufrugtbarhed og 
de ringes Formerelse. Resultatet heraf er en Raceforarmel-
sesproces, der foregaar med stigende Hast. 

Som den engelske Biolog Whetham ganske rigtigt siger: 
»Ansvarsfølelsen overfor Samfundet, den moralske Bevidst-
heds Vækst har naaet et vist Punkt iblandt os — et Punkt, 
som den, der giver sig af med Sociologi, godt kan kalde 
det springende Punkt. Dersom vi tager den Byrde paa os at 
forme Racens Skæbne og derved befrier Naturen for dens 
Hverv at skelne mellem skikkede og uskikkede, dersom vi 
paatager os at beskytte Samfundets svagere Medlemmer, 
dersom vi solidarisk iklæder os Ansvaret for, at der er 
alle mulige Slags Mennesker til, da maa vi, med mindre 
vi kan tænke os at opgive vore Forfædres Værk og for-
svinde den samme Vej som Fortidens Riger, ogsaa over-
tage det Hverv at bestemme, hvem der er de bedst skik-
kede til at udrette noget og til at sætte Afkom i Verden, 
hvem de Mennesker er, hvis Moral og intellektuelle Værdi 
berettiger dem og deres Efterkommere til at indtage en 
særligt begunstiget Stilling iblandt os, og hvilke Familiers 
Opfostring Samfundets Tid og Penge er bedst anvendt 
paa. Vi maa underordne os det Princip, at den, der har 

faaet ti Talenter ud af sine fem, bør nyde godt af den 
Dygtighed og Energi, han har lagt for Dagen, og at der 
ikke bør gives den, der Gang paa Gang har vist sig uden 
Evne til at bruge sin ene Talent, flere Chancer til at øde 
vore fælles Resourcer paa sig selv og sine Efterkommere«1. 

Den Virkning af eugeniske Forholdsregler, der bestaar 
i en permanent Lettelse af de sociale Byrder, burde øve stærk 
Tiltrækning paa en Verden, der vakler under Vanskelig-
heder. Hermed skal ikke være sagt, at de gammelkendte 
Reformeringsmetoder bør forsømmes. Men det maa erin-
dres, at den Slags Metoder, der for de flestes Vedkom-
mende kun berører Livsvilkaarene, kræver en konstant, 
maaske stigende Udgift for at holdes i Gang. 

For atter at citere Whetham : »Vi maa gøre os Væsens-
forskellen mellem de to Fremgangsmaader klar. For at 
udtrykke det i Korthed ser det ud til, at det Værk, Arve-
ligheden gør, er gjort en Gang for alle. Naar en angrebet 
Stamme udryddes, bliver Racen for al Fremtid bedre ved 
dens Fjernelse, og forsvinder en god Stamme, betyder det 
et uerstatteligt Tab; derimod kræver de Forbedringer, der 
opererer med Livsvilkaar, et stadigt Energiopbud for at 
holdes vedlige. Det ene kan sammenlignes med en virke-
lig Kapitalforøgelse i Henseende til Raceværdier, det andet 
medfører en stadig Udgift af Indtægter, fuldkommen be-
rettiget, saa længe Kapitalforøgelsen opretholdes, men ube-
rettiget, naar der maa trækkes paa Kapitalen.  — — 

»Naar vi betragter vort Problem i dette Lys, ser vi, at 
der maa være et vist Forhold mellem Gennemsnittet af 
en Nations medfødte Evner og den Virkning, der er Sand-
synlighed for at opnaa ved at ofre en given Energimængde 

lj Whetham: 'Decadence and avilintiom, Hibbert Journal, Oktober 
1911. 
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'paa at forbedre Livsvilkaarene. Dersom en Race falder 
tilbage i sine medfødte Egenskaber; dersom flere af Kul-
turens Misfostre som Følge af den offentlige Forsørgelses 
•og en usund Beskatnings Byrder opnaar voksen Alder og 
'sætter Børn i Verden, og der fødes færre dygtige Menne-
sker til at underholde dem, saa har Nationen ikke blot 
mindre Energi at ofre paa sine Samfundsforholds Opret-
holdelse og Forbedring, men den Energi, der raades over, 
vil faa tilsvarende mindre Virkning. Dersom den gamle 
Standard overhovedet kan opretholdes, kan det kun ske 
ved en Overanspændelse, der maa føre til Sammenbrud. 
Vi har da faktisk Forhold, hvorunder der vil opstaa De-
generation, og Livsvilkaarene vil gaa ned ad Bakke sam-
men med Slægtsarven«l. 

Hvad der ogsaa maa understreges, er Nødvendigheden 
af at undersøge, hvorledes Forholdsregler til Forbedring 
af Livsvilkaarene berører Racens Interesser. En af de al-
vorligste Indvendinger mod Vilkaarslæren er dens Ten-
dens til at betragte sociale og politiske Reformer som selv-
stændige Maal. Men naar man ser nøjere paa disse Re-
former fra et Racesynspunkt, viser det sig, at mange af 
dem har skadelige Følger for Racen, der mere end op-
vejer deres gode Sider; følgelig maa Reformerne modifi-
ceres, hvis de skal blive ønskelige i det lange Løb. Se 
f. Eks. paa en Ting som Fattighjælp. Det anerkendes al-
mindeligt, at den er nødvendig og ønskelig. Men hvor til-
talende den offentlige Forsørgelses Formaal end kan være, 
kræver baade Samfundets og Racens Interesser, at Fattig-
hjælp uddeles med eet absolut Forbehold, nemlig at Per-
soner, der professionelt lever af Fattigunderstøttelse, bør 
forhindres i at faa Børn. I modsat Fald vil Godgørenheden 

Whetham, op. cit.  

kun resultere i flere Tiggere, hvad der vil være skadeligt 
og uretfærdigt baade mod de driftige og dygtige Sam-
fundsmedlemmer, der betaler Skatterne, og mod selve 
Samfundet, der saa vidt muligt bør bruge disse Skatter 
til produktive Formaal. 

Eller tag Spørgsmaalet om »Samfundsstigens. Vi har jo 
set, at den Lethed, hvormed fremragende Individer stiger 
socialt, er betegnende for en fremskreden Kultur. Dette 
er noget, som intet oplyst og rettænkende Menneske kan 
benægte. Følgelig er Samfundsreformatorerne altid ivrige 
for at skaffe Begavelser fri Bane. Og dog maa ogsaa denne 
Sag ses under Racens Synsvinkel. Sæt »Samfundsstigens 
blev saa fuldkommen, at praktisk talt al Begavelse kunde 
blive opdaget og anbragt paa sit rette Samfundstrin. Det 
øjeblikkelige Resultat vilde blive en vældig Udfoldelse af 
Talent og Geni. Men dersom dette Problem kun betragte-
des som noget for sig selv, og dersom der ikke blev udtænkt 
Forholdsregler til Modvirkning af den ældgamle Tendens 
til de heldige fremragende Elementers sociale Ufrugtbar-
gørelse og Forsvinden, vilde denne Udfoldelse af Begavelse 
kun blive Indledningen til en yderlig Raceforarmelse og 
uoprettelig Hensygnen af Race og Kultur. Som Sagerne 
nu staar, er det selve »Samfundsstigens« Ufuldkommen-
heder, der sinker Raceforarmelsen og mindsker dens 
ulykkebringende Følger. 

