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Bland nöjen må nämnas kräftkalasen
på hösten, slädpartierna under vintern
och sist men inte mins: de regelbundet
återkommande jaktpartierna på Trehör-
ningens stora skogsmarker, därvid
»tjocka» släkten samlades från alla
håll. Landbergssläkten hade under årens
lopp blivit ganska talrik.

Bland alla glada evenemang räknade
ungdomen midsommarfirandet såsom det
roligaste. Dagarna före helgen låg fest
och spänning i luften, och det rustades
väldeliga i både kök och bagarstuga.
De nyutspruckna, doftande syrenerna,
den ljusa friska grönskan, allt gav en
förnimmelse av fest och glädje, fram-
håller Landberg. Vid inkörsgrinden res-
tes alltid äreport, midsommarstång fö-
rekom ej förrän på senare tider, veranda
och förstugukvist pryddes med nyhuggna
ungbjörkar, och i rummen dekorerad-es
med löv och blommor. Då midsommar-
aftonen var inne, samlades gästerna
från när och fjärran, och efter den rik-
liga middagen spelade man krocket, lek-
te ringkastning och sista paret ut. Se-
nare vidtog dansen, som pågick till lju-
san dag.

Julhelgen var naturligtvis en särskild
källa till glädje, och många extra an-
ordningar vidtogos för att öka stäm-
ningen och julfröjden. Särskilt nämnes
det stora julbordet, som bestod aven
speciell juldekoration med herrgårds-
och herrskapsfolk, drängar och pigor,
husdjur och åkdon, skog med vargar,
rävar, harar och skogsfågel, vilket allt
plockades upp varje julafton och fick
kvarstå hela helgen. På samma sätt som
i våra dagar samlades omsider allt går-
dens folk kring julgranen. Julklapparna
utdelades av julbocken, som kom med
den stora klädkorgen. Kulmen i julfi-
randet nåddes på juldagsmorgonen. Slä-
darna kördes fram, hästarna skramlade
med bjällerkransarna och i den tidiga
ottan ställdes färden mot kyrkbyn efter
slingrande vägar mellan snötyngda gra-
nar och förbi gårdarna i Källmo och
Gälleråsen, där ljus lyste ur alla fön-
ster.

Ottegudstjänsterna i det gamla temp-
let med ljuset och lukten från de hund-
ratals talgljusen stå som glimrande min-
nen från signade tider som svunnit.

Lantman.

Timsälven vid des.r utlop]: 11r· Lonnsjön.

Bondpojken från Kar/skoga,
som blev en berömd filoso/.

För Hembygdsjul av Pehr Johnsson.

BLAND de många, som under
äldre tider gjort sig ett namn
inom vår vetenskapliga litte-

ratur är professor Pehr Kölmark en.
Född i Karlskoga socken den 18 no-
vember 1750 hade han utgått från
ett enkelt, men aktningsvärt hem.
Fadern var bonde och bergsman,
modern tillhörde även en gammal
hederlig bondesläkt i socknen. Redan
från tidigt stadium visade Pehr en
stor fallenhet för boken och en lust
att studera, som satte många myror
i huvudet på föräldrarna. De visste
att det skulle kosta mycket pengar
om sonen skulle gå den lärda vägen.
Pehr hade emellertid understöd av

prosten i församlingen, som lärt
känna hans rika begåvning. Och så
blev det till slut överenskommet, att
han skulle få sin första undervis-
ning tillsammans med dennes egna
söner hemma i prästgården. Det var
en för den unge bondgossen lycklig
tid, som han aldrig giömde. Han kom
emellertid snart nog till en högre
skola och 1774 finna vi honom som
student i Lund.

Under fyra år studerade Kölmark.
som den blivande prästmannen kal-
lade sig, filosofi för dåvarande pro-
fessor Paul Lundborg. Denne var en
lärd, men torr herre. I likhet med
så många andra av sina samtida
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kolleger, var han ett betydande ori-
ginal, om vilken många historier va-
ra i svang. Men han kunde sina sa-
ker och Kölmark erhöll av honom
starka .intryck.

Emellertid beslöt K. att fortsätta
studierna i Greifswald, som under
sagda tid var ett svenskt universitet,
delvis också med svenska lärare.
Det hade under bemälta tid ett sär-
deles gott rykte. Under ett års tid
förberedde han där sin magister-
grad, 80m han under en disputation
vann 1779. Härifrån återvände han
till Lund, där han lät trycka en av-
handling. Efter tidens sed var den-
na skriven på latin.

Avhandlingen förklarades
irrlärig.

