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Hr R. Gnasrt talade till minnet av

t I-,ens Rrxcsolr.
Doktor Lans RrNcnou, soln avled den 16 december 1937 vid ett

bescik i BorgA, var til1 karaktar, personlighet och livsfciring en man,
vars minne det zir upplyftande och ldrorikt att drrija vid fcir ett flyk-
tigt cigonblick. I,6karyrket, som frir sin rd.tta inramning krdver
humanitet och en mognad livssyn, hade i honom en fciretrddare fcir
sina vackraste traditioner.

Lens RrNcnoryr var i tredje 1ed l#ikare. Ilans farfar Canr, HENnrc
RrNenou, disputerade frjr medicine doktorsgrad. 2* 1832 under
rinseende afl Mettres KAr,M med en avhandling, rAnmd.rkningar
cifver SvAltkurens AnvSndande i Syphilisri. IIan var d& >Philosophie
Doctor, Medicine Licentiat, Stadsphysicus i Raumou. Slutligen
blev han provinciallzikare i Abo och avled ir 1856 som kollegieassessor.
Irans RrNeroryr's far, fvan Var,rnrn RrNcsorw, var provinciallikare i
Nystad. Aven han utarbetad"e en disputation, rOm synovialcystorri,
som ventilerades Ar 1864. Detta arbete 6r dnnu intressant fcir en
nutida ldsare. Farbrodern, Kenr, Ar,BEnr RrNeBo*r, hade ocksA
liircla intressen. Hans doktorsavhandling uOm strumaD, tryckt
&r 1859, ger en fdngslande inblick i d&tida f<irestzlllningar och ofta
riktiga hypoteser om en sjukdorn, vars etiologi sedermera noggrannare
utrcints. Bida dessa arbeten ha utomordentliga stilistiska f<irtjdnster.

- Pe mcidernet delade Lens RrNeBou traditioner med" slikterna
AvEr,r,ex och SrrezEr,rus.

Lens Rrxcron friddes i Nystad den 22 juli 1869 och blev stud"ent
frin Abo Klassiska Lyceum 5r 1889. IIan var en av de fcirsta, som
tog den df, nya medikofilexamen, blev medicine kandidat 189.1 och
licentiat hr 1899.

Hos den glada och sorglcisa studenten och medicinaren hade
knappast n6gon kunnat spira det intresse fcir filosofiska studier,
som sedermera blev ett s6. framtrddande d.rag hos den mognade
mannen. Han syntes gd.rna i ett festligt och kamratligt 1ag och
frestad.es varken av den liirda banan som sidan e1ler dess yttre
igenkdnningstecken. Ddremot hade RrNcsolr ett djupt intresse fcir
biologi. IIan var i yngre 6r en ivrig entomolog och botaniker.
Under skoltiden stiftade han tillsarnmans med ENzro REurEn den
naturvetenskapliga fcireningen Pyi'mwla vid Klassiska Iryceet i Abr:
och fcirs&g sederrnera den n6got 6ldre vd.nnen med uppgifter frir ett
av hans arbeten om vissa insektarters spridning i Abo skdrg&rd.

Biologin fcirblev ett intresse fcir livet, ehuru studierna sminingom
fcirskcitos i teoretisk riktning. fnom medicinen fiingslades RrNc-
BoM av sinnessjukd-omarna och var ti1l och med en tid (1909) t f.
assistentlikare pi Lappvikens sinnessjukhus hos prof. Cun. SrnnrJus.
Ar 1910 studerade han i Miinchen pslrkiatri fcir KnappELrN. av vars
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undervisning han mottog besti.ende intryck. Irr6n detta 6.r hdrstam-
mar dven hans enda strd.ngt fackliga underscikning >Bidrag till
differentialdiagnosen mellan dementia praecox och maniskdepressiv
psykosr (Finska Liik. s?illsk. Hdl. 52, 447 [1910]), utgdLngen frAn
Lappvikens Sinnessjukhus.

Det var, som nafirnts, inte vetenskapen, som skulle vdcka hans
f<irmiga att hSnfciras fcir en sak. Lans RrNcsol,r var alltfcjr intresse-
rad av det md.nskliga livets olika yttringar fcir att binda sig vid en
1ivs15ng vd.rnplikt i den kyliga och ensamst6ende Minervas tjitnst.
Han hade en medfcidd. och sed"ermera hcigt uppdriven fcilm&ga att
genomtrdnga de yttre formernai skal och blicki ratt, in i sina med-
mdnniskors sjd1sliv. Men en stark kdnsla av ansvar i fcirening med
ett djupt lodande och exakt rd.ttsmed.vetande fcirbjdd" honom att
nigonsin anvdnda sina insikter annorledes 6n fcir att hjalpa andra
och i tysthet berika sitt vetande. Varje slag av malis var honom
frd"mmand"e och motbjudande.

