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1. Inledning 
 

I en tid då den katolska kyrkan fortfarande hade ett starkt grepp om Frankrike började det 

under upplysningen höjas röster om krav på förändring och radikala idéer började göra sig 

mer och mer hörda. Det var i denna miljö som den tyskfödde filosofen Paul Henri Theiry 

Baron d’Holbach gjorde sig ett namn genom att vara en flitig skribent i Diderots Encyklopedi 

och genom att översätta en stor mängd vetenskapliga skrifter. För sin samtid var d’Holbach 

mest känd som en stor välgörare för bl.a. svältande författare, filosofer och musiker.1 Han 

öppnade även upp sitt hem för ett sällskap av upplysta som fick ta del av hans generositet. 

Men det är inte d’Holbach stora givmildhet som har fångat mitt intresse utan det som har 

fångat mitt intresse för honom är hans egna filosofiska skrifter och deras starkt ateistiska 

natur. För större delen av d’Holbachs samtid var hans åsikter på denna punkt okända.  Hur 

kan det vara så trots att han publicerade flera skrifter med just detta tema? Svaret är lika 

enkelt som det är genialt, d’Holbach satte i system att publicera sina blasfemiska verk under 

andras namn. De författare som fick d’Holbachs skrifter sig tillskrivna var alltid avlidna så att 

de inte skulle bli förföljda. Han valde författare som han själv tidigare hade översatt böcker av 

och kunde då säga att han helt enkelt hade hittat en ny bok av den avlidne författaren.2 

Anledningen till detta var att det var mycket farligt att uttrycka alltför radikala åsikter i 

upplysningens Frankrike, speciellt när det gällde religionen. Både författare och bokhandlare 

riskerade att hamna på Bastiljen. 

Vad var det då för åsikter d’Holbach presenterade? 

Kortfattat brukar d’Holbach beskrivas som upplysningens radikalaste ateist och materialist, 

och huvudpunkten i d’Holbachs tänkande var hans kritik av religionen, vilket jag skall 

behandla senare i denna uppsats. Utöver religion skrev d’Holbach mycket om politik, moral 

och etik. Trots att d’Holbach levde så nära den franska revolutionen var han en övertygad 

rojalist, han trodde inte att demokrati var en bra lösning utan det som behövde göras var 

istället att utbilda monarken om att vad som är bra för folket är också bra för honom. Men 

d’Holbach menade samtidigt att en monark med goda intentioner och även den mest ärlige 

monark lätt blir en fara för sitt rike och sina undersåtar. Om han blir förblindad av religionen, 

som då intalar honom att det han gör är det bästa för folket när det istället spelar i händerna på 

prästerna. Ett exempel som d’Holbach tar upp är förtrycket av oliktänkande vilket är ett 

                                                 
1 Max Cushing, Baron D’ Holbach: A study of eighteenth centery radicalism in France, s 23 
2 Virgil W. Topazio, D’Holbach’s moral philosophy, its background and development, s 21 
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vanligt förekommande tema genom historien. Enligt d’Holbach så tror regenten att han 

handlar rätt och för sitt folk när han förtrycker oliktänkande, när han egentligen bara hjälper 

prästerna.3 Prästerskapet är en grupp i samhället som d’Holbach inte har mycket till övers för. 

Han ser dem som parasiter som utnyttjar andra människors lidande.     

 
        “To whom dose religion produce power, influence, riches and honors? 

To priests. Who wage war, in every country, against reason, science, truth and 

philosophy, and render them odious to sovereigns and people?  Priests, Who 

profit by ignorance and vain prejudices of men. Priests.—Priests! you are 

rewarded, honored and paid for deceiving mortals, and you cause those to be 

punished who undeceive them.”4  

 

Min tes är att d’Holbach inspirerats av John Toland.    

 

De frågeställningar jag kommer att utgå ifrån är följande: 

 

1. Vad var det i religionen som d’Holbach såg som omöjligt och farligt för 

människan, och vad föreslog han som lösning? 

 

2. På vilket sätt påverkades d’Holbach av de engelska deisterna, och mer specifikt 

av John Tolands idéer?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Baron d’Holbach Systéme de la nature vol.2,  s 70 
4 Baron d’Holbach Le bon Sens 1772, s 88         
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2. Metod och syfte 
 

Metod 
 

Det tillvägagångssätt som jag skall använda mig av under arbetet med denna uppsats är helt 

enkelt att gå till källorna och läsa två av d’Holbachs viktigaste skrifter. De två skrifter av 

d’Holbachs som jag har valt att använda mig av är Système de la nature ou des loix du monde 

physique & du monde moral från 1770 och Le bon sens från 1772.5

Système de la nature är den skrift som betraktas som d’Holbachs huvudverk, där det mesta av 

hans tänkande kommer fram. Därför faller valet angående just den boken ganska naturligt. Le 

bon sens har jag valt att studera eftersom den till stor del är en sammanfattning av d’Holbachs 

tänkande fram till den tidpunkten då den publicerades, och även en sammanfattning av 

Système de la nature. Jag anser det givande att använda mig av den boken i och med att 

Systèm de la nature ofta är en ganska utdragen affär där själva poängen ibland kan vara svår 

att få grepp om, och ibland har jag upplevt att jag har missat själva poängen med ett kapitel 

just för att de är så utdragna. Detta har lett till att jag har fått läsa vissa kapitel flera gånger för 

att få en klar bild av det som d’Holbach ville förmedla. Men å andra sidan är Le Bon Sens 

väldigt klar och rak på sak. Alltså använder jag båda böckerna, för att å ena sidan få 

d’Holbachs tänkande ordentligt genomgånget och å andra sidan mer sammanfattat och rakt på 

sak. Système de la nature är som sagt d’Holbachs huvudverk och det är genom denna som jag 

utvunnit mest lärdom om d’Holbachs tankar.   Utöver detta kommer jag att använda mig av 

skrifter om d’Holbachs liv och tänkande. Självfallet kommer jag även att använda mig av 

böcker av de tänkare som jag skall jämföra d’Holbach med.    

Tillgången till d’Holbachs skrifter är ganska begränsade, i alla fall i Sverige och i engelsk 

översättning. Om jag behärskade det franska språket skulle detta inte vara ett problem, men  

svenska och engelska är de enda språk jag behärskar tillräckligt bra för att kunna läsa och 

förstå längre texter. Jag har funnit tyska översättningar av andra verk av d’Holbach, men min 

kunskap i det tyska språket är alltför begränsade för att det skall vara av någon användning för 

mig. Likaså är det med att läsa dessa skrifter på sitt originalspråk, franska.  

 

Tillvägagångssättet i denna uppsats har till viss del inspirerats av den engelska professorn  

Quentin Skinners tankar och idéer om hur man bör skriva idéhistoria. En viktig punkt som 

                                                 
5 De versionerna jag har kommit över av de två är engelska översättningar. 
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Skinner tar upp är att för att förstå en text så måste man förstå dess författare. Det går inte att 

bara läsa en författares verk för att förstå vad han vill säga, utan man måste även sätta sig in i 

hans liv, med andra ord så måste man sätta sig in i hans kontext. För om man inte sätter sig in 

i författarens kontext, så kan man inte förstå författarens skrifter.6 Skinner menar att genom 

att lära känna en författares liv så kan man mycket lättare lära känna författarens skrifter. Det 

Skinner uppmanar idéhistorikern att göra är att sätta sig in i vad studioobjektet har läst och 

inspirerats av. Det räcker alltså inte med att man bara läser den text man skall analysera, utan 

för att riktigt förstå en text måste man även läsa andra texter av samtidiga tänkare. För att få 

en bra studie måste man även titta på hur själva människan som skrev verken levde och hade 

det. När man först har gjort detta kan man förstå varför en författare tyckte och skrev som han 

gjorde. Innan man kan analysera texten måste man leva sig in i författarens liv. Skinner menar 

dock att det är ett misstag att förankra sin studie alltför mycket i kontexten och då tappa 

greppet om själva texten. Skinner anser att texten och kontexten måste gå hand i hand. Det går 

inte enbart att förstå en författare genom att titta på kontexten, lika lite som det går att förstå 

en författare genom att enbart titta på hans verk.7

För att tillämpa Skinners idéer på min uppsats så har jag både läste d’Holbachs skrifter och en 

skrift av den engelska deisten John Toland som d’Holbach både har läst och översatt skrifter 

av. Till exempel har d’Holbach översatt den bok som jag har läst av Toland, hans Letters to 

Serena (1704).  

Syfte 
 

Anledningen till mitt val av d´Holbach som studieobjekt, vilket jag nämnde i 

inledningen till uppsatsen, var att jag anser att hans tankar om religionen är mycket 

intressanta, men en annan anledning till mitt val är att det inte har skrivits särskilt mycket om 

d’Holbach, i alla fall inte under senare tid och inte på svenska. Därför tycker jag att det kan 

vara intressant att studera denna något bortglömda upplysningsfilosof och hans tänkande. När 

jag har sökt på d’Holbach i olika böcker och filosofilexikon så nämns han ibland och ibland 

inte alls, och om han faktiskt nämns så är det ofta väldigt kortfattat. Ofta nämns det bara att 

han var medarbetare i Diderots Encyklopedi eller att han var ateist och materialist, mycket 

mer ingående än så blir det inte, t.ex. nämner  Filosofilexikonet honom bara med några rader, 

och Svante Nordins Filosofins historia nämner honom bara en gång och då helt kortfattat. 