Det gamla uttrycket, att vad som är
rätt på ett ställe, kan vara orätt på ett
annat, gick även här igen. När Köl-
mark begärde, att i Lund få sin avhand-
ling vederbörligen ventilerad blev detta
av biskopen och teologiska fakulteten
helt enkelt förbjudet. K. ville veta vad
anledningen härtill skulle vara, och fick
därvid till svar, att avhandlingen in-
nehöll indifferentism och så mycken
annan irrlärighet, att teol. fakulteten be-
slutat förbjuda offentlig disputation.

Där stod alltså Kölmark med sin
tryckta avhandling, liksom på sin tid
Luther, utan rättighet till försvar för
densamma. K. vände sig då till filoso-
fiska fakulteten med begäran, att den-
na måtte ingripa mot de ortodoxa and-
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liga fäderna, vilka enligt hans förme-
nande stelnat i formerna. Ett helt an-
nat förhållande rådde vid universitetet
i Greifswald. Filosofiska fakulteten tog
också ståndpunkt för Kölmark. Man
gjorde detta under förklaring, att den
redan tryckta avhandlingen »icke inne-
höll något, som kunde anses strida mot
våra trosartiklar och symboliska böcker
eller emot de allra utmärktaste och mest
renläriga teologers skrifter.» Vidare
protesterade filosofiska fakulteten emot
teologiska fakultetens rätt att förbju-
da en filosofisk disputation. Sådant ha-
de ännu icke förekommit, förklarade
man, under förhoppning att det icke
heller nu skulle behöva ifrågakomma.
Saken gick till de högre myndigheterna
och väckte på sin tid ett stort uppse-
ende. Resultatet blev emellertid att bi-
"kopen och teologerna vunno. Någon
disputation på avhandlingen fick icke
förekomma.

Docent i Greifswald och Lund,
men förbigicks som professor
i Uppsala.

Efter detta missöde i Lund återvän-
de Kölmark snart nog till Greifswald.
Där blev han omedelbart kallad till do-
cent i teoretisk och praktisk filosofi.
Under de närmaste åren verkade han
nu där, och torde helt säkert så små-
nnigom också där ha blivit professor,
om han icke blivit kallad till Lund. Man
hade där vetskap om hans duglighet
som lärare och önskade begagna sig av
denna. I egenskap av t. f. professor pre-
siderade han också för några latinska
disputationer, som under hans vistelse
där ventilerades. Emellertid fanns det
inga utsikter att på länge nå den pro-
fessur vid universitet, som hägrade för
honom. Han begav sig därför till Upp-
sala under tanke att fortare nå denna
värdighet och därmed förenade inkom-
ster. Han blev här docent i teoretisk
filosofi. Det var år 1785, som han an-
lände dit. Omedelbart därefter utgav
han en »Inledning till Philosofien och
Moralen». Denna blev från flera håll
skarpt angripen och K. nödgades påföl-
jande år att utgiva en svarsskrift.

Är 1799 vistades Kölmark i Stock-
holm, detta för utarbetande aven läro-
bok i filosofien. Denna, som utkom sam-
ma år, bar titeln» Utkast till en syste-
matisk avhandling i teoretiska och prak-
tiska filosofien.» »Med denna», skriver
en senare vetenskaplig författare, »har
Kölmark berett sig ett aktningsvärt
namn inom vår föga rika filosofiska
litteratur och under en följd av år ge-
nom densamma övat inflytande.»

Kölmark blev samma år uppförd på
förslag till professor i teoretisk filoso-
fi vid Uppsala universitet. Alla utsik-
ter syntes ligga för handen, att han

skulle erhålla denna läroplats, men an-
dra omständigheter spelade in och han
blev - förbigången.

Av filosofen blir en teolog
och präst.

Sedan Kölmark icke nått den profes-
sur, som han tänkt sig, sökte och erhöll
han ett lektorat vid Karlstads skola.
I-lär fick han nu ett nytt fält för sin
verksamhet. Trött vid skolarbetet be-
slöt han 1806 att låta prästviga sig i
och för sökande av ett pastorat i stif-
tet. År 1808 blev han också kyrkoherde
på Hammarön. Han innehade då allt-
fortfarande lektors befattningen. Samma
år blev han också utnämnd till prost i
Nordmarken. Den 23 november 1809 er-
höll Kölmark professors namn, heder
och värdighet. Detta på grund av sina
vetenskapliga förtjänster och med an-
ledning av den författarverksamhet,
50m han under årens lopp bedrivit. Han
kallades jämväl till ledamot av Säll-
skapet Pro fide et christianismo.