Mihrinda miste fcirklaringen pA den egenartade kurva hans
utveckling skulle beskriva scikas i detta etiskt-psykologiska utg&ngs-
1Age. Sjiilslivets hemliga kdllor och underbara vdxtkraft fingslade
honom med det alltid. nyas tjusning och ndrde behovet att fcirst& och
hjdlpa, Fcjrr eller senare kom valet att st6 mellan religion och meta-
fysik, och di var det i betraktande av Lens Rrxesowrs tidigare
skolning och intressen naturtrigt, att en biologiskt grundad" metafysik
blev den valplats, dar han fcjrde sin ensamma kamp fcir en livs-
Askidning. Hans bcicker rlnbcirdeskrigetr (1918), rStridand.e makter
och stridiga milu (1921) och den vackra rKulturens fcirnyelser (1925)
ge en bild. av den front han drog upp fcir sitt handlande och tdnkande.

Femtioirsild.ern ar ofta den tid, di mingen yrkesman kd.nner
ett behov av att fcirdjupa sig i el1er pi nytt leva upp i sina livsfcir-
gyllande sdrintressen av olika s1ag. Lens RrNGBolt nd.rmade sig halv-
sekelgrd.nsen, d5. den intellektuella uppgcirelse stundade, som ledde till
ett fcirsta framtrd"dand"e i skrift som essd.ist. Han fick di ett fast grepp
om de tankar, som sminingom mognade ti1l en enhetlig civertygelse
om, att normerna fcir vir levnad voro nedlagda i d,en levande naturens
sitt att fcirhilla sig. \rd.sentligare d.n den monistiska eller snarare
panteistiska uppfattning han i likhet med sA mingen annan stannade
fcir, d.r hans strd.van att fcirstA samhd.llets och individens 1iv som
ett samspel av vissa primd.ra drifter ti1l individens och artens uppe-
h511ande. Koordinationen av de ti1l sin natur motsatta strd.vandena,
sjdlvuppeh&llelsedriften och artuppehAllelsedriften, var ftir honom
en primir lagbundenhet av en egenartat utslagsgivat'rde karaktd.r.
Han srikte, kund.e man sd.ga , det rattas vdsen i den biologiska normen.
Ty RrNcBoM var med a1la sina spekulativa intressen dock i fcirsta
hand etiker.

Hans frd.msta arbete, >Kulturens fcirnSrelser, g5.r ut pA en analys
av de olika formerna av tving i det moderna samhd"llet, det ekono-
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miska, militaristiska tv6nget m. m. Dessa tving representera en
biologiskt oriktig str.bordinationsprincip i samhrillet. Kulturen kan
endast fcirnyas genom en samhaflsordning pfl koordinationens grund.
I{apitlet om uppfostran zir mihdnda bokens intressantaste.

Men hans ideella liiggning tillfredsstdlldes inte enbart av betrak-
tarens ro11. Ifans intressen drevo honom til1 aktivt arbete fcir ras-
biologin och rashygienen.l IIan var ordfcirande i Samfundet Folk-
halsan i Aboland. \rid sidan av sitt arbete som distrikts- och jiirn-
vigsld.kare hade han tid till civers att fcir FolkhAlsans rdkning pe
egen hand fdresti en ri.dgivningsbyri i uppfostringsfrd.gor. Han
utcivade en med 6,ren alltmera framgA,ngsrik praktik som psyko-
terapeut. Siirskilt pi detta falt, som 1ig s5. viil til1 fcir honom, till-
vann han sig de hjalpbehcivandes tacksamhet och tillgivenhet.

Lens RrNGsolvr hade f6tt d.en lyckliga egenskapen att med tack-
samhet anamma och uppskatta det d.kta, spontana och naturliga
i dess enklaste sAvdl som stcirsta yttringar, oberoend.e av den yta
bakom vilken det c1olde sig. Detta cippna sinne gjorde honom sd.r-
skilt ti1l det vdxande sldktets vdn och r&dgivare. I yttre mitto
forflcit hans levnad i en trd.ng ram inom ett litet land. Men detta 1iv
blev md,rkligt och fciredcimligt genom sin kraft att fcirandligas och
sin levande strd.van ti1l klarhet och uppbyggande arbete.

Siillskapets ledamoter reste sig fr6n sina platser.

Siillskapets sekreterare O. SrDvBns upplaste Finska I,dkare-
siillskapets irsberdttelse for in 1937.

Finska Liikaresfillskapets irsberiittelse fiir i r lry37.

avgiven pfl Sallskapets irsdag av

Or,or SrEvrns.

Det verksamhetsS,r Finska Ldkaresd.llskapet nu stir i ber&d, att
avsluta har varit rikt pA sivzil vetenskapligt som administrativt
arbete. En verksamhet, som omspd.nner civer 100 6,r, skapar natur-
ligtvis traditioner, kring vilka S2illskapet miste s1i vakt. Den ve-
tenskapliga delen av Arets arbete motsvarar de krav Siillskapet i regel
stdller pi d"enna del av sin verksamhet. Att de administrativa frS.gorna

1 Av skrifter pA detta omrid.e mi nuimnas: rrRasbiologi och rashygien sAsom

r.etenskaplig och kulturell stromningr. (F'inska I,dk. Sdllsk. IIdl. 67, 7000

[1925]). __ rVad menas rned psykisk konstitutionr. Finska I-,d.k. Sailisk. HcIl.
68, 231 [1926]). - 

uKaraktrirologiens hiologiska fundament,>. Festskrift till-
.4gnad prof. Anvr GnoTt)xrEr,t.