                                                 
6 Quentin Skinner Meaning and Understanding in the History of Ideas, s 42 
7 Ibid 1969, s 48 

 5



d’Holbach ges inte mer än en halv sida i Nordins bok. Nationalencyklopedin har följande att 

säga om D’Holbach: 
Holbach, Paul Henri 
Holbach [clba´k], Paul Henri, baron d'Holbach, 1723-89, fransk filosof och 
skriftställare. H. var den fulländade upplysningsfilosofen, både i gärningar och i 
åsikter. Han stödde sina vänner finansiellt, översatte, gav ut texter, medarbetade 
i Encyklopedin och skrev egna större arbeten, de flesta anonymt. Det viktigaste 
av dem, Système de la nature (1770), brändes av bödeln för sitt anstötliga 
innehålls skull. 
H. angrep kristendomen såsom varande förnuftsvidrig och ett stöd för tyranniet. 
Han var materialist och ansåg att allt kunde reduceras till utsträckt och delbar 
materia i rörelse som existerat av evighet. Guds existens förnekade han, likaså 
själens. Han kritiserade kungadömet av Guds nåde, det feodala systemet och 
den sociala ojämlikheten. Han menade vidare att mänskligheten uppnår lycka 
om den får förnuftig undervisning, om vars innehåll och uppläggning man fattar 
politiska beslut8

 
Att d’Holbach har kommit lite i skymundan och hans för sin tid radikala idéer tycker jag gör 

d’Holbach till ett intressant val av studieobjekt. Att jag sedan inte har hittat något skrivet på 

svenska om d’Holbach, förutom kortfattade texter i olika lexikon och Svante Nordins bok, gör 

det ännu mer aktuellt att skriva om upplysningens mest radikala ateist och välgörare, med 

andra ord Paul Theiry Baron d'Holbach.         

         

 Forskningsläge  
 

Som jag tidigare nämnt har det inte skrivits speciellt mycket om d’Holbach och mycket lite 

har skrivits på svenska. Den litteratur som jag emellertid har funnit har också några år på 

nacken. Den senast publicerade av de fyra böckerna om d’Holbach som jag har använt mig av 

publicerades 1976. Böckerna om d’Holbach som jag har använt mig av är Max Pearson 

Cushings Baron d’Holbach: A study of eighteenth century radicalism in France, 1914,  Allan 

Kors d’Holbachs Coterie: An enlightenment in Paris, 1976, Virgil W. Topazios d’Holbach’s 

Moral philosophy its background and development, 1956,  W.H Wickwars Baron d’Holbach: 

A prelude to the french revolution, 1935. Dessa fyra böcker behandlar olika teman i 

d’Holbachs liv och tänkande, och jag skall nu kortfattat gå igenom vad de olika d’Holbach-

forskarna har att säga.      

 

Max Pearson Cushing: Baron d’Holbach: A study of eighteenth century radicalism in France. 

                                                 
8 Bengt Hansson Källa Nationalencyklopedin 2006-11-24 
www.ne.se sök ord d’Holbach 
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Cushings bok är en del hans doktorsavhandling som han presenterade 1914 när han 

doktorerade i filosofi vid ”The faculty of political science at Columbia University”.      

Det Cushing ville göra med sin avhandling var att sprida ljus över en filosof som hade hamnat 

i skymundan enligt Cushing, och han ansåg att d’Holbach ofta har ignorerats av författare som 

har behandlat 1700-talet. I det första kapitlet börjar Cushing med att ge läsaren en kort 

biografi över d’Holbachs liv för att sedan gå över till att beskriva hans brevväxling med John 

Wilkes, en politiker, tidningsman och vän till d’Holbach. Cushing har till stor del tittat just på 

brevväxling rörande d’Holbach. Efter Wilkes brevväxling så beskrivs d’Holbach förhållande 

med andra franska tänkare som Diderot och Hume.  I kapitel två är det d’Holbachs 

författarskap som behandlas, först hans aktiviteter som översättare och därefter diskuterar 

Cushing d’Holbachs egna skrifter. Men The system of nature utelämnar han helt i detta 

kapitel. Det är först i kapitel tre som han tar upp detta verk, och det är denna skrift som 

Cushing lägger själva huvudpunkten på i sitt arbete.  Han beskriver inte bara innehållet utan 

även hur andra tänkare förhöll sig till denna skrift. En av de som han tar upp är Voltaire och 

dennas syn på skriften.    

Utöver detta så följer det även med  ett appendix i form av ett antal brev till och från 

d’Holbach, vilket ger en fin inblick i d’Holbachs korrespondens med sin omvärld.   

I slutet av boken finns det också en bibliografi över d’Holbachs verk i kronologisk ordning. 

Jag upplever inte att Cushing drar någon specifik slutsats eller att han vill framföra någon 

åsikt om d’Holbach, utan hans bok är mer en beskrivning av d’Holbachs liv, skrifter och hans 

filosofi. Den fungerar bra som en inkörningsport in i d’Holbachs värld.  

Det som kan upplevas som problematiskt med denna bok är att den är nästan hundra år 

gammal.  

En sak som jag har upplevt som lite besvärande är att alla citat som Cushing har med i boken 

är på franska. För mig så blir det ett hinder för att kunna använda boken fullt ut. Ofta 

använder Cushing citaten för att bevisa en poäng. Han förankrar på det sättet det han just har 

hävdat, men på så sätt går tyvärr en del information i denna bok mig förlorad.    

 

Allan Kors d’Holbachs Coterie: An enlightenment in Paris. 

Tyngdpunkten av det som behandlas i Kors bok är de salonger som d’Holbach höll i sitt hem 

på Rue Royal under mer än trettio år. Det Kors vill göra är att förutom att ge en rik och 

levande bild av denna salong, så vill han även ställa tillrätta tre missuppfattningar om 

d’Holbachs salonger, nämligen: 
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1. Att det var en cirkel av strikta materialistiska ateister, som enbart diskuterade ateism. 

2. Att medlemmarna samlades för att hjälpa varandra med att åstadkomma olika mål. 

3. Att Rue Royal var Encyclopédins samlingsplats. 

 

Kors försöker motbevisa dessa påståenden och i min mening så lyckas han göra det 

framgångsrikt. Den bild Kors ritar upp av salongerna är istället en samling vänner som äter 

gott och samtalar i goda vänners lag. En av de punkter som Kors tar upp är den stora 

variationen av människor som frekventerade d’Holbachs middagar och de varierade 

samtalsämnena som diskuterades fritt. Mot det första påståendet framhåller Kors att det till 

och med var präster som deltog i d’Holbachs middagar. Kors lägger i sin bok stor vikt på 

vilka som var medlemmar i d’Holbachs samling, och han beskriver utförligt vilka som var 

fasta medlemmar, samt vilka som var sporadiska gäster. Om de mer fasta gästerna går Kors 

verkligen in på djupet, och han ger en kort men ändå utförlig biografi. Han beskriver även 

deras relation till varandra och hur de såg på varandras idéer och åsikter. Ytterligare en punkt 

som Kors behandlar är på vilka sätt som d’Holbachs salong skilde sig från alla andra salonger 

i upplysningens Paris. 

Kors gör gällande att det endast var hos d’Holbach som diskussioner av en mer djupsinnig 

natur föregick. De flesta av Paris andra salonger var strikta sociala tillställningar där det inte 

fanns plats för djupare samtal. Den franska revolutionen är ett annat tema som Kors 

behandlar, och han menar att kopplingen mellan d’Holbachs salonger och revolutionen är 

överdrivna. De flesta som besökte salongerna var i själva verket emot revolutionen. Även om 

d’Holbach själv ansåg att människan har rätt att göra revolt mot sina ledare så trodde han inte 

att revolution, eller anarki som han såg det, var ett bra alternativ.                        

 

 Virgil W. Topazios d’Holbach’s Moral philosophy its background and development. 

Som titeln skvallrar om är det d’Holbachs moralfilosofis utveckling och influenser som är 

temat i Topazios bok. Boken är uppdelad i sex kapitel: d’Holbach: his life a philosophy, The 

English influences on d’Holbach’s moral philosophy, The background and development of 

materialism in France,  Diderot, his thought and influence,  d’Holbach, the culmination of 

French materialism and atheism,  d’Holbach’s defense of secular ethics. 

I det första kapitlet beskrivs d’Holbachs liv och filosofi kortfattat och koncist, och Topazio 

diskuterar även kortfattat d’Holbachs översättningar av utländska verk och hans egna skrifter.  

Inflytandet på d’Holbach delar Topazio in i tre kapitel: Det engelska, Det franska och 

Diderots inflytande. Han beskriver de tre delarna ingående och med mycken omsorg. 
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Bland de engelska influenserna tar han upp Hume, Hobbes, Lock, Collins, Woolston och 

Toland. Han diskuterar hur dessa tänkare på olika sätt har influerat d’Holbach och hans 

tänkande. Topazio lägger stor vikt vid de engelska deisternas inflytande, Collins, Woolston 

och Toland, och han hävdar att deras inflytande var avgörande för d’Holbachs religiösa 

filosofi.   Utöver det engelska inflytandet tar Topazio upp några av de franska tänkarna som 

har inspirerat d’Holbach, t.ex. Descartes, Diderot och Voltaire. Men det är beträffande 

Diderot som Topazio går  in på djupet. När Topazio  diskuterar Diderots inflytande så vill han 

göra gällande att när det gäller religionen så var det d’Holbach som inspirerade Diderot till 

ateism och inte tvärtom. Detta går tvärt emot vad t.ex. Warwick skriver om ämnet i sin bok 

Baron d’Holbach: A prelude to the french revolution. Warwick hävdar att det var Diderot som 

fick in d’Holbach på den ateistiska banan. Som bakgrund för sina påståenden tar både 

Topazio och Warwick upp en anekdot av Diderots vän D.J.Garant där efter en diskussion 

mellan d’Holbach och Diderot, d’Holbach skulle ha kommit till insikt och fallit ner på knä 

troende och reste sig upp som en ateist. Topazio vill motbevisa detta genom att hänvisa till 

Diderots ofta varierade åsikter om religion och att detta inte passar in på d’Holbachs karaktär 

och hans konstanta attacker mot religionen. Topazio hävdar alltså att det tvärtom var Diderot 

som föll ner på knä. 

  

 W.H Wickwars Baron d’Holbach: A prelude to the french revolution, 1935 

Det Wickwars vill göra med sin bok är att försöka koppla d’Holbach till den franska 

revolutionen. Själva slutsatsen han drar är en kortfattad historia på två sidor. Där han 

dessutom svävar iväg från ämnet. Själva slutsatsen han drar är att d’Holbach bidrog till 

sekulariseringen av Frankrike genom sina antireligiösa skrifter. På detta sätt gjorde d´Holbach 

att folk vågade revoltera mot sin härskare som de tidigare ansåg vara av Guds nåd. 