'Idet vi altsaa husker paa, at alle politiske og sociale 
'Projekter nødvendigvis maa ses i Lys af deres Følger for 
Racen, vil vi nu betragte selve det eugeniske Program. 
Raceforbedringens Problem falder i to adskilte Dele: de 
frernragendes Mangfoldiggørelse og de ringes Fjernelse —
med andre Ord: nøjagtig det modsatte af, hvad der nu 
finder Sted. Disse Raceforbedringens to Faser kræver tyde- 
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ligvis helt forskellige Fremgangsmaader. De fremragendes 
Mangfoldiggørelse er en Proces, der gaar ud paa Racens 
Opbygning; de ringes Fjernelse er derimod en Raceud-
rensning. Disse Processer kaldes henholdsvis »positiv« og 
»negativ« Eugenik. 

Uagtet Raceopbygning ifølge sin Natur er af mere gen-
nemgribende Interesse end Raceudrensning, er det den 
sidstnævnte, vi først vil se paa. Raceudrensning er aaben-
bart det, hvormed Raceopbygningen maa begynde. Her 
er Videnskaben vundet længst frem, Trangen til Handling 
er her størst og den offentlige Mening fyldigst underrettet. 
Og der er virkelig allerede blevet gjort en Begyndelse. De 
gales og aandssvages Afsondring i offentlige Anstalter er 
det første Skridt i et Felttog mod Degenerationen, der 
bør kunne udvides i rask Tempo, saa snart Samfundet er 
blevet klar over Situationens fulde Alvor. Vi har allerede 
set, hvor langt alvorligere Problemet er, end man i Al-
mindelighed antager. Vi ved nu, at de saakaldte »degene-
rerede« Klasser ikke er skarpt afgrænsede fra det øvrige 
Samfund, men kun er dem, der er værst angrebet af en 
Kræftskade, hvormed den almindelige Befolkning vidt og 
bredt er befængt. De »degenererede Klasser« er i Virkelig-
heden kun Kernen i den uhyre »Bræmme« af aandelig og 
legemlig Usundhed, der strækker sig lige fra det unyttige, 
arbejdssky Subjekt og helt op til det »betændte Geni«. 

Degeneration er da en Kræftskade, der stadig breder 
sig, smitter og fordærver sunde Stammer, ødelægger Race-
værdier og forøger de sociale Byrder. Ja, Degeneration 
ikke blot hæmmer Samfundet, men truer selve dets Eksi-
stens. Da de degenererede er født uden Evne til at ind-
passe sig i en fremskreden Samfundsorden, bliver de uund-
gaaeligt dennes Fjender — navnlig de velbegavede defekte 

19 J. 1.:.■ 	 a. •-• 14,4...4 .4 4.. 4. 

Elementer, der efter deres Natur er dem, der ansporer 
den sociale Uro. Selvfølgelig søger Vilkaarslærens Tilhæn-
gere at hævde, at social Uro skyldes daarlige Samfunds-
forhold; men ser vi nøjere paa Sagen, finder vi, at daar-
lige Forhold i stor Udstrækning skyldes daarlige Menne-
sker. Selve den Omstændighed, at der findes Sværme af 
lavtstaaende Mænd og Kvinder, hvis egen Natur fordøm-
mer dem til Uduelighed og et forfejlet Liv, afføder auto-
matisk Armod, opfordrer til Udbyttelse og trækker de 
Mennesker ned, der staar lige over dem paa Samfunds-
stigen. 

Vi ser altsaa, at vore Samfundsbrøst for en stor Del kan 
henføres til Degeneration, og at intet i den Grad vilde 
kunne afhjælpe dem, som hvis Degenerationen fjernedes. 
Men dette kan kun ske ved at fjerne de degenererede. Og 
dette er et Raceanliggende, ikke et socialt Spørgsmaal. 
Ingen rent sociale Forholdsregler kan nogensinde trænge 
ind til Ondets Rod. Man kan tværtimod sige, at de snarere 
gør det værre; thi de søger jo at forbedre eksisterende In-
divider og holder derved Mængder af uskikkede Menne-
sker oppe og hjælper dem til at sætte endnu flere af samme 
Slags i Verden. 

Skal Samfundet nogensinde kunne frigøre sig fra sine 
værste Byrder, maa de sociale Reformer følgelig i stigende 
Grad suppleres med Racereformer. Vi maa skaffe os af 
baade med uretfærdige Samfundsforhold og med uskik-
kede Elementer. Skal vi kunne skabe en bedre Verden, 
maa vi have bedre Mænd og Kvinder. Ingen Reform af 
Love eller Indretninger eller økonomiske Systemer vil 
kunne skaffe os denne bedre Verden, med mindre den 
ogsaa skaffer os bedre Mænd og Kvinder. 

Derfor maa Samfundet resolut gaa i Gang med Degene- 
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Det første Skridt maa bestaa i at for-
hindre 	tydeligt degenererede fra at faa Børn. Det vil 
i Praksis sige, at de fleste af dem maa isoleres paa Anstal-
ter. Og det vil naturligvis igen betyde en stor øjeblikkelig 
Udgift'. Men i det lange Løb vilde saadanne Udlæg 
være den bedste Økonomi. Vi har jo set, hvad de degene-
rerede koster Samfundet. En eneste degenereret Slægt som 
Jukes kan koste Staten Millioner af Dollars. Og til disse 
direkte Udgifter maa lægges de indirekte Omkostninger, 
der rimeligvis beløber sig til langt større Summer. Be-
tænk de Tab, en ellers sund Stamme, der ødelægges ved 
en Blodblanding med Jukes, paafører Nationalformuen, 
selv om de kun regnes ud i Dollars og Cents. Betænk det 
umaadelig meget større Tab, et »betændt Geni« forvolder 
ved, at hans Begavelse, der kunde være blevet til en Vel-
signelse for Samfundet, ledes ind i et galt Spor og bliver 
til en ligefrem social Forbandelse, fordi der er kommet 
degenereret Blod ind i hans Slægt. 

Selv om vi imidlertid ser bort fra al den indirekte Skade, 
er de direkte Omkostninger, Degenerationen medfører, 
saa iøjnefaldende og lader sig saa nøje beregne, at det 
vilde være en udmærket Finansoperation at optage et Stats-
laan for ved Hjælp af de indkomne Midler at iværksætte 
en effektiv Isolering. Der er ingen som helst Tvivl om, 

1) Selv i de højest civiliserede Lande er for Tiden kun en lille Brøkdel 
af dem, der aldeles klart burde isoleres, i offentlig Varetægt og saaledes 
afskaaret fra al Mulighed til at forplante sig. F. Eks. er i de Forenede 
Stater, der staar temmelig højt i saa Henseende, kun TO eller 15 Procent 
af de tydeligt aandssvage anbragt paa Anstalter. Læseren erindrer, at af 
ca. 600 dalevende aandssvage og epileptiske Medlemmer af Juke-Slægten 
var i 1915 kun tre i offentlig Varetægt. At huse og føre Tilsyn med de 
vældige Skarer af defekte Mennesker, der gaar frit omkring, vilde kræve 
fem å ti Gange saa mange Anstalter, som der nu findes.  

at den deraf følgende Nedgang i Antallet af Betlere, Vaga-
bonder, Forbrydere o. s. v. vilde sætte Staten i Stand til 
at faa alle sine Penge tilbage, oven i Købet med gode 
Renter'. 