I det politiska livet

kom också professor Kölmark att på
ett verksamt sätt deltaga. Under den s.
k. valriksdagen i Örebro 1810 bevistade
han som ledamot av högvördiga präste-
ståndet sin första riksdag. Det gällde då
att välja tronföljare. Riksdagen var
synnerligen spännande. Då man samla-
des till denna torde de ha varit skäli-
gen få som ansågo, att dåvarande prin-
sen av Ponte Corvo skulle bli den ut-
korade. Men under riksdagens lopp sköts
hans namn mer och mer i förgrunden.

'låt'u RESEFFEKTER ack
MODERNA HANDVÄSKOR

äro alltid en välkommen

och uppskattad julklapp
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Ölens långa sjii.

Han valdes och landet hade därigenom
fått den kraftkarl som man önskat.

Professor Kölmark återkom jämväl
till riksdagen 1812. Under denna var
han med om att behandla en del ären-
den med anledning av Sveriges delta-
gande i kriget mot Napoleon. Sederme-
ra övergick en större svensk styrka un-
der kronprinsens eget befäl till Preus-
sen. Svenskarna deltogo också med sto-
ra framgångar i striderna vid Denne-
vitz, Leipzig, med flera platser.

Även vid riksdagen 1815 val' K. när-
varande. Vid denna hade man huvud-
sakligen att behandla de åtgärder man
hade att vidtaga med anledning av före-
ningen med Norge. Kölmark hade en
stor lätthet att yttra sig, och hans ut-
talanden i den ena eller andra frågan
vann ofta genklang. Vid 1818 års riks-
dag var han i tillfälle att hälsa den
nye konungen välkommen. Samma år
blev han kallad till teologie hedersdok-
tor.

ästa riksdag, i vilken professor Köl-
mark deltog, val' den, som hölls 1823.
Under denna blevo en hel del ekonomis-
ka ärenden, bl. a. valutaförhållandena
avgjorda. Kölmark var en god finans-
man, helt säkert ett arv från fäderna
och förstod sig på både att sköta sina
egna och statens affärer. Som bevis
härför kan nämnas, att han i flera år
var en av rikets ständers revisorer,
vartill han första gång utsågs 1817.

Redan 1819 drog han sig på allvar
ifrån lektorsbefattningen, från vilken

han först 1833 tog avsked. Såväl den-
na som kyrkoherdebeställningen uppe-
höll han ofta med vikarie.

I Karlstads konsistorium

intog professor Kölmark under många
al' en dominerande ställning. Det heter
om honom, att »Han beskyddade gärna
och led ingen brist på klienter. Biskop
Bjurbäck deltog mot slutet av sin lev-
nad föga i konsistorialgöromålen, vilka
då huvudsakligen sköttes av K. som
äldste lektor. Om man än mot hans kon-
sistoriella göromål kunde ha åtskilligt
att anmärka, val' det ingalunda mot
hans skicklighet, ty det bestred honom
ingen», heter det i en minnesteckning,
sedan han den 4 augusti 1839 gått hä-
dan. Han avled som ogift.

K:s filosofiska åsikter voro till sin
grund hämtade från Lockes empirism;
men då han insåg otillräckligheten där-
av, sökte han därmed sammanknyta åt-
skilliga rationalistiska satser, till stor
del lånade från Wolff och Kant. Där-
igenom skapade han själv sitt egna sy-
stem, vilket torde ha bidragit till att
han kom på kant med en del andra, de
olika åskådningarna mera rättrogna an-
hängare.

Han utvecklade emellertid en livlig
författarverksamhet. I all synnerhet
inriktade sig denna på uppfostran och
dess historia.

Han nådde en hög ålder och var nära
nittio år då han gick hädan. In i det
sista bevarade han sin kroppsliga och
andliga spänstighet.

*
Jule ...

s tj a r n a.

ju testjärna, o, bimlabloss,
lys och tindra och blända.
Öppna Minnenas port för oss
lys på gamla och kända,
ki.ra anlet' från flydda dar,
flydda jular och fröjder.
julestjärna, så underbar,
lys kring dalar och höjder.

[ulestjärna, [orbarme dig,
liver svultna och arma.
Strå'a vänsäll och innerlig
liver städer som larma.
Sänd din hälsning av himmelsk frid
ut bland krigiska skaror.
Lys dem väg bortfrån våld ochstrid ~
undan krigsfältels faror.

julestjärna, så klar och ren,
giv åt jordbundna trälar
ljusets trängtan och återsken
uti mörknande själar.
Tänd en flamma i biJ'delnsbröst.
sänd en glödande gnista
himmelsk kärlek från väst til! öst
lys oss in i det sista.
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