Visserligen ansåg d’Holbach att människan har rätt att revoltera mot en orätt härskare, men 

han ansåg inte att revolution var det rätta sättet att gå tillväga. Förutom det faktum att 

slutsatsen är lite svag tycker jag att själva innehållet i boken är givande. Wickwar tar upp 

många aspekter av d’Holbach, både hans liv, filosofi och skrifter. Han ger en djupgående bild 

av d’Holbach - filosofen, middagsvärden och encyklopedisten. Ett intressant ämne som 

Wickwar  tar upp är fallet Rousseau, där han beskriver hur Rousseau gick från att vara vän till 

d’Holbach och hans cirkel till att vara en paranoid eremit. Wickwar skriver att Rousseau 

ansåg att d’Holbach och hans cirkel var ute efter att förstöra för honom och att de endast satt 

och skrattade åt hans misslyckanden. Tyngdpunkten lägger Wickwar på att beskriva 

d’Holbachs filosof  vilket han gör ingående på ca 140 sidor. Han beskriver många aspekter av 
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d’Holbachs tänkande, hans ateism, moralfilosofi, religionens plats i samhället och hans 

utilitarism. Wickwar ger även en sammanfattning av d’Holbachs verk, om än något kortfattad, 

men ändå givande.          

 
 

   

3. Bakgrund 
 
Mannen som senare i livet kommer att vara känd som baronen eller baron d’Holbach föddes 

Paul Thiry Dietrich någon gång under januari 1723 i Edesheim, en liten by i Tyskland.   

Unge d’Holbach döptes i den romersk katolska kyrkan. Det är först vid tolv års ålder som 

spåren av d’Holbach återupptas då han lämnade Tyskland för att bo hos sin morbror Francis 

Adam Holbach i Frankrike, närmare bestämt i Paris. Morbrodern hade emigrerat till Frankrike 

några år tidigare och gjort sig en stor förmögenhet som den unge d’Holbach senare skulle få 

ärva och dela på med sin kusin när Francis dog på 1750-talet. Förutom i Paris så hade 

morbrodern ägor i både Österrike och i Tyskland, och som ung spenderade d’Holbach sin tid 

på morbroderns olika ägor.9     

 

1744 skickade d’Holbachs morbror honom till det prestigefyllda universitetet i Leyden, som 

vid den tiden var ett av det mest respekterade universiteten i Europa. Under de åren han 

spenderade vid universitetet lärde han känna många engelsmän som till stor del skulle bli 

några av hans bästa vänner livet ut. En av de mest kända var politikern och tidningsmannen 

John Wilkes, vars tidning The North Briton kritiserade kungen och regeringen. Wilkes 

invaldes 1757 i underhuset, men han uteslöts 1763 då han blev fängslad för ärekränkning efter 

sin kritik av kungen och regeringen. Wilkes hjälpte d’Holbach senare i livet genom att förse 

honom med engelska skrifter. 10 Det dröjde enda till 1749 innan han återvände till Paris för att 

bosätta sig där. När hans morbror dog så ärvde han inte bara en stor summa pengar utan även 

morbroderns barontitel och efter det skrev han alltid sitt namn d’Holbach istället för bara 

Holbach. Vid återkomsten till Paris gifte han sig med sin äldre kusins dotter Mlle. Basile-

Geneviéve-Susanne d’Anie, men deras giftermål blev kortvarigt då hon dog endast ett år 

senare under sommaren 1754. Efter ett år beslutade sig d’Holbach för att gifta sig igen och det 

                                                 
9 W.H Wickwar, Baron d’Holbach A Prelude to the french revolution, s 18-21   
10  Margaret C. Jacobs, The Radical Enlightenment: Pantheists, Freemasons and Republicans, s 175 
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blev hans kusins andra dotter Mlle. Charlotte-Susanne d’Aine. Denna gång bestod lyckan och 

de fick tillsammans fyra barn, två flickor och två pojkar.11  

d’Holbach var känd som en av de mest lärda männen i Frankrike, speciellt inom 

naturvetenskapen. Det var hans översättningar av tyska vetenskapliga skrifter som hjälpte till 

att sprida kunskap om naturvetenskap i Frankrike på 1700-talet.12                    

Men det var inte i den ända som han började sin litterära karriär, utan den första skrift han 

producerade var en broschyr där han tog ställning för Italiens sida i 1752-års musikaliska 

dispyt som blossade upp när en grupp italienska musiker kom till Paris. Det som diskuterades 

var helt enkelt vilken musik som var bäst, den franska eller den mer melodiösa italienska. Det 

var runt denna tid som d’Holbach började ge sina uppmärksammade middagar, en av de saker 

som han kanske är mest känd för.13 Förutom sina middagar som jag skall diskutera utförligare 

i ett senare kapitel, så blev han känd som en av Paris stora mecenater. Han lånade gärna ut 

både böcker och pengar till den som var i behov. Ett exempel som Cushing tar upp är när 

d’Holbach blev erbjuden en stor summa pengar för en tavla av Jean-Baptiste Oudry14 som han 

nyligen köpt. Tidigare hade alla andra samlare ignorerat tavlan, men när d’Holbach visade sitt 

intresse blev den genast av största intresse. Men istället för att sälja den till någon samlare så 

valde han att erbjuda Oudry att få tillbaka tavlan. Men Oudry vägrade och sa att tavlan skulle 

vara hos d’Holbach eftersom det endast var han som hade sett dess sanna värde. d’Holbach 

hjälpte både musiker, konstnärer och författare som hade råkat ut för hårda tider. Men inte alla 

uppskattade hans insatser som mecenat. Rousseau ansåg, till exempel, att d’Holbach hånade 

honom och hans fattigdom.15

Mellan åran 1751 och 1765 översatte d’Holbach en stor mängd vetenskapliga verk, som till 

stor del användes till Denis Diderots Encyclopédie. Detta var ett omfattande uppslagsverk 

vars idé var att upplysa människan. W.H. Wickwar har i sin bok Baron d’Holbach, A prelude 

to the french revolution räknat efter och kommit till 386 artiklar i Diderots Encyclopédie som 

var skrivna eller översatta av d’Holbach. De ämnen som han behandlade var bl.a. metallurgi 

och mineralogi. Men 1760 så kom det en vändning i d’Holbach skrivande. Istället för att 

översätta naturvetenskapliga skrifter så vände sig d’Holbach istället till att översätta 

antireligiösa skrifter.16 Det var under denna tid som han började sitt korståg mot 

kristendomen. Det första steget han tog var att börja översätta skrifter av de engelska 
                                                 
11 Cushing 1914, s 12-14     
12 Topazio 1956, s 16 
13 Allan Kors d’Holbach an Enlightenment in Paris, s 10  
14 Fransk konstnär som levde mellan 1686 -1755. 
15 Cushing 1914, s 23 
16 Ibid 1914, s 30 
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deitisterna. Bland de som han översatte kan vi finna namn som Toland, Woolston, Annet och 

Collins. Denna grupp tänkare var inte på något sätt lika radikala som d’Holbach, men i deras 

skrifter fann han ett ifrågasättande av religionen som måste ha tilltalat honom starkt. De 

förespråkade en mer naturlig religion utan kristendomens fasta dogmer.17  

Förutom de engelska deisterna så uppskattade d’Holbach många andra engelska författare, 

såsom John Locke, Thomas Hobbes och David Hume. Hume besökte d’Holbach salong under 

1760-talet och blev mycket förtjust i den atmosfär han fann där, och Hume besökte 

regelmässigt d’Holbach när han besökte till Paris.18    

Efter att ha översatt en stor volym antireligiösa skrifter var det 1767 dags för d’Holbach att ge 

ut sin första egna attack mot kristendomen, i form av skriften Le Christianisme dévoilé , men 

av rädsla för förföljelser så valde d’Holbach att publicera denna skrift under namnet Nicholas 

Antonie Boulanger. Denne var en sedan några år tillbaka avliden författare som d’Holbach 

hade publicerat verk av tidigare. Så nu kunde d’Holbach helt enkelt hävda att han hade hittat 

ett nytt manuskript av den avlidne författaren. 

På samma sätt fortsatte d’Holbach att publicera sina verk och kunde då undgå förföljelser och 

samtidigt publicera mycket utan att bli känd för det. 1770 publicerade han den bok som 

betraktas som hans huvudverk Système de la nature, en våldsam attack mot kristendomen, 

vilken jag behandlar i kapitel 5. 

Max Pearson Cushing beskriver den i sin bok Baron d’Holbach: A study of eighteenth century 

radicalism in France som den vetenskapliga materialismen och den dogmatiska ateismens 

bibel. Två år senare publicerade d’Holbach Le bon sens, en förkortad version, där han hade 

tagit bort mycket av de upprepningar som hemsökte Système de la nature. I denna skrift 

presenterade han inget nytt, utan han ville bara nå en bredare publik.19

Efter dessa tre böcker vände sig d’Holbach i sitt skrivande till politik och moral även om 

religionen fortfarande spelade en stor roll och han attackerade den fortfarande starkt, men den 

var inte längre själva huvudpunkten i hans böcker. Större delen av de idéer som han tog upp 

hade han redan behandlat i Système de la nature men nu vidareutvecklade han dem 

ytterligare. 