Selv en strengt gennemført Isolering af alle tydeligt de-
fekte, nulevende Individer vilde naturligvis ikke kunne op-
hæve Degenerationen. Den vældige »Bræmme« vilde gen-
nem Slægtled frembringe store Mængder Rekruter til An-
stalterne. Men disse Mængder vilde stadig mindskes, fordi 
Urenhedscentrernc var fjernede. Og naar dette een Gang 
var sket, vilde Racestrømmen efterhaanden rense sig selv. 
Husk, at naar Racen een Gang er blevet renset ud, be-
høver det ikke at gøres om igen. Videnskabens vægtige 
Vidnesbyrd viser, at Degeneration ikke fremkaldes af Livs-
vilka.arene; men skyldes Arvelighed, og at den Degenera-
tion, vi har at gøre med, er en gammel Degeneration, der 
gennem mange Slægtled er blevet ført videre i Kimplas-
maen. Dersom vi altsaa blot frigjorde os fra denne gennem 
Aarhundreder ophobede Degenerationsmasse, vilde den 
aldrig mere komme igen. Vel kunde der af og til fødes 
spredte degenererede Individer; men disse isolerede Til-
fælde, der ikke vilde faa Afkom, vilde være af forsvindende 
Betydning. 

Vi ser altsaa, at almindelig og følgerigtig Anvendelse af 
de Metoder, der allerede nu bifaldes af Offentlighedens, 

1) Saadanne Anstalter vilde ikke koste saa meget, som mange tror. 
Tidligere Tiders uhyre Kaserner, hvor Beboerne holdtes indespærrede, er 
ved at vige for I■Landkolonien, hvor Patienterne fører et sundt Friluftsliv, 
og hvor der ikke alene sørges for dem, men hvor de kan fortjene meget af, 
hvad deres Underhold koster. Det maa erindres, at mange defekte Menne-
sker er i Besiddelse af stor Legemsstyrke og holder af anstrengende Muskel-
arbejde. 4, 

2) Vor Tids Offentlighed bifalder i Almindelighed, at de defekte iso- 
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og som allerede nu praktiseres i lille Maalestok, vilde være 
tilstrækkelig til at rense Racen fra dens værste Urenheder. 
Det vilde dog selvfølgelig blive en langvarig Proces, der-
som man ikke desforuden tyede til andre Midler. Den 
usunde »Bræmme« er saa bred, Antallet af mindre tydeligt 
defekte hinsides den nuværende »Indespærrings«-Grænse 
saa stort og deres Fødselshyppighed gerne saa høj, at der, 
med mindre mange af disse Grader ogsaa — enten ved 
Isolering eller Steriliserings — hindredes i at faa Børn, 
sandsynligvis vilde forløbe to eller tre Slægtled, før Mæng-
den af de nyopdukkende defekte vilde blive afgjort for-
mindsket. I Mellemtiden vilde Samfundet vedblivende lide 
under de Byrder og Farer, som en vidt udbredt Degenera-
tion medfører. Om denne Risiko bør løbes, er det den 
offentlige Menings Sag at afgøre. Offentligheden er for-
modentlig endnu ikke parat til at tage mere end det oven 
foreslaaede »første Skridt«, nemlig vore tydeligt defekte 
Individers fuldstændige Isolering. Dette gør nogle af Race-
forbedringens Talsmænd utaalmodige eller mismodige, 
men det er der ingen Grund til. De paagældende bør 
huske paa, at det store ligger i at faa gjort en virkelig .  
Begyndelse_i.den rigtige Retning. Naar dette første Skridt 
een Gang er blevet taget, vil de gode Resultater ligge saa 
klart for Dagen, at den offentlige Mening snart vil være 
rede til videre Fremstød ad samme Linie. 

leres. Hovedvanskeligheden ved en gennemført Isolering ligger i Penge-
spørgsmaalet. 

1) Sterilisering maa ikke forveksles med Kastrering. Den Fremgangs-
maade, der nu anvendes ved Sterilisering af Mænd (Vasectorni), er en 
ubetydelig Operation, der ikke bevirker funktionelle Forstyrrelser af nogen 
Art og absolut ikke svækker Kønskraften naar undtages, at der naturlig-
vis ikke kan ske Forplantning. Sterilisering af Kvinder medfører, som 
den nu udføres, en temmelig alvorlig Operation. Men der er Udsigt til 
andre forbedrede Steriliseringsmetoder (Røntgenstraaler o. s. v.). 

En Omstændighed, der burde fremskynde den offent-
lige Menings Omvendelse til det eugeniske Program, er 
dets dybe Humanitet. Eugeniken er haard mod daarlige 
Stammer, men mod Individet er den altid mild. Naar Euge-
niken siger: *De degenererede maa udryddes«, mener den 
ikke de nulevende degenererede, men deres mulige Af-
kom. Disse mulige Børn vil aldrig komme til Verden, hvis 
Eugeniken faar sin Vilje. Men naar dette Hovedformaal 
først er opnaaet, er der al Grund til at behandle det de-
fekte Individ med al mulig Hensyntagen. Ja, i et Sam-
fund, der besjæledes af eugeniske Principper, vilde de de-
genererede og overhovedet de ringe Elementer blive be-
handlede langt bedre, end de nu bliver; thi et saadant 
Samfund behøvede ikke at frygte, at mere Godgørenhed 
vilde betyde flere daarlige Elementer. Det vilde ogsaa 
være mere tilbøjeligt til at indtage en venlig Holdning, 
fordi det vilde vide, at Defekter skyldes Arvelighed, og at 
man hverken kan straffe eller rette paa en slet Kimplasma. 

Desuden vilde selve den offentlige Menings Omvendelse 
til det eugeniske Synspunkt betyde en mægtig Hjælp til 
Racens Rensning ad frivillig Vej. Lovbestemmelser om 
Isolering og Sterilisering vilde i Praksis kun komme til at 
berøre de allerringeste Elementer, hvis Mangel paa For-
stand og Selvbeherskelse gør dem uskikkede til at fatte 
Samfundets Interesser og følgelig nødvendiggør Tvangs-
forholdsregler. Men saadanne Lovbestemmelser vilde ikke 
direkte berøre de højere begavede, usunde Elementer. Her 
er det netop, en oplyst offentlig Menings Tryk vilde faa 
stor Betydning. Vi skal senere nærmere omtale de Slut-
ninger, der maatte drages af, at der i den almindelige Be-
folkning udviklede sig en.virkelig Racesamvittighed'i--- det, 
man kan kalde en »eugenisk Samvittighed«. Her kan det 
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være nok at sige, at en saadan Racebevidsthed vilde fjerne 
de mildere angrebne aandeligt defekte lige saa hurtigt, 
som de haardere angrebne fjernedes i Kraft af Loven. 
et Samfund, der besjæledes af en eugenisk Samvittighed, 
vilde det at sætte legemligt eller aandeligt usunde Børn 
i Verden blive betragtet som en Skændsel, og den offent-
lige Mening vilde instinktivt oprejse en stærk Tabu, der 
virkningsfuldt vilde lægge Baand paa alle andre end de 
ligeglade og samfundsfjendtlige Individer — og dem vilde 
Loven naturligvis tage sig af 