Några titlar som han publicerade senare var Politique naturelle som kom 1773, vilken 

behandlade olika styrelseskick och deras nackdelar, självfallet innehöll den ett kapitel om 

religion och faran att blanda religion och maktutövning. Systeme social 1773 blev titeln på 

                                                 
17 Topazio 1956, s 39-40 
18 Kors 1976, s 102 
19 Cushing 1914, s 51 
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hans nästa verk, vilket behandlade moral och politik. Huvudtesen är att moralens uppgift är att 

få människan att inse att det bästa hon kan göra är att vara dygdig och makthavarens roll skall 

vara att få sina undersåtar att just vara dygdiga. En etisk kod kan bara inbjuda människan att 

vara dygdig, men en makthavare kan tvinga folk till det eller locka dem med olika belöningar. 
20 Vid femtiofem års ålder slutade d’Holbach att publicera böcker för att istället leva ett lugnt 

och tillbakadraget liv. Han hade dragit på sig gikt och njurproblem. Han spenderade sin tid 

med att försöka hjälpa sina söner till prestigefyllda titlar och positioner, och för sina döttrar 

arbetade han hårt för att kunna ge dem bra giftemål. 

Den 21 januari 1789 avled d’Holbach i sitt hem på Rue Royal i Paris. Han begravdes nästa 

dag vid Church of St Roch. Av sin samtid blev d’Holbach till största del ihågkommen som 

Paris stora mecenat, välgörare och middagsvärd. Det var ytterst få som visst att det var han 

som var författare till många av de böcker som hade debatterats så flitigt av de lärda.21 T.ex. 

diskuterade Voltaire Système de la nature flitigt med vänner och bekanta, och han gick till 

hård kritik av den. Även Goethe diskuterade Systéme de la nature, vilken han kritiserade för 

att vara harmlös och ganska ointressant.22               

      

4. d’Holbachs salong 
 

Baron d’Holbachs hem var under trettiofem år en av upplysningstidens Paris viktigaste 

sociala arenor. Där samlades några av upplysningens stora karaktärer för att samtala, umgås 

och inte minst för att äta. Det som baronen bjöd på var inte bara ett utbyte av idéer och ett 

samtalsforum, utan han delade med sig av sitt välstånd genom att bjuda på storslagna 

middagar där alla kunde finna något i sin smak.23 De som samlades hos baronen var bildade 

män, som alla hade ledande roller inom sina respektive fält. Bland de församlade fanns 

filosofer, journalister, vetenskapsmän samt till och med präster. Långt ifrån alla i sällskapet 

var filosofer men när de steg in i Baronens hem förvandlades alla till tänkare och filosofer. 

Hos d’Holbach vågade alla säga vad de verkligen tyckte och tänkte. I 1700-talets Frankrike 

fick man vakta sin tunga då det var mycket farligt att reta upp fel människor och mäktiga 

                                                 
20 Topazio 1956, s 22-25 
21 Wickwar 1935, s 107 -109 
22 Cushing 1914,  s 56-58 
23 Kors 1976, s 13      
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institutioner, t.ex. den katolska kyrkan24, men hemma hos d’Holbach vågade alla tala öppet 

och förfäkta sina åsikter.  

De som träffades hos d’Holbach bestod av många olika typer av människor och alla hade inte 

samma relation till salongen. En del var fasta medlemmar som besökte den vid varje tillfälle, 

medan andra besökte den när de var i Paris och hade behov av lite sällskap. Gruppen samlades 

på torsdagar och söndagar hemma hos d’Holbach på Rue Royal. 

Bland de som besökte d’Holbachs salonger mest regelbundet kan vi finna Denis Diderot, 

mannen bakom Encyclopédie, Friedrich Grimm journalist, författare och utgivare av tidningen 

Correspondance littéraire, philophique et critique, Charles Le Roy, vetenskapsman och 

medarbetare till Diderots Encyclopédie, Jean-Francois Marmontel, en mångsysslare som bl.a. 

författade pjäser, dikter och noveller, Abbé Guillaume-Thomas-Francois Raynal, präst och 

författare som ofta skrev  i hemlighet för andra som spökskrivare, Augustin Roux, medicinare 

och kemist, som även skrev mycket om vetenskap, Jean-Francois de Saint-Lambert som i 

början av sin karriär var känd som soldat och poet, men mot slutet av sitt liv mest känd som 

filosof, Jean-Baptiste-Antonie Suard journalist, kritiker och en mycket uppskattad översättare, 

Fancois-Jean, chevalier de Chastellux, militär, och historiker, Abbé André Morellt, teolog och 

ekonom, Jacques-André Naigeon, filosof, målare och skulptör, Claude-Adrien Helvétius, 

skatteindrivare och filosof. 25 Denna lista om än kortfattad visar att d’Holbachs salonger var 

fyllda med män från olika yrkesområden och med många olika idéer. Förutom salongens fasta 

medlemmar så förekom det ett stort antal gästar som bara besökte salongen då och då eller när 

de befann sig i Paris. Till dem kan man räkna t.ex. David Hume, Adam Smith, Benjamin 

Franklin och John Wilkes.26 Denna lista skulle kunna göras oändligt mycket längre, och Alan 

Kors skriver i sin bok att det skulle behövas skrivas en helt ny bok enbart för att beskriva de 

fransmän som besökte Rue Royal.              

De ämnen som männen i salongen diskuterade var mycket varierade och rörde allt från 

religion, politik, ekonomi till vetenskap. Anledningen till detta var att männen som samlades 

hade så olika intressen, t.ex. presenterade Charles Le Roy sina idéer om att djur var en likadan 

maskin som människan, en maskin som endast levde på instinkter. Han menade också att djur 

lärde sig, memorerade, resonerade och kommunicerade på samma sätt som människan.27

Man kan fråga sig vad det var som gjorde d’Holbachs salong så populär. I Paris fanns under 

denna tiden en uppsjö av andra salonger att välja mellan. Den stora skillnaden mellan 
                                                 
24 Ibid 1976, s 94 
25 Kors 1976, s 19-29 
26 Cushing 1914, s 18-19 
27 Kors 1976, s 69 
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d’Holbachs salong och de andra salongerna i Paris var att hos d’Holbachs var ordet fritt, vem 

som helst fick ta upp och diskutera vad som helst. Detta var något högst ovanligt bland Paris 

salonger.  Vanligtvis var salongerna strikta sociala tillställningar, det upplevdes som ohyfsat 

att prata politik eller religion på dessa sociala arrangemang, men så var inte fallet hos 

d’Holbach.28 Att tala öppet om saker som politik, vetenskap eller religion var inte lika 

självklart under upplysningen som idag,. Om fel person hörde vad du sade kunde du råka illa 

ut.29 Därför sökte många av Paris intellektuella en tillflyktsort där de kunde diskutera och 

ventilera sina idéer, och den tillflyktsorten blev d’Holbachs hem på Rue Royal. Trots att de 

som samlades var män från olika delar av samhället med många olika idéer så träffades de i 

goda vänners lag, åt gott och diskuterade olika ämnen. Detta är den bild som Alan Kors målar 

upp av d’Holbachs salong. Kors försöker även i sin bok falsifiera tre påståenden om 

d’Holbachs salonger, nämligen att salongen skulle vara en samling med enbart ateister, att 

salongen var en samlingspunkt för män som jobbade mot ett gemensamt mål, samt att 

salongen var högkvarteret för Diderots Encyclopédie. Cushing tar ställning för ett av dessa 

påstående i sin bok, där han skriver att det faktiskt var så att d’Holbachs salonger var 

Encyclopédiens samlingsplats, och att det var några radikala som samlades för att sprida sin 

propaganda.30 Kors försöker motbevisa de olika påståendena genom att säga att det endast var 

tre uttalade ateister i salongen, d’Holbach, Naigeon och Diderot.31 När det gäller påståendet 

att alla strävade mot samma mål, hävdar Kors att detta endast är en myt, visserligen förekom 

det samarbete så som att några av medlemmarna skrev i Diderots Encyclopédie och att de 

hjälpte varandra på olika sätt t.ex. att Saint-Lambert hjälpte d’Holbach att publicera sin första 

bok, Le Christianisme devoilee, men det Kors menar är att det inte var själva samarbetet som 

var grundidén med d’Holbachs salong. Tanken var att Paris intellektuella skulle ha en arena 

där de kunde träffas och diskutera fritt utan att behöva oroa sig för förtryck. Självfallet 

förekom det att vännerna hjälpte varandra såsom jag har visat ovan, men det var inte mer än 

vad man kan förvänta sig av en samling vänner. Kors påpekar även att de som samlades hos 

d’Holbach var av olika övertygelser och trosinriktningar, och de behövde inte något från 

varandra förutom sällskap och vänskap.   

Han skriver även att det inte finns några bevis för att själva grunden för d’Holbachs salonger 

var samarbete mellan deltagarna.32                 

                                                 
28Kors 1976 s 92 
29 Ibid 1976, s100 
30 Cushing 1914, s 14 
31 Kors 1976 ,s 63 
32 Kors 1976 , s 81 
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5.  ”Låta bomber falla i Guds hus” – d’Holbachs filosofi   
 

Titeln på detta kapitel sammanfattar väl d’Holbachs syn på religion. Titeln är ett citat från 

d’Holbachs gode vän Dennis Diderot, när Diderot i ett brev till sin älskarinna Sophie Volland 

diskuterade d’Holbachs filosofi.33      

Innan jag går närmare in på d’Holbachs filosofi skall jag beskriva de två böcker av d’Holbach 

som jag har studerat. 

 

Système de la nature 
 
Det är denna skrift som brukar betraktas som d’Holbachs huvudverk, den sammanfattar allt 

hans tänkande. De böcker d’Holbach publicerade efter Système de la nature utvecklar endast 

de tankar som han beskriver i denna skrift. Boken består av två volymer á ungefär 250 sidor 

vardera. d’Holbach använder sig av en ganska torr och vetenskaplig stil, och hela boken är en 

lång diskussion där han dissekerar olika ämnen och går på djupet för att få fram sina åsikter. I 

Système de la nature upprepar d’Holbach sitt budskap om och om igen, ofta återkommer han 

till samma teman gång på gång, och detta gör att hans budskap hamras in i läsaren. d’Holbach 

berör en mängd olika ämnen i Systéme de la nature, men genom hela verket följer han en röd 

tråd som han ständigt återknyter till. Han avrundar ofta kapitlen genom att gå från det torra 

och vetenskapliga språket till att nästan använda språkbruket hos en präst som predikar sitt 

budskap. D’Holbach ger med Système de la nature intrycket av att vilja ”frälsa” människan 

från allt det som han upplever som korrumperande, och det viktigaste exemplet på det som 

korrumperar människan är enligt d’Holbach religion.      

Nedan beskriver jag vad d’Holbach tar upp i de olika kapitlen i Systéme de la nature. Jag 

kommer att gå djupare in i det tänkande som bland annat presenteras i dessa kapitel i ett 

senare avsnitt.     

 

 

 
                                                 
33 Kors 1976, s 46 
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Innehållsöversikt 
 

I de första fem kapitlen av Système de la nature behandlar d’Holbach själva grundstenen i sin 

filosofi, nämligen sin materialistiska världssyn. Han tar bl.a. upp att allt som existerar i 

världen bara är materia och rörelse, verkan och effekt. Han lägger stor vikt vid att förklara 

naturens lagar och hur de fungerar, han poängterar att naturen rör sig av sig själv och inte med 

hjälp av någon utomstående kraft.        

Under de nästa fem kapitlen är det människans själ som d’Holbach behandlar. Han vill i dessa 

kapitel bevisa att det som vi lär oss från våra föräldrar och präster om människans själ inte alls 

stämmer överens med verkligheten. Istället vill d’Holbach påvisa att vi egentligen pratar om 

våra sinnen när vi pratar om vår själ. Enligt d’Holbach så är de två samma sak. En viktig 

punkt i det sista av dessa sex kapitel är att själen inte har några medfödda idéer.         

d’Holbach går vidare i sitt skrivande med att i de följande tre kapitlen ta upp sina tankar om 

människans fria vilja, fatalism och människans rädsla för döden. De viktigaste idéerna i dessa 

kapitel är d’Holbachs förnekande av människans fria vilja. Enligt d’Holbach så styrs 

människan av sina instinkter och inte av sin egen vilja. Han menar också att människans 

rädsla för döden och fruktan för de straff som de tror väntar dem efter detta liv gör människan 

passiv, och att istället för att göra så mycket som möjligt av detta livet så oroar människan sig 

istället för det nästa, som enligt d’Holbach inte existerar.     

Resterande del av vol.1 ägnar d’Holbach åt att diskutera utbildningens roll i människans liv, 

samt vad som gör människan lycklig och vad hon bör sträva efter för att leva ett så lyckligt liv 

som möjligt. D’Holbach pekar också ut vad som är den sanna orsaken till människans olycka, 

och vad människan bör göra för att komma till rätta med sin olycka.   

De tre första kapitlen i vol.2,  handlar om uppkomsten av människans tro på gudomligheter 

och hur denna tro har utvecklats från en primitiv tro till den mer avancerade tro som vi har 

idag. d’Holbach hävdar även att teologerna alltid har motsägelsefulla idéer, och han hävdar att 

teologerna och prästerna aldrig kan komma överens om något. Han tar som exempel upp den 

ofantliga mängd uppdelningar som det finns enbart inom kristendomen.    

De följande två kapitlen, Kapitel 4. Examination of the proofs of the existence of the 

Divinity,as given by Clarke, Kapitel 5.  Examination of the proofs offered by Descartes, 

Malebranche, Newton är en genomgång av olika tankar och bevis för gudomlighetens existens 

som Clarke Descartes, Malebranche och Newton. d’Holbach går hårt fram för att motbevisa 

dem. d’Holbach går vidare med att i de nästa två kapitlen, försöka motbevisa både panteism 
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och theism, båda systemen är enligt d’Holbach helt felaktiga, och han hävdar konsekvent att 

det inte existerar någon Gud och att naturen istället rör sig av sig själv. d’Holbach menar att 

det räcker med att öppna sina ögon så ser man att naturen är det enda som existerar. Kommer 

människan bort från sin vidskeplighet så kommer hon att se att det varken existerar någon 

Gud eller att jorden, naturen och Gud skulle vara samma sak. Efter detta tar d’Holbach upp de 

effekter som religion har fått på människan och den värld hon lever i. Detta gör han i 8-10. 

Det d’Holbach vill visa är att religion inte har gett människan några fördelar, och han går så 

långt som att säga att religion bara har lett fram till att människor har börjat hata varandra 

mer. d’Holbach tar även upp den moral som prästerna hävdar har givits till dem från Gud, och 

d’Holbach hävdar att så är inte fallet. Den sanna moralen kan man få genom naturen, och 

människan behöver ingen präst för att veta vad som är rätt och fel, utan det enda hon behöver 

är att titta på naturen. En annan punkt som han tar upp är problematiken med en regent som är 

förblindad av religion. d’Holbach menar att när makt och religion blandas leder detta alltid till 

hemska brott mot regentens undersåtar, t.ex. får prästen regenten att tro att prästens fiender 

också är regentens fiender och på liknande sätt utnyttjar prästerna regenterna för att få sin 

vilja igenom.    

Botemedlet för alla problem som religionen har ställt till med delar d’Holbach med sig av i de 

avslutande kapitlen av Förutom att dela med sig av detta botemedel mot vidskeplighet är de 

sista kapitlen av Système de la nature även ett försvarstal för ateismen. d’Holbach 

sammanfattar sin syn på ateismen genom att säga att till skillnad från religion så har de enda 

som skadats till följd av ateism varit de författare som modigt nog vågat skriva om den.  

Jag har i avsnittet ovan försökt att ge en bild av de olika teman som d’Holbach har beskrivit i 

denna bok. Système de la nature är en komplex bok fylld med återknytningar till tankar och 

idéer som presenterats tidigare i boken, varför det blir väldigt enformigt om jag skulle ta upp 

exakt vad d’Holbach diskuterar i varje kapitel. Av denna anledning har jag försökt att 

sammanfatta det. 
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Le Bon Sens  
 

I Le Bon Sens har d´Holbach helt enkelt bantat ner och skalat av Systéme de la nature. Le Bon 

Sens är en betydligt rakare och mer lättläst bok där hans tänkande är mer lättillgängligt. 

Visserligen är språket fortfarande ganska torrt och vetenskapligt, men d’Holbach har skalat 

ner sina resonemang så de blir lättare att följa. Det verkar som att han med denna bok försökte 

nå en bredare läsekrets.  I Le Bon Sens använder d’Holbach sig av tvåhundrasex teoremen för 

att få fram sitt budskap. Vissa är bara på några rader medan andra är upp till två sidor långa. 

Jag finner det onödigt att gå in för djupt på innehållet i denna bok med tanke på att jag bara 

skulle upprepa det jag skrev om Systéme de la nature. Dessutom skulle det ta alldeles för 

mycket plats att presentera alla tvåhundrasex aforismerna, men jag tänker dock ge exempel på 

några av teoremen. Le Bone sens är som sagt mycket rakare än Systéme de la nature, och jag 

tycker att titlarna förklarar innehållet i aforemen klart och tydligt, men jag skall ge en kort 

förklaring av de exempel jag har givit.   

4.  Man is not born with any ideas of Religion 

 d’Holbach vill visa att människan inte har några medfödda idéer, t.ex. att människan skall 

vara troende från födseln. 

5. It is not necessary to believe in a God 

Det är helt onödigt för människan att tro på gud, hon klarar sig mycket bättre om hon istället 

tänker fritt.   

6.  Religion is founded on credulity 

Religion har sin bakgrund i att människan är naiv och lättlurad.   

7.  All religion is an absurdity 

8.  The idea of God is impossible 

Om gud skall vara oändlig så kan människan aldrig få en klar idé om honom.  

9.  On the Origin of Superstition 

Bakgrunden till varför människan är vidskeplig, det är för att människan har blivigt lurad att 

misstro sina egna sinnen. 

10. On the Origin of all Religion 

Bakgrunden till religionens uppkomst, genom vidskeplighet och lurendrejeri.  

11. Religious fears expose men to become a prey to impostors.  

När människan tvivlar på sin tro och söker svar, är det lätt för kvacksalvare att utnyttja dem.  

 

Jag kommer nu att gå djupare in och undersöka d’Holbachs filosofiska tänkande.     
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Om materialismen  
 

Själva kärnan i d’Holbachs filosofi är hans materialism och tilltro till naturen som den sanna 

anledningen till allt liv på jorden. Det är mot denna bakgrund som d’Holbachs våldsamma 

attacker mot religion skall ses. Innan jag går närmare in på d’Holbachs religionsfilosofi skall 

jag diskutera d’Holbachs materialism, eftersom det är denna som ligger till grund för hans syn 

på religion. d’Holbach avfärdar helt idén om en Gud eller ett övernaturligt väsen som skulle 

ligga bakom jordens existens. Enligt d’Holbach handlar allt liv på jorden enbart om effekt och 

verkan som handlar efter eviga naturlagar. Allt som existerar på vår jord är enbart materia och 

rörelse, d’Holbach menar att materia alltid är i rörelse och att även när det ser ut som att 

materia är i vila sär det faktiskt i rörelse. Vila är en speciell form av rörelse. 34 Naturen 

handlar enbart efter nödvändighet och eviga naturlagar när hon skapar och förstör sina 

skapelser. d’Holbach förklarar den otroliga variation av liv på jorden med att alla varelser är 

uppbyggda av olika element av materia som ger de egenskaper de olika arterna behöver för att 

överleva. Allt handlar om eviga naturlagar som verkar efter nödvändighet, inget mer, det finns 

ingen utomstående agent som verkar över oss. d’Holbach menar också att denna materia inte 

kan vara skapad och att den inte kan ha ett slut, den skapas inte och den förstörs inte, den går 

bara runt i ett stort kretslopp. Alltså är egentligen ord som födsel, liv och död helt orelevant, 

det är inget som egentligen existerar. Det d’Holbach menar är att när ett djur eller en 

människa slutar att leva blir denna människan eller djur återigen en del av naturen, som föda 

till någon annan, som kläder eller till och med bostad för insekter. Den återgår helt enkelt till 

kretsloppet och det är ett stort kretslopp som d’Holbach menar att naturen är, födseln är helt 

enkelt bara det första steget mot undergången. Ett stort kretslopp som handlar efter eviga 

lagar, som handlar helt utifrån sig själv, ett kretslopp som inte är skapat eller kan förstöras. Vi 

människor stirrar enligt d’Holbach oss blinda på just vår egen existens, vi tittar inte på 

helheten. Istället för att se att en människa dör eller att en flod översvämmar så skall vi se det 

som att en samling materia går från en existens till en annan.35 d’Holbach menar att allt som 

händer är bara en effekt av något annat, det kan inte finnas en effekt utan någon 

bakomliggande orsak.36         

 