En saadan social Tabu vilde imidlertid ikke betyde 
Masse-Cølibat. For det første er der en hel Mængde Menne-
sker, hvis Kimplasma fører arvelig Besmittelse, men som 
selv kun har den i latent Form. Denne latente eller »re-
cessive« Befængthed gør ikke sine øjeblikkelige Bærere no-
gen personlig Skade og viser sig for det meste heller ikke 
hos deres Børn, med mindre de gifter sig med Folk, der 
er disponerede paa lignende Maade. Ved at undgaa For-
bindelser med netop disse Folk, vil der ikke blot være 
rimelig Sikkerhed for, at vel overvejede Giftermaal vil give 
sunde Børn, men selve det sygelige i Stammen vil sæd-
vanligvis forsvinde i Løbet af et Par Slægtled, og Kim-
plasmaen vil saaledes blive helbredet. Desuden er det ikke 
en Gang nødvendigt at hindre de Mennesker i at gifte sig, 
hvis Befængthed gør det utilraadeligt at lade dem blive 
Forældre. Den eneste Indskrænkning bør bestaa i, at de 
ingen Børn maa faa. Og dette vil være fuldt ud gennem-
førligt; thi naar Offentligheden først ser paa Tingene fra 
Racesynspunkt, vil man opgive den nuværende taabelige 
og skadelige Holdning over for Spørgsmaalet Fødsels-
begrænsning, og der vil ikke blive undfanget uvelkomne 
Børn. 

Ved den oven beskrevne Forening af Lovbestemmelser, 
sociale Forholdsregler og individuel Handling, hvorved 
Degenerations- og Ringhedsproblemerne kunde gribes an 
baade fra oven og fra neden, vilde de støt mindskes, og 
Racestrømmen vilde lige saa støt blive renset ud. Det, 
der maa understreges, er, at dette kan ske næsten ude-
lukkende ved forstandigere og mere udstrakt Brug af Frem-
gangsmaader, der allerede er i Anvendelse og allerede i 
vid Udstrækning er godkendt af den offentlige Mening. 
Isolering af defekte Individer, Erkendelse af Raceprin-
cipperne, fornuftigt Valg af Ægtefælle, Fødselsbegræns-
ning — det er Hovedpunkterne paa Raceudrensningspro-
grammet. Heraf fremgaar, at dette Program er strengt 
evolutionært og i sit Væsen konservativt. De første Skridt 
er saa simple og selvklare, at de kan tages uden nævne-
værdig Ændring i Samfundsorden eller Lovgivning og 
uden at krænke en intelligent, offentlig Mening. Videre 
Skridt kan trygt overlades Fremtiden, og der er god Grund 
til at tro, at de vil blive taget meget snarere, end man i 
Almindelighed tænker sig, fordi de første Skridts Resul-
tater vil være saa iøjnefaldende og overbevisende. 

Saaledes er i Korthed den Raceudrensningsproces, der 
kaldes »negativ« Eugenik. Mange, der alvorligt tror paa 
Raceforbedring, er tilbøjelige til at undervurdere Eugeni-
kens »negative« Side. De mener, at det livsvigtige Problem 
bestaar i at forøge de fremragende, og at det eugeniske 
Programs »positive« Side derfor lige fra Begyndelsen maa 
fremsættes med lige saa stærkt Eftertryk. 

Heri tror jeg nu, at de tager fejl. Selvfølgelig er For-
øgelsen af de fremragende Typer en absolut Forudsætning 
for Racens Fuldkommengørelse. Men at fuldkommengøre 
Racen er en langt vanskeligere Sag end at rense den ud 
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og kræver Forholdsregler, som Offentligheden for Fler-
tallets Vedkommende endnu ikke er beredt til. Bort-
set fra saadanne Forholdsreglers Hensigtsmæssighed maa 
der desuden regnes med den vigtige Omstændighed, at 
Raceudrensning mere end noget andet vil skabe den so-
ciale og aandelige Fasttømrethed, der vil blive det sikre 
Grundlag, hvorpaa Raceopbygningen kan finde Sted. 

Mange Eugenikere er i deres Behandling af disse Pro-
blemer tilbøjelige til at koncentrere deres Opmærksomhed 
om de saakaldte »defekte Klasser« og betragte dem som 
et særskilt Problem. Det er de jo dog ikke. De defekte 
Klasser er ikke adskilt fra det øvrige Samfund; de er kun 
dem, der lider haardest under Defekter, som i mildere 
Grad er udbredt paa Kryds og Tværs i hele Befolkningen. 
Disse Defekter, der stadig spreder sig og smitter sunde 
Stammer, trykker, splitter og indskrænker Menneskers Ka-
rakter og Personlighed paa alle optænkelige Maader. Naar 
aandelig Usundhed og Svaghed og Dumhed blev udsond-
ret, vilde altsaa det bevirke Underværker. Ikke alene vilde 
det gøre de enkelte Individers Personlighed harmonisk og 
fast, men det vilde faa samme Virkning paa hele Sam-
fundet. 

Man forestille sig et Samfund, hvor Befolkningens over-
vældende Flertal ejede sunde Sjæle i sunde Legemer, og 
hvor baade »betændte Genier» og arbejdssky Døgenigter 
praktisk talt var ukendte Begreber. Selv om Størstedelen 
af Befolkningen endnu kun var af middelmaadig Forstand, 
vilde Gevinsten jo være enorm, saavel hvad Fasttømret-
hed som Fremskridt angaar. Det, at de neurotiske imbe-
cile, lastefulde, svaghjærnede og viljeløse Elementer var 
fjernede, vilde gøre Samfundskatastrofer til en Umulig-
hed; thi selv de, der ikke kunde tænke langt, kunde ventes 

at tænke rankt og indse, at en Sprængning af Samfundet 
ikke kunde gavne nogen, der søgte sin Fordel i dets Orden 
og Fremskridt. Naturligvis vilde de middelmaadige Masser 
være afgjort konservative, og de vilde holde Fremskridtet 
tilbage; men deres Konservatisme vilde være langt mere 
gennemsyret af sund Fornuft, Samarbejde og Samfunds-
aand, end det nu er Tilfældet, og opbyggende Bestræbelser 
vilde derfor vinde bedre Gehør og have større Mulighed 
for at blive gennemført. 

Naar vi stiller dette Billede op mod den desorganiserede, 
gærende, af fuldkomment Kaos truede Verden, vi nu lever 
i, skal jeg henstille til Overvejelse, om vi ikke først bør 
lægge an paa at skaffe os en Stabilisering af lignende Art 
som den her beskrevne, før vi kan gaa i Gang med at 
skabe en Overrace. Den Opgave, der ligger nærmest for, 
er at faa standset den vældige Spredning af ringere Ele-
menter, der nu foregaar. Det er muligt, at vi er i Færd 
med at miste vore bedste Stammer; men vi mister dem i 
et meget langsommere Tempo end det, hvori vi mang-
foldiggør vore daarligste. Vor Undersøgelse af differentiel 
Fødselshyppighedz viste os, at dersom denne vedbliver 
uforandret, vil vore mest intelligente Stammer i Løbet af 
det næste hundrede Aar mindskes med mellem en og to 
Tredjedele; den viste os ogsaa, at vore mindst intelligente 
Stammer i Løbet af samme Tid vil forøges mellem seks 
og ti Gange. øjensynligt er det da denne de ringeste Ele-
menters enorme Ynglen, der for enhver Pris maa forhin-
dres, dersom Samfundet skal frelses fra Sprængning og 
Opløsning. Raceudrensning er tilsyneladende det eneste, 
der kan standse den. Derfor maa Raceudrensningen være 
vor første Omsorg. 

1) I Kapitel III. 
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Hermed skal selvfølgelig ikke være sagt, at Racens Op-
bygning bør forsømmes. Vi bør tværtimod lægge vore 
Hoveder i Blød i saa Henseende. Kun bør vi lige i Øje-. 
blikket samle al vor Energi om det uopsættelige Degenera-
tionsproblem og vedblive dermed, indtil vi faktisk har 
faaet virksomme Lovbestemmelser, der nogenlunde sikrer 
os Herredømmet over det. I Mellemtiden vil selve den 
Omstændighed, at vi i det hele taget tænker eugenisk, 
bringe os vigtige positive Resultater. Selv om de ikke 
skulde faa Skikkelse af Love, vil de dog afspejle sig stærkt 
i ændrede Idealer og ændrede Begreber om, hvad man 
som Samfundsmedlem kan og ikke kan. Udviklingen af 
den »eugeniske Samvittighed«, der, som vi saa, giver Løfter 
om at ville spille en saa vigtig Rolle ved Fjernelsen af de 
højere begavede degenererede Elementer, vil ogsaa an-
spore de velhavende til at stifte større Familier, at fore-
trække Børn for Luksus og at skelne mellem de høje 
Omkostninger ved at leve og Omkostningerne ved at 
leve højt. Folk vil tænke mindre paa »Rettigheder« og 
mere paa »Pligter«, de vil komme til at se paa deres 
Race paa ganske lignende Maadc, som de ser paa deres 
Land, og de vil bringe Ofre for Efterslægten, som de nu 
gør det for Fædrelandet. 

Og under saadanne Forhold vil Offentligheden snart 
blive moden til at overveje bestemte eugeniske Forholds-
regler af opbyggende Karakter. En af disse Forholdsregler, 
der allerede nu anes, er en faldende Beskatning i For-
hold til Familiernes Børneantals. Senere hen kan Sam-
fundet give Belønninger for samfundsnyttige Børn. Dette 

1) De Forenede Staters Forbunds-Indkomstskat giver f. Eks. gifte Per-
soner større Lettelser end ugifte og tillader desuden Fradrag for hver af 
dem, der forsørges af Skatteyderen, herunder naturligvis mindreaarige 
Bern. 

rnaatte dog gøres med stor Forsigtighed; thi en kritikløs 
Understøttelse af store Familier uden Hensyn til deres 
Raceværdi vilde faa yderst uheldige Følger. Den vilde 
kun lægge en ny Skattebyrde paa de driftige og dygtige 
til Ansporing af de uskikkede — der ikke har Ansporing 
behov! Saadanne Understøttelser bør kun gives, hvor de 
paagældende Ægtepars gode Race er umiskendelig og har 
lagt sig for Dagen ved paavist Dygtighed, sund Slægtsarv 
og gennem psykologiske Undersøgelser. 

Disse Ting og enkelte andre af beslægtet Art er antage-
lig de eneste udpræget opbyggende Lovforholdsregler, som 
den offentlige Mening for Tiden, i det mindste delvis, er 
indstillet paa. Men heri ligger der ikke noget nedslaaende. 
Det store bestaar som sagt i at faa Folk til at tænke race-
mæssigt. Naar vi faar udviklet en »eugenisk Samvittighed« 
og faar bremset Degenerationen, vil Planer til Racens 
Opbygning opstaa næsten af sig selv. Det er en uvur-
derlig Fordel for en Bevægelse, at den hviler paa Evolu-
tionsprincippet og er inspireret af videnskabelig Forsker-
aand. En saadan Bevægelse behøver ikke saaledes som 
Planer til det Land Utopia at springe fuldfærdig ud af 
sin Ophavsmands Fantasi som Athene fra Zeus' Pande. 
Den kan tværtimod udfolde sig langsomt, men sikkert, 
bevæge sig frem ad mange Linier, alt imens den prøver 
sin egen Rigtighed ved hvert Skridt og styrkes i Menne-
skenes Omdømme ved at give Beviser i Stedet for Løfter. 

»Der er adskillige Veje, man kan slaa ind paa i Bevidst-
hed om, at selv om ingen af dem skulde være Hoved-
vejen, vil de sandsynligvis alle før eller senere munde 
ud i denne. Heldigvis er Eugeniken — saa paradoksalt 
det end kan lyde — i Stand til at gaa frem ad alle disse 
Stier samtidigt; thi den sætter sig intet bestemt Maal, den 

kampen mod Kulturen. 	 17 
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opstiller ikke noget enkelt bestemt Mønster, som hele 
Menneskeheden skal afpasses efter. Den tager Menneskene, 
som den finder dem, og agter at mangfoldiggøre alle de 
Typer, som Fortidens Erfaring og Nutidens Fornuft har 
vist er af størst Værdi for Samfundet. Og ikke blot vil 
den gerne øge deres Antal, men ogsaa deres Dygtighed, 
deres Evne til at tjene Racen. 

Naar Eugeniken gør dette, er den utvivlsomt i Overens-
stemmelse med den populære Filosofi, der gaar ud paa, 
at Samfundets Maal er at skabe den størst mulige Lykke 
for de flest mulige Mennesker eller, mere bestemt udtrykt, 
en Forøgelse af Menneskelykkens Totalsum. At hindre, at 
der kommer Mennesker til Verden, der fra Fødselen vilde 
være fordømt til kun at bringe Ulykke over sig selv og 
deres nærmeste, at forøge Antallet af dem, der besidder 
vel udviklede, nyttige legemlige og aandelige Egenskaber, 
at udvirke, at der bliver flere energiske Menneskevenner 
og færre samfundsfjendtlige og defekte Individer, et saa-
dant Foretagende vil sikkert bedre kunne forøge de flest 
mulige Menneskers Lykke end alle Slags foreløbige sociale 
Lindringsmidler og Plastre paa ulægelige Samfundssaanl. 

Kan vi bevare Samfundets Ligevægt og afvende et 
Sammenbrud, er der al Grund til at tro, at der snart vil 
indtræde en afgjort Bedring i Verden. Den nye biologiske 
Aabenbarings Sandhed er allerede blevet erkendt af en 
stor Mængde tænkende Mænd og Kvinder i alle civili-
serede Lande, og naar den faar slaaet Rod i den folkelige 
Bevidsthed, vil den faa en virkelig forbløffende Indflydelse 
paa Ordningen af Verdensindretningen. 

Thi Raceforbedring er i aller højeste Grad et praktisk 
Anliggende! Naar det gaar op for Mennesker, at Befolk- 

1) Popene & Johnson: ,Applied Eugenies., p. 165.  

ningens Kvalitet er Kilden til al deres Trivsel, Fremskridt, 
Tryghed, ja selve deres Eksistens, naar de indser, at et 
eneste Geni kan være mere værd i kontante Penge end 
et Dusin Guldminer, medens omvendt Raceforfald be-
tyder materiel Forarmelse og K.ulturhensygnen, naar vi 
kommer saa vidt, at dette virkelig tros, da vil vi se Eugeni-
ken forme sociale Programmer og Partiernes Politik. 