     

                                                 
34 d’ Holbach  Vol.2 1770, s 119 
35 d’ Holbach  Vol.2 1770, s 121 
36 Paul Theiry Baron d’ Holbach 1770 The system of nature, Vol.1, s 155 
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Let us then say, that matter, is eternal; that nature has been, is, and ever will be occupied 

with producing and destroying: with doing and undoing; with combining and separating: in 

short, with following a system of laws resulting from the necessary existence. For 

everything she doth, she needs only to combine the elements of matter; these, essentially 

diverse, necessarily either attracts or repels each other.37    

 
Naturen är varken god eller ond, naturen handlar enbart utifrån sina lagar och nödvändighet, 

det är människan som tillskriver naturens handlande olika värderingar, beroende på hur 

människan påverkas av naturens effekter. Upplever vi effekterna av naturens verkan som 

positiva ser vi naturen som god, men blir vår tillvaro påverkad negativt ser vi naturen som 

ond. Detta är ett av människans stora misstag att tillskriva naturen idéer som ond och god.38

d’Holbachs materialism får också konsekvenser för det som vi brukar kalla själen. Själen är 

materiell, och med detta menar d’Holbach att själen egentligen är vår kropp. De egenskaper vi 

tillskriver själen är egenskaper och effekter av vår kropp eller rättare sagt av våra sinnen. 

d’Holbach vill med andra ord sätta ett likhetstecken mellan kropp och själ, eftersom det enda 

som existerar är den materia som vår natur och kropp är gjord av. Prästerna hävdar att själen 

är immateriell, men detta menar d’Holbach är en omöjlighet då inget kan vara immateriellt. 

Det finns inget som är immateriellt, utan allt som existerar är gjort av materia.  

På samma sätt hävdar d’Holbach Guds omöjlighet när prästerna hävdar att Gud är 

immateriell, och d’Holbach frågar hur något som är immateriellt kan skapa materia. Hur kan 

något som är immateriellt ha egenskaper som kräver organ, t.ex. för att höra människans 

böner så måste Gud har hörselorgan, och detta kräver att han är gjord av materia.          

    

Om religionens korrumperande egenskaper  
 

Det största misstag som människan har gjort enligt d’Holbach är att tillskriva de krafter och 

händelser som naturen ligger bakom till ett övernaturligt väsen. Det var detta felsteg som 

ledde människan bort från naturen, och innebar att människan slutade lita på sina sinnen. 

Människan tappade sin moraliska kompass och började istället ge sin tillit till vidskeplighet 

och religion. Detta är en stor tragedi menar d’Holbach eftersom människan överger naturen 

för vidskepligheten och samtidigt vänder hon också ryggen åt fritt tänkande och reflekterande. 

                                                 
37 d’ Holbach  Vol.2 1770 ,s 120-121 
38 d’ Holbach Vol.1 1770 , s 12 
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Hon blir då bara ett blint får som enbart följer sin herde utan att själv tänka på vad som är bäst 

för henne själv.39

 
The ignorant see wonders prodigies, miracles, in all those striking 

effects of which they are unable to render themselves a satisfactory 

account; all the causes which produce them they think supernatural; 

this, however, really implies nothing more than that they are not 

familiar to them or that they have not hitherto witnessed natural agents, 

whose energy was equal to the production of effects so rare, so 

astonishing, as those with which their sight has ever appalled.   

 

 I samma anda som Epikuros menar d’Holbach att meningen med livet är att sträva efter lycka 

och att försöka undvika smärta och olycka, detta är vad som driver människan att handla. Men 

människan som är förblindad av religion slutar att sträva efter sin egen lycka och gör endast 

det som hennes präst eller religiösa ledare säger till henne. Istället för att försöka göra sig 

lycklig eller förbättra sin situation i detta livet sitter den förblindade människan snällt och 

väntar på sin belöning som enligt prästerna skall komma i himlen, en belöning som d’Holbach 

menar inte kommer att utdelas, och speciellt inte i himlen. d’Holbach hävdar som bekant att 

det inte existerar något sådant.  

d’Holbach förklarar det som brukar kallas mirakel eller handlande av en högre kraft med att 

naturen endast har handlat på ett sätt som vi inte har upplevt tidigare. Själva tanken på mirakel 

och gudomligt ingripande ser d’Holbach som ett bevis för att Gud inte existerar. Han 

utvecklar detta på följande sätt. Gud skall vara perfekt och skall ha skapat en perfekt värld 

med perfekta lagar, men hur kommer det sig då att han ibland bryter de regler som han själv 

har skapat och vill att människan skall följa. Detta är enligt d’Holbach ett bevis för att Gud 

inte är perfekt och att Gud faktiskt inte har skapat jorden, och även att han inte existerar. 40

 

Om prästerskapet  
 

När människan ser något som han eller hon inte förstår eller har kunskap om så börjar hon 

antingen att frukta det eller också dyrkar hon det som något övernaturligt. Det är denna typ av 

okunskap som ligger bakom människans vidskeplighet, vilket alltså helt enkelt är okunskap 

om naturen och dess krafter och lagar som ligger bakom tron på det övernaturliga.   
                                                 
39 d’ Holbach Vol.1 1770 ,s 15  
40 d’ Holbach 1772, s 61 
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Endast genom att utbilda människor så kommer vi att kunna övervinna denna vidskeplighet 

menar d’Holbach och då rädda dem från det onödiga lidandet som de får dras med som en 

följd av sin vidskeplighet. Detta onödiga lidande går emot naturen, eftersom naturen har 

förutbestämt människan att drivas mot saker och ett levande som gör henne lycklig, men 

vidskeplighet driver henne istället till att bli olycklig genom att lära henne att hata sitt syndig 

själv och istället älska Gud. Det faller sig också så att de som utbildade folket under denna tid 

var prästerna, och enligt d’Holbach arbetade prästerna enbart för sin egen och härskarens 

vinning utan att tänka på folkets egen lycka, och därför fick inte folket den utbildning som de 

faktiskt behövde för att kunna bli av med sin vidskeplighet och gå tillbaka till naturen. 

d’Holbach menade att prästerna förblindade folket och även att prästerna förblindade 

regenterna. Istället för att regera på sådant sätt att alla medborgare i landet skulle få det bra, så   

lurade prästerna regenterna till att handla på ett sätt som endast spelade i händerna på 

prästerna och kyrkan. På detta sätt fick folket ytterligare lida av vidskepelsens härjningar.41 

Återigen poängterade d’Holbach hur viktigt det var med utbildning, och han menade att 

regenter måste utbildas så att de inte förblindas av religion. d’Holbach var en övertygad 

rojalist, visserligen erkände han att många regenter förblindats av prästerna, men med rätt 

utbildning kunde regenterna räddas. De var tvungna att lära sig att det som är bra för deras 

folk också är bra för regenten, eftersom det en regent skall sträva efter är ett lyckligt och 

välvilligt folk som lever dygdigt.42 Den bild som kyrkan vill måla upp av sig själv som en 

välsinnad och hjälpsam institution är enligt d’Holbach helt felaktig. Kyrkan och deras präster 

är inget annat än parasiter som livnär sig på lidandet och missnöjet som människan upplever.  

 
Priest resemble these alchemists, who boldly tell us, they have the 

secret of making gold, while they have scarcely clothes to cover their 

nakedness… these priests are very sick themselves, yet men continue to 

frequent their shops, and to have faith in their divine antidotes, which, 

by their own confession never effect a cure.43       

Moralen, lösningen till människans problem 
 

Det d’Holbach uppmanade människor till var att göra sig kvitt sina villfarelser och istället ta 

sina sinnen i bruk för att kunna resonera fritt, och på så sätt leva ett dygdigt och lyckligt liv. 

Med dygd menade d’Holbach helt enkelt att människan skall försöka leva lyckligt och försöka 
                                                 
41 d’Holbach vol.2 1770, s 68 
42 d’Holbach vol.1 1770, s 101 
43 däHolbach 1772, s 72 
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göra de i sin omgivning lyckliga. d’Holbach ansåg att människan kunde få en god etik och 

moral endast genom att titta på naturen, moralen blev bara korrumperad om man tog till 

vidskepelser som religion till hjälp. d’Holbachs tänkande angående moral kan beskrivas som 

utilitaristiskt. Han ansåg att människan skall arbeta för att så många som möjligt skall få det 

så bra som möjligt, något som han ansåg var omöjligt när människan var vidskeplig.                  

Istället för att vara till lag för prästerna och vänta på belöningen i nästa liv så uppmanar 

d’Holbach människan att göra upp med sin vidskeplighet och gå tillbaka till naturen, försöka 

leva dygdigt och sträva efter sin och andras lycka, eftersom det är strävan efter sin och andras 

lycka som d’Holbach menar är dygden. d’Holbach menar att ett dygdigt liv är att försöka göra 

sig själv och de i sin omgivning så lyckliga som möjligt.  

 

6. d’Holbach och John Tolands inflytande    
 

Deismen 
 
Min avsikt med detta kapitel är att försöka spåra det inflytande som den engelska deismen har 

haft på d’Holbachs tänkande, vilket jag presenterade i föregående kapitel. 

Deismen är en trosinriktning som hade sina glansdagar i England från mitten av 1600-talet till 

mitten av 1700-talet, med tänkare som John Toland (1670-1722), Thomas Woolston (1669-

1731), Anthony Collins, (1676-1729) och Matthew Tindal, (1656–1733). Inom denna rörelsen 

tror man att Gud har skapat världen men att han inte blandar sig in i det som händer på jorden. 

Deisterna avfärdar alltså all form av gudomligt ingripande som t.ex. mirakel och gudomlig 

uppenbarelse. Inom denna religiösa inriktning ersätter man Guds uppenbarelse och 

förkunnande av sina lagar i religiösa skrifter till den inre tron på Gud. Man skall med förnuftet 

resonera sig fram till Guds existens, och med förnuftets hjälp skall människan komma fram 

till att Gud existerar. Gud skapade enbart världen, och sedan har han låtit denna existerar av 

sig själv med hjälp av de eviga naturlagar som han har inskrivit i den. Enligt deisterna räcker 

det med att titta på naturen och använda sitt förnuft för att inse Guds existens. 44   

 Under 1760 - 1770-talet översatte d’Holbach flertalet engelska deistiska skrifter, 

såsom Thomas Gordons The independent Whig (1720). d’Holbachs översättning kom 1767. 

Samma år gav d’Holbach även ut en samling med översatta engelska pamfletter av 

                                                 
44 Lübeck Poul (red) Filosofilexikonet 2004, s102 
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Davidssons, Brown och Gordons. 1768 gav d’Holbach ut två översatta skrifter Anthony 

Collins och  översättningar av Peter Annet, T. Cooper, John Toland och Thomas Hope. Efter 

det publicerade d’Holbach 1769 en översättning av Whitefoot.1770 gav d’Holbach ut en 

samling med översättningar artiklar av Hume, verk som d’Holbach publicerade innan Hume 

gjorde det. Hume hade dragit tillbaka dem från sin bok Five Dissertations eftersom de 

upplevdes som alltför provokativa. En översättning av en okänd bok av Anthony Collins, 

titeln på d’Holbachs översättning är Espirit de Judanisme, ou Examen raisonnë de la Loi de 

Moyse.Han översatte ytterligare en bok av Peter Annet. 

1772 översatte d’Holbach Thomas Hobbes Human Nature 1740. Efter detta dröjer det till 

1780 innan d’Holbach översätter en engelsk bok igen och då var det en bok av Thomas 

Woolstons. 1765 åkte d’Holbach till England för att få tag på deistiska manuskript att 

översätta. d’Holbach trivdes inte i England som han upplevde som grått och trist, men han 

fick med sig en mängd manuskript hem som han senare översatte.45 46

      

På samma sätt som med d’Holbach så finns det inte så mycket skrivet om den engelska 

deismen, vad jag har hittat. De böcker som jag har hittat är An account of the growth of deism 

in England 1990 av William Stephens. John Toland and the deist controversy 1982 av Robert 

E. Sullivan. History of English Thought in the Eighteenth Century 1936 av Leslie Stephen. 

Voltaire and the English Deists 1930 av N.L Torrey. Det finns dock några böcker skrivna om 

Anthony Collins och bland annat om hans debatt med Samuel Clark The Philosophy of Dr. 

Samuel Clarke and its Critics 1974 av James Fergusen. Anthony Collins The Man and His 

Works 1970 av James O'Higgins. A Short History of Freethought: Ancient and modern, 1914-

15 av J.M Robertson.  

                                                 
45 Topazio 1956, s 21 
46 Deistiska översättningar av d’Holbach. Davidsson,  A True Picture of Propery (1735), Brown, Propery a Craft 

(1735), Gordon, Apology for the danger of the church (1719), The Creed of an Independant Whig 1720, 

Anthony Collins A Discourse on the grounds and Reasons of the Christian Religion (1724), The Scheme of 

literal Prophecy consideration (1727). Peter Annet, David, or the man after God’s Own Heart (1761). T. Cooper, 

The Ax laid the root of Christian Priestcraft by a layman (1742), John Tolands Letters to Serena (1704), Thomas 

Hope, Considerations upon war, upon cruelty in general and religious cruelty in particular (1761 Whitefoot, The 

Torments of Hell (1658). David Humes, Of the Immortality of the Soul, Of Suicide, . Peter Annets History and 

Character of StPaul examin, Thomas Hobbes Human Nature 1740, Thomas Woolstons The Miracles of Jesus 

Vindicated 1729.
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Den tänkare jag har valt att titta på och jämföra d’Holbach med inom den deistiska rörelsen är 

John Toland. Anledningen till att jag valde just honom är att han hade en central roll inom den 

deistiska rörelsen samt att han var radikal för sin tid. Utöver detta så har d’Holbach översatt 

en av Tolands skrifter, nämligen Tolands Letters to serena. Detta ger mer kraft åt min tes om 

att d’Holbach har läst och därigenom inspirerats av denna filosof. I den följande texten skall 

jag försöka reda ut vad en ateistisk fransman kan ha funnit för inspiration i skrifterna av denna 

religiösa engelsman. Den bok som jag har läst av Toland är Letters to Serena. Valet av denna 

bok föll sig naturligt med tanke på att den är Tolands huvudverk och att d’Holbach har 

översatt den.  

 

 

 John Tolands inflytande  
 

Toland föddes 1670 i den lilla byn Ardagh i Irland, och han är känd som ett av de stora 

namnen inom den engelska deistiska rörelsen. Toland skrev över hundra böcker med 

varierande teman, varav de två mest välkända är Christianity not Mysterious 1696 och Letters 

to Serena 1704, båda publicerade i London. Till stor del var Toland skrivande av politisk 

natur, men mycket var också tankar om religion, vilket jag skall behandla i den här texten.47    

Vad är det då för likheter och skillnader i det tänkande som d’Holbach och Toland presenterar 

i sina skrifter? Innan jag går in på denna fråga skall jag presentera Tolands bok Letters to 

Serena. 

Letters to Serena 
 

Som titeln skvallrar om så är Tolands bok skriven i brevformat, och boken består av fem olika 

brev till tre olika personer. De tre första är till en kvinna vid namn Serena, och de andra två är 

brev till två olika herrar, en i Holland och en i London. Den versionen jag har funnit är en tysk 

utgåva, men det är endast förordet som är skrivet på tyska, av en Günther Holzboog.  Tolands 

brev är kopierade från originalutgåvan från 170448, men trots att boken har ett ålderdomligt 

språk så är den lättläst. Toland skriver personligt och hövligt, vilket kan förväntas i ett brev 

från en ”gentleman”. Stilen han använder sig av är talande eller till och med pratig. Det är 

Tolands brev vi får ta del av, och därav följer väl att detta inte är konstigt, men ibland avviker 
                                                 
47  Jonathan Israel Radical enlightenment 2001, s 609    
48 Denna version är en så kallad faximil utgåva.  
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han dock från detta och skriver t.ex. på vers, och som ett exempel på detta hänvisar jag till det 

citat från Letters to Serena som finns på sida 29 i denna uppsats. Breven föregås av ett 

”Preface” där Toland förklarar att det faktiskt är riktiga människor hans brev är skrivna till. 

Toland diskuterar även sin tilltro till kvinnan och att hon bör utbildas. Han försvarar sin 

korrespondens med Serena och hävdar att kvinnan har samma möjligheter att lära sig som 

mannen. Toland sammanfattar också de olika brevens innehåll.  

 

Brev 1. The Origin and Force of prejudices 

I det första brevet diskuterar Toland var vi får våra idéer och fördomar ifrån. Han vill visa att 

åsikten om medfödda idéer och tankar inte är sann. Han menar att vi får våra idéer och 

fördomar från våra föräldrar, lärare och präster, och att vi blir tvångsmatade med fördomar så 

fort vi kan förstå dem. När vi får lära oss något så tidigt tror vi att vi alltid har haft dessa idéer 

och det är detta som leder till tron på medfödda idéer.  

Toland tar även upp utbildningens roll, och han anser att utbildning har en mycket central roll 

i formandet av en individ, men problemet som han ser är att det är saker som lärs ut inte har 

någon relevans till människan i hennes dagliga liv. Han menar att som barn skräms man till 

lydnad, och sedan skickas man till skolan och senare universitet för att indoktrineras till att 

aldrig tänka själv.  

 

Brev 2. The History of the Soul´s Immortality among the Heatherns 

I brev 2 är det själens odödlighet som Toland behandlar, och han anser att själen inte alls är 

odödlig. Toland menar att tanken om själens odödlighet inte är given av Gud utan att det är 

människan som har hittat på den. Toland har hittat liknande idéer om själens odödlighet hos 

många olika folkslag, men han vill tillskriva egyptierna tankens ursprung. Toland går vidare 

med att säga att judarna och de kristna inte fick Guds ord från Abraham utan att de fick det 

från egyptierna. 

Idén om helvetet skapades för att skrämma människan till lydnad och idén om himlen 

skapades för att ge människan hopp om en existens bortom den här på jorden. 
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Brev 3. The Origin of Idolatry, and Reasons of Heathenism  

I det sista brevet till Serena skriver Toland om ursprunget till många av de ritualer och sätt att 

tillbedja som hedningarna använde sig av, och som senare har blivit inbakade i den kristna 

religionen. Ett exempel är att människan ger sina gudar samma egenskaper som sin prins eller 

kung, och man hedrar sin gud eller gudar på samma sätt som sin prins eller kung.  

Toland tar också upp religionens utveckling från en enkel naturreligion till en korrumperad 

organiserad religion där giriga präster utnyttjar människor i guds namn.     

 

Brev 4. A Letter to a Gentleman in Holland, showing Spinoza’s System of Philosophy to 

be without any Principle or Foundation 

Titeln på detta brev avslöjar exakt vad brevet handlar om, Tolands syn på Spinozas system, 

som han hävdar är felaktigt. Toland tar avstånd från Spinozas tankar om att allt är delar av 

Gud och hävdar att allt i vår värld istället är enbart materia och rörelse.  

  

Brev 5. Motion essential to Matter; in Answer to some Remarks by a Noble Friend on 

the Confutation of Spinosa. 

I det sista brevet i boken utvecklar Toland vidare sina idéer om att allt som existerar bara är 

materia och rörelse, och att materia rör sig av sig själv. 