Og der er som sagt meget, der taler for, at dette kan 
indtræffe snarere, end man nu tænker sig. Mange Tilhæn-
gere af Raceforbedring er utilbørligt pessimistiske. Men 
deres Pessimisme er ganske naturlig; thi da de er fuldt 
paa det rene med den eugeniske Tankes overordentlige 
Vigtighed, synes dens Fremgang dem urimeligt langsom. 
Men den, der studerer Historien, finder Fremgangen usæd-
vanligt rask. For kun tyve Aar siden var Eugeniken prak-
tisk talt ukendt udenfor visse videnskabelige Kredse. Nu 
har den faaet fast Fod i alle civiliserede Landes in-
tellektuelle Elite og har vundet Offentlighedens interes-
serede Opmærksomhed. Historien viser, at naar en Tanke 
først cr naact saa vidt, spreder den sig gerne med til-
tagende Fart. Hvad enten Eugenikerne arbejder med ab-
strakt Forskning for at kaste yderligere Lys over Tanken 
eller mere praktisk med at oplyse Offentligheden, kan de 
da efter min Mening alle som en nære godt Haab om at 
se deres Bestræbelser komme ind under »Loven om stigende 
Udbytte« og i Løbet af de nærmeste Aartier høste lige saa 
overraskende som velsignelsesrige Resultater. 

Den eneste dødbringende Fare, der truer Raceforbed-
ringens Sag, er Muligheden af, at de samfundsskadelige 
Elementer, der instinktivt hader Eugeniken, som de hader 
alle en fremadskridende Civilisations øvrige Ytringer, skal 
kunne sprænge Samfundet. Kan denne Fare afvendes, er 

17' 
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Raceforbedringens Sejr praktisk talt sikker; thi Eugeniken 
kan holde, hvad den lover. Naar dette først gaar op for Offent-
ligheden, vil den ikke blot være villig til, men ivrig efter 
at faa disse Løfter indfriet. Naar Samfundet fatter, hvilken 
uberegnelig Værdi et fremragende Menneskemateriale re-
præsenterer, skal det nok passe paa at bevare og udvikle 
sine Raceværdier. Der vil da blive værnet om de frem-
ragende Stammer, ikke alene paa Grund af deres høje 
.almindelige Værdi, men ogsaa fordi de er det Voksested, 
der ene kan frembringe de sjældne geniale Personligheder, 
som rejser sig taarnhøjt over Menneskesletten, og hvis 
skabende Kraft er Fremskridtets Hoveddrivfjeder. 

Det Folk, der tager Vare paa sit fremragende Menneske-
materiale, vil altsaa høste dobbelt Velsignelse. For det 
første vil dette Materiale Slægtled efter Slægtled ufejlbar-
ligt frembringe mange evnerige, energiske, samfundsnyttige 
Mænd og Kvinder, som vil højne Samfundet og fremme 
menneskelig Id paa alle Omraader. Og i Tilgift til alt det 
øvrige vil disse Stammer fra Tid til anden frembringe et 
»Geni« — en af disse uendeligt sjældne, men uendeligt 
værdifulde Aander, der leder Menneskenes Skæbne ind i 
nye Baner, og hvis Navne giver Genlyd gennem Tiderne. 

»Enhver Race behøver Førere. Disse Førere dukker nu 
og da op, og vi ved nu tilstrækkeligt om Eugenik tiI at 
kunne sige, at deres Tilsynekomst hyppigt lader sig forud-
sige og ikke er en Tilfældighed. Det er muligt at opnaa, 
at de viser sig oftere, og dertil at højne hele Racens Ni-
veau, saa at hele Nationen bliver lykkeligere og nyttigere. 
Her ligger Eugcnikens store Opgaver. Amerika behøver 
flere Familier af samme Slags som den gamle puritanske 
Slægt, der er et af Eugenikens hyppigt anvendte Eksempler: 

I Spidsen for den staar Jonathan Edwards, og efter 

ham følger en Fylking af hans Efterkommere, der i Aaret 
1900 talte 1.394 Personer. Af dem var 1.295 eksaminerede 
Akademikere; 13 Præsidenter for vore største Universiteter; 
65 Universitetsprofessorer, og mange Chefer for andre vig-
tige Læreanstalter; 6o Læger, hvoraf mange fremragende; 
over i oo Præster, Missionærer eller teologiske Professorer; 
75 Officerer i Hær og Flaade; 6o udmærkede Forfattere 
og Skribenter, der har skrevet og udgivet 135 fortjenstfulde 
Bøger og redigeret 18 store Tidsskrifter; 33 amerikanske 
Stater og adskillige udenlandske har høstet Fordel af deres 
eminente Virksomheds velsignelsesrige Resultater; over 100 
var Jurister, og en af disse var vor berømteste Professor i 
Jura; 3o var Dommere; 8o valgtes til offentlige Embeder, 
en af dem var de Forenede Staters Vicepræsident; 3 var 
de Forenede Staters Senatorer; adskillige var Guvernører, 
Kongresmedlemmer, gav Udkast til Statsforfatninger, var 
Borgmestre i Storstæder og Gesandter ved fremmede Hof-
fer; en var Præsident for Pacific Mail Steamship Company; 
15 Jernbaneselskaber, mange Banker, Forsikringsselskaber 
og store Industriforetagender staar i Gæld til dem for deres 
Ledelse. Paa næsten ethvert, ja, maaske paa alle Omraader 
af Samfundets og det almene Vels Fremskridt, har man 
haft Kending af den Fremdrift, der bor i denne sunde og 
gamle Slægt. Ingen af dens Medlemmer vides nogensinde 
at være blevet dømt for en Forbrydelse«1. 

Saadan ser Beretningen om Jonathan Edwards' Slægt 
ud. Sammenlign den nu med Juke-Slægten!2  Kan Offent-
ligheden, naar den stilles overfor saadanne Vidnesbyrd, 
ret længe vedblive at være blind for de enorme medfødte 
Forskelligheder, Menneskematerialet rummer? 

1) Popenoe & Johnson, pp. 161-162. 

2) Se Kapitel III. 
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at højne Racens Niveau ved at frembringe færre Menne-
sker med legemlige og aandelige Defekter og flere Menne-
sker af legemlig og aandelig Fortræffelighed. En saadan 
Race burde blive i Stand til at holde sig selv vedlige, til 
at beherske Naturen, til gradvis at forbedre sine Livs-
vilkaar; dens Medlemmer burde blive lykkelige og pro-
duktive. At sætte sig et saadant Maal synes berettiget, 
efter hvad vi hidindtil ved om Evolutionen; og det er 
muligt at nærme sig detut. 

Det vil altsaa ses, at det eugeniske Ideal er en Overrace, 
der stadig bliver mere fuldkommen. Ikke Nietzsches »Over-
menneske» — denne glimrende, men sygelige Vision af 
en Herrekaste, der skulde blomstre som en prangende, men 
snyltende Orchide paa en raadden Stamme af fornedrede 
Slaver; men en Overrace, der helt igennem gør sig fri fra 
sine defekte Bestanddele og helt igennem højner sig selv ved 
Fremelskning og Højnelse af sine Egenskaber. 

En saadan Race vil blive ensbetydende med en ny Kul-
tur. Selv under de gunstigste Forhold kan denne Race 
og denne Kultur hverken fremstaa i Dag eller i Morgen 

maaske først, naar der er gaaet mange Slægtled; thi 
som alt varigt vil de være Produkter af en evolutionær, 
fremadskridende Proces, ikke af flammende Revolution, 
ej heller af sløvende Reaktion. 

Men hvor trinvis denne evolutionære Proces end kom-
mer til at foregaa, vil den dog til sin Tid bevirke For-
andringer, som vi næppe kan drømme om. Alle Menneske-
tilværelsens Faser vil blive forvandlede: Love og Skikke, 
Kunst og Videnskab, Forestillinger og Idealer, ja endog 
Menneskets Begreb om Uendeligheden. 

Hvorledes skal vi bedst karakterisere dette Fremtids- 

       

    

Edwards-Slægten er en Illustration til et livsvigtigt Prin-
cip, nemlig Evnernes uendelige Mangfoldighed. Mange 
uvidende eller fordomsfulde Kritikere har paastaaet, at 
det, Eugeniken stiler efter, er en specifik »Overmenneske»-
Type, et eneste bestemt Slags »Præmiedyru. Dette er det 
rene Nonsens. Ingen virkelig Eugeniker kan ville noget 
saadant, og det af den gode Grund, at Eugenikeren mere 
end nogen anden er klar over, at den fremragende Kim-
plasmas Hovedegenskab er dens altomspendende skabende 

Tilskyndelse — der giver sig Udtryk i mangfoldige Slags 
Virksomhed. 

Hvad Eugeniken vil, er »legemligt sundere Mænd og 
Kvinder, evnerigere i alle værdifulde Retninger. Hvad der nu 
end kan være Udviklingens egentlige Maal, saa kan næppe 
andre end den professionelle Pessimist mene, at en Race, 
der bestaar af saadanne Mænd og Kvinder, af den Grund 
skulde blive sinket paa sin Vej. 

»At de enkelte Evner staar i et vist gensidigt Forhold 
til hinanden, er saa velunderbygget bevist som nogen 
Kendsgerning i Psykologien. De, der river ned paa Euge-
niken ud fra den Betragtning, at der umuligt kan opstilles 
nogen »Fuldkommenhedsmaalestoka, eftersom Samfundet 
har Brug for mange forskellige Slags Mennesker, overser 
denne Kendsgerning. Hvis man fremmer Børnerigelighe-
den i dygtige Familier af forskellige Typer, vil man derved 
frembringe mere Dygtighed af alle Slags; thi hvis en Fa-
milie er særligt begavet i een Retning, vil dens Begavelse 
i flere andre Retninger i Reglen være over Gennemsnittet. 

Eugeniken stiler ikke hen imod noget specifikt Over-
menneske, efter hvis Type den øvrige Race skal afpasses. 
Den tror ikke, at dens Arbejde vil ophøre i et eugenisk 
Tusindaarsrige. Den er en stedsevarende Proces, der kun søger 
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1) Popenoc & Johnson, p. 166. 
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samfund? Jeg tror, at det klarest vil kunne betegnes ved 
det ene Ord: Nyaristokrati. Racefuldkommengørelsens Ideal 
smelter de to hidtil stridende Ideer, Aristokrati og Demo-
krati, sammen til en højere, harmonisk Enhed. Jeg tænker 
her ikke paa de to Ideers specielt politiske Sider gennem 
Tiderne, men paa det Livssyn, de i videre Forstand hver 
for sig repræsenterer. 

'Set fra dette bredere Grundlag hviler Demokrati paa 
den Opfattelse, at Menneskene ligner hverandre, Aristokrati 
paa den Opfattelse, at Menneskene er forskellige. Begge 
Opfattelser er jo paa en Maade holdbare. I Forhold til 
de uhyre Uligheder, der findes mellem Menneskene og 
andre Livsformer, tager Forskellighederne mellem Menne-
skene indbyrdes sig ubetydelige ud, og Menneskeheden 
fremtræder da væsentligt som en Enhed. Sammenlignes 
Menneskene derimod indbyrdes, er de store Uligheder 
mellem dem paafaldende, og Menneskeheden fremtræder 
da med en næsten uendelig Forskelligartethed. 

Var dette blevet klart erkendt, vilde Demokrati og Ari-
stokrati være blevet betragtet som Dele af en større Sand-
hed, og maaske var der da ikke opstaaet et saa dybt Mod-
sætningsforhold mellem dem. Desværre blev begge de to 
Begreber formuleret for længe siden, da Videnskaben var 
i sin Barndom, og Livets Love praktisk talt endnu var 
ukendt. Følgelig blev de begge for en stor Del grundlagt 
paa falske Anskuelser: Demokratiet paa Vranglæren om 

.naturlig Lighed, Aristokratiet paa Vranglæren om kunstig 
.Ulighed. 

Og da de hvilede paa Vildfarelser, fungerede baade 
.Demokrati og Aristokrati daarligt i Praksis: Demokratiet 
.søgte at fremkalde nedrivende, udjævnende Lighed, Ari-
stokratiet at skabe uretfærdig, tyrannisk Ulighed. Dette 

forøgede kun Modsætningerne mellem de to Systemer; thi 
det ene blev stadig anraabt om at raade Bod paa den 
Skade, det andet forvoldte, og Samfundsonder blev stadig 
tilskrevet den besejrede Part alene i Stedet for at erkendes 
som begges Værk. 

,I det sidste halve Aarhundrede har den demokratiske 
Tanke overalt haft en Fremgang uden Sidestykke, medens 
.den aristokratiske er kommet tilsvarende i Miskredit. Ja, 
.saa fuldstændig har Demokratiets Sejr været, at man har 
.ydet det en overtroisk Ærbødighed, og at enhver Kritik 
.af dets Princips Fuldkommenhed i vide Kredse er blevet 
.betragtet som en Slags Majestætsfornærmelse, ja Hellig-
brøde. 

Dette er imidlertid en usund Tilstand; thi den demo-
kratiske Tanke er jo ikke fuldkommen, men en Blanding 
.af Sandhed og Vildfarelser som f. Eks. den »naturlige 
.Lighed«, hvis Uholdbarhed er blevet bevist af den mo-
derne Videnskab. En saadan Tilstand er uværdig for en 
Epoke, der gør Fordring paa at være besjælet af den 
Forskeraand, hvis fundamentale Egenskab er den ubrøde-
ligste Sandhedskærlighed. I en Videnskabens Tidsalder 
bør ingen Forestilling være sakrosankt, intet Faktum hævet 
over Analyse og Kritik. Selvfølgelig skal Kritik og Ana-
lyse øves med Maadehold og ikke bestaa i blotte Følelses-
udbrud. Overleverede Forestillinger bør behandles med 
retfærdig Hensyntagen til, at de maa indeholde megen 
Sandhed, eftersom de har kunnet opstaa og sætte sig fast. 
I lige Maade bør nye Tanker behandles med retfærdigt 
Hensyn, saa længe deres Talsmænd stræber efter at over-
tyde Folk og ikke prøver at slaa Hovedet i Stykker paa 
dem. Men hverken gamle eller nye Tanker bør gøres til 
Fetisher  —  og Demokrati er ingen Undtagelse fra Reglen. 
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,S49171 Ide betragtet bør Demokratiet behandles med Op-
mærksomhed, ja Agtelse, eftersom det er noget, der inde-
holder en vis Sandhed, og som har udrettet meget godt 

.1 Verden. Som Fetisch betragtet har Demokratiet ikke 
større Kraft end Mumbo-jumbo eller en vestafrikansk 
Ju-ju. 

Den moderne Videnskab er utvivlsomt i Færd med at 
bringe det demokratiske Dogme under Revision. Og det 
er paa høje Tid, at Videnskabsmændene siger dette rent 
ud. Hvis det ikke var saa sørgeligt, kunde intet være mere 
komisk end den Maade, hvorpaa Videnskabsmænd, naar 

.de tydeligt nok kritiserer det demokratiske Livssyn, spækker 

.deres Skrifter med undskyldende Bemærkninger i Stil med: 
»Dette skal jo selvfølgelig ikke opfattes som rettet mod 
.Demokratiet, kan De nok forstaa«. 

Disse smaa Røgelseofre paa Demokratiets Alter kan jo 
være saare hensigtsmæssige for Folk, der ikke tør ind-
rømme deres Kætteri. Men de er uværdige for den viden-
skabelige Aand, og, hvad mere er, de sinker Fremskridtet 
betydeligt. Sandt Fremskridt fremkommer, naar gammel 
og ny Sandhed gaar op i en højere Enhed, hvis indre 
Sammenhæng gør den stabil som en kemisk Forbindelse. 
Vilkaarlig Parring af Sandhed og Vildfarelse resulterer 
derimod ikke i noget, der kan sammenlignes med en ke-
misk Forbindelse, men nok med en mekanisk Blanding af 
samme Stabilitet som Vand og Olie, der altid skiller ad 
og stadig maa rystes sammen. Af en saadan Blanding kan 
ingen ny Syntese opstaa. 

Naar de, der tror paa Raceforbedring, beskyldes for at 
være »udemokratiske«, bør de følgelig svare: »Ganske rig-
tigt! Videnskaben, navnlig Biologien, har afsløret den 
.Slags Forestillinger som »naturlig Lighed« og Livsvilkaa- 
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.renes Almagt som falske, og det er for en stor Del paa 

.disse Forestillinger, den demokratiske Tanke hviler. Vi 
agter at tage de sunde Bestanddele af baade det hidtidige 
demokratiske og det hidtidige aristokratiske Livssyn og 
forene dem til en højere Enhed — en ny Filosofi, der er 
Racen og den Kultur, vi øjner, værdig«. 

Nu kan man naturligvis spørge, hvorfor denne nye Filo-
sofi, naar den er en saadan Enhed, ikke lige saa godt 
kan kaldes »Aristodemokrati« eller endog »Nydemokrati« 
Dertil vil jeg svare, at jeg ikke har noget principielt at 
indvende, naar vi blot er enige om Kendsgerningerne. 
Etiketter har forholdsvis lidet at sige. Det er de Ting, 
Etiketterne klistres paa, der er det væsentlige. 

Og dog har Etiketter til syvende og sidst ogsaa en vis 
Værdi. Hvis de betyder netop det, de lyder paa, vil dette 
igen sige, at de giver nøjagtig Besked om Kendsgernin-
gerne og altsaa forebygger ørkesløs Diskussion ud fra for-
kerte Forudsætninger. Og jeg tror nu, at den nye Filosofi, 
i det mindste for Tiden, bør kaldes »Nyaristokrati«; thi den 
medfører først og fremmest Afvikling af den Kultus, der 
.drives med Demokratiet, og Oprejsning for den aristokra-
tiske Tanke, der nu staar i Skammekrogen. Thi trods sine 
.mange svage Sider indeholder den aristokratiske Tanke 
alligevel noget adlende, der maa bevares og indlemmes i 
den kommende Filosofi. Derfor bør det aristokratiske Prin-
cips Værdi nu fremhæves som en sund intellektuel Reak-
tion mod den demokratiske Tankes anmassende Overvægt. 
En Gang i fjerne Slægtled, naar Degenerationens ja endog 
Middelmaadighedens Udsondring har fremkaldt noget, 
der kan kaldes en helt igennem fremragende Befolkning, 
vil Menneskene være kommet saa vidt i Retning af til-
nærmelsesvis virkelig indbyrdes Lighed, at deres Livsfilosofi 
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maaske hellere bør kaldes »Nydemokrati». Andre Tider, 
andre Skikke. Lad os ikke foregribe Fremtiden. 

Et sidste Punkt beder jeg Læseren lægge Mærke til. 
Naar jeg taler om, at vi nu bør sige Nyaristokrati, tænker 
jeg paa det, vi bør stile imod, ikke paa Tilstanden, som 
den er. For Tiden er gennemgribende politiske Forandrin-
ger hverken mulige eller ønskelige. Enhver Tanke paa 
vor nuværende Overklasse som »Nyaristokrati» vilde jo 
mildest talt være en daarlig Spøg. Vi har jo set, at denne 
Klasse, uagtet den utvivlsomt raader over den største Pro-
cent fremragende Grupper, ikke desto mindre er fuld af 
Middelmaadigheder og isprængt udartede og tarvelige Ele-
menter. Vi maa absolut banlyse den Tanke, at Nyaristo-
kratiet skulde fortsætte det hidtidige Aristokratis Kardinal-
fejl  —  Kasten. Klasser bliver der rimeligvis; men selv om 
disse Klassers Funktioner bliver nok saa afgrænsede, vil 
de blive yderst flydende i Henseende til ,de Individer, 
hvoraf de bestaar. Ligegyldigt hvor et virkelig fremragende 
Individ er født, vil der ikke blive nægtet det Adgang til 
den højeste Klasse; og ligegyldigt hvor et Menneske er 
født, kan det ikke blive i en Klasse, hvis det ikke opfylder 
Betingelserne derfor. 

At naa frem til det nye Aristokrati forudsætter en lang-
varig politisk Udvikling, hvis nøjagtige Forløb vel ikke 
lader sig forudsige. Men Erkendelse af Maalet og de Grund-
principper, der bør følges, skal være vor Hjælp paa Vejen. 

Den Vej vil ganske sikkert blive lang. I bedste Fald vil 
den rimeligvis tage mange Slægtled. Og den kan tage 
mange Aarhundreder. Hvem ved, om ikke de Forhaab-
ninger, vi nu nærer, er Drømme; om ikke Kaos' Kræfter 
vil sprænge Kulturen og styrte os ud i en »mørk Tidsalder». 

Nuvel, selv i saa Fald vil vi have Troen tilbage. Thi har 

vi ikke Lov at tro, at de ophøjede Livslove, der nu er 
aabenbaret os, i Lighed med andre store Opdagelser som 
Kornets Saaning og Herredømmet over Ilden ingensinde 
helt vil forsvinde fra Menneskenes Synskreds? Og kan vi 
da ikke haabe, at Racen om ikke nu, saa naar der en 
Gang kommer bedre Tider, vil sikre sin egen Genfødelse? 
At tvivle herpaa vilde være at fornægte den hemmelig-
hedsfulde Urtilskyndelse, der hævede Mennesket op over 
Dyrene og løftede dets øjne mod Stjernerne. 
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