Han hävdar att materia alltid har varit i rörelse och alltid kommer att vara i rörelse. Han 

hävdar också att om något ser ut att vara stilla så är det bara i en speciell variant av rörelse.  

 

Materialismen och de eviga naturlagarna  
 

Kortfattat kan man säga att Toland och d´Holbach ser på världen på samma sätt, då båda har 

en materialistisk världsbild.  De är överens om att det enda som existerar på jorden är materia 

och rörelse. Och även att materia rör sig av sig själv utan påverkan av någon utomstående 

kraft som ett övernaturligt väsen, t.ex. en Gud. Materians rörelse är en central punkt i de 

bådas tänkande, och båda hävdar att materia alltid rör sig. Även om det ser ut som att 

någonting inte rör sig, eller är i vila, så är det faktiskt så att det rör sig. Toland påpekar att 

”Matter has always been in motion, and shall forever be.”49  Vila är enligt Toland bara en 

speciell form av rörelse, eftersom materia alltid rör sig, alltid förändras. Toland ger exemplet 

med ett fickur, om man stänger locket till fickuret så ser man inte längre att det är i rörelse, 

                                                 
49 Toland John Letters to Serena, s 167 
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men inuti uret så är det ständig aktivitet. Allt på vår jord är bara olika variationer av materia. 

Materia växer inte och förminskas inte, det bara varieras. Det är denna variation av materia 

som enligt Toland har givit upphov till all variation på jorden. d’Holbach har en nästan 

likadan argumentation i sin Système de la nature. Båda två har samma utgångspunkt när de 

ser på världen och naturen. Uppenbarligen delar inte de två tänkarna varandras åsikter om 

världens uppkomst. Toland med sin deistiska tro anser att Gud har skapat allt, men det är 

också allt han har gjort, och han lägger sig inte i livet på jorden. Det enda han vill är att 

människan skall välja de moraliska lagar som man kan finna i naturen. Toland trodde dock att 

efter det liv vi lever på jorden kommer en dom från skaparen angående hur man hade skött sig 

här på jorden.50 d’Holbach å andra sidan förfäktar att världen inte är skapad av någon Gud 

utan att den alltid har existerat och att den alltid kommer att göra så. Det är egentligen bara 

denna utgångspunkt som skiljer de båda åt i deras materialism, alltså att Toland ser Gud som 

alltings skapare och att d’Holbach anser att ingenting är skapat utan evigt och att det inte 

existerar någon Gud.  

Liksom Toland anser d’Holbach att allt i naturen rör sig och att naturen rör sig 

efter eviga naturlagar. De menar att allt i naturen bara är ett stort kretslopp där saker och ting 

går från en existens till en annan.51  

 
For their matter is mutually revolved into each other: for earth and 

water and air and fire are not only closely blended and united, but 

likewise interchangeably transformed in a perpetual revolution; earth 

becoming water, water air, air earth and so back in mixtures without 

end or numbers. The animals we destroy contribute to preserve us, till 

we are destroyed to preserve other things, and become grass or plants 

or water or air.52      

 

d’Holbach säger att födseln bara är det första steget mot undergången, som kommer leda till 

att kroppens materia tar en annan form. Allt är bara en stor cirkel som går runt och runt enligt 

båda filosoferna. Toland beskriver förloppet med att en växt som växer får näring av jorden, 

sedan äter ett litet djur upp växten som ger henne näring. Antingen dör senare djuret naturligt 

och ger då näring åt naturen, eller så äts djuret upp av ett större djur som får näring av det. Det 

är en sådan bild de två har av världen, alltså som en cirkel som hela tiden går runt.53    

                                                 
50 Toland 1704, s 161  
51 d’Holbach 1770 vol.1, s 41 
52 Toland 1704, s 187-188 
53 ibid 1704, s 188-189 
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Kritik av den organiserade religionen  
      

Båda två är mycket kritiska till organiserad religion, och de delar uppfattningen att de 

religiösa doktriner och skrifter som existerar är mänskliga påhitt. De tror inte att Gud har 

uppenbarat sig eller har talat till människan.54 Toland vill istället att människan skall slå sig 

fri från den organiserade religionen och börja tänka för sig själv. Han anser att naturen och 

människans förnuft räcker gott och väl, och enligt honom så går det att på ett förnuftigt sätt att 

resonera fram att Gud existerar. På ett liknande sätt argumenterar d’Holbach, men han drar en 

annan slutsats, nämligen att om man utgår från naturen och använder sitt förnuft så kommer 

man fram till att Gud är en omöjlighet.55 Toland menar också att den organiserade religionen 

har korrumperat den naturliga ursprungliga religionen.  

Toland tar som exempel upp Jesus Kristus enkla läror som med hjälp av organiserad religion 

har blivit motsägelsefulla absurditeter där präster numera försvarar det som Jesus ville göra 

upp med.56 Innan den organiserade religionen korrumperade lärorna så var Guds väg en enkel 

och rak väg, och det var bara att följa naturens lagar, alltså de lagar som Gud själv hade givit 

naturen. Men numera har den enkla och raka vägen förvandlats till en labyrint av absurditeter 

med löjliga ritualer utan någon som helst anknytning till vad Jesus lärde ut. Toland beskriver 

religionens utvecklig på följande sätt: 

 
Natural religion was easy first and plain. Tales made it mysterious, 
offerings made it gain: sacrifices and shows were at length prepared. 
The priest ate roast-meat, and the people starved.57  
 
 

Båda två hävdade som tidigare sagts att de religiösa uppenbarelserna var ett mänskligt påhitt. 

En annan aspekt av religion som de två var överens om var att människan tillskrev gudarna 

sina egna egenskaper, som godhet, vänlighet men även hämndlystnad, och ju mer utvecklade 

människans civilisation blev desto mer utvecklad måste religionen bli. Då människan 

utvecklade sina kunskaper uppräckte hon nya saker, saker som hon inte kunde förklara. Både 

d’Holbach och Toland uttrycker sig på liknande sätt, då de säger att det människan inte kan 

förklara fruktar hon, eller så börjar hon dyrka det. d’Holbach tar som exempel upp 

naturkatastrofer, vilka den religiösa människan ser som Guds vrede, när det istället skall ses 

som att naturen handlar utifrån nödvändighet. Det farliga misstaget med att se naturens 

                                                 
54 ibid 1704, s 45 
55 d’Holbach 1772, s 17  
56 Toland 1704, s 128 
57 Toland 1704, s 130 
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härjningar som Guds vilja är att folket istället för att bygga starkare hus eller lära sig 

kontrollera t.ex. en flod som svämmar över, så tar folk till  böner och offrar till Gud för att 

beveka honom. Alltså tror de att om de försöker göra sin Gud glad på samma sätt som de 

skulle göra en människa glad så kommer alla deras bekymmer att vara över. Detta är både 

felaktigt och mycket farligt enligt de två tänkarna. Detta går tillbaka till att det som sker i 

naturen är enbart att materia rör sig, och båda ansåg som bekant att materia rörde sig av sig 

själv och inte av någon extern kraft som kan behagas eller förargas.58         

 

Utbildningens roll för människan 
 

Utbildning är en annan punkt i vilket de bådas tänkande möts. Båda ansåg att det var genom 

rätt utbildning som människan skulle väckas och komma till insikt om religionens 

villfarelser.59 De delade uppfattningen att den utbildning som många fick under deras livstid 

var fylld av fel och misstag. Toland menar att mycket utbildning bara går ut på att fylla 

människan med meningslös kunskap utan någon verklig fördel. Istället för att lära sig att 

ifrågasätta så lär sig eleverna bara att okritiskt ta till sig kunskap som om allt de lär sig är 

obestridda sanningar. Vi skickas till skolan, inte för att bli visare utan för att indoktrineras till 

att inte ifrågasätta och att acceptera andras misstag och fördomar som sanning. Eleverna lär 

sig att acceptera vad som helt utan att på något sätt ifrågasätta det de lär sig. Om den högre 

utbildningen har inte Toland heller något positivt att saga.  

 
Then we are sent out to school, where at the youth come equally 

infected from home, and hear nothing there but daemons, nymphs, 

genii, satyrs, fauns, apparitions, prophecies, transformations, and other 

superstitious  miracles… for many children are brought together, not to 

improve one another but to be communicated their mutual mistakes and 

vicious habits…The university is the most fertile nursery of prejudice, 

where of the greatest is, that we think we learn everything, when in 

reality we learn nothing”.60

 

 

 

                                                 
58 Ibid 1704, s 213 
59 d’Holbach vol.11770, s 200-201 
60 Toland 1704, s 5-7 
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Toland går vidare och säger att det enda som vi lär oss i skolan är att respektera överheten och 

att lita på och inte ifrågasätta den.  

d’Holbach menar att en god utbildning omöjligt kan göra en människa vidskeplig eller 

religiös, men då gäller det självfallet att det som lärs ut är nyttigt, och att människan lär sig att 

tänka själv och lär sig att resonera fritt.61 En utbildning som är fylld med vidskeplighet gör 

inget annat än att korrumpera elevernas hjärtan. Den vidskepliga utbildningen skapar 

människor som inte tänker själva utan som enbart gör vad de är tillsagda. Ett problem som de 

båda behandlar är tanken om att tron på Gud är något som är medfött hos människan. Båda 

hävdar att detta är felaktigt, och båda tänkarna delade John Lockes62 uppfattning om att 

människan föddes tabula rasa, alltså helt utan några medfödda idéer. Toland såg bakgrunden 

till tron på medfödda idéer i att när en människa har haft tron på något länge kan hon inte 

tänka sig eller komma ihåg när hon inte har haft denna tro och därför tror hon att hon alltid 

har haft den och att den är medfödd. Han säger att så fort vi föds släcks sanningen ljus för oss 

och våra föräldrar börjar mata oss med sina fördomar, som vi sedan tror är medfödda, i och 

med att vi har blivit matade med dem så fort vi har börjat förstå talspråk.63       

              

Prästerskapets som kvacksalvare och parasiter  
 

En grupp i samhället som både Toland och d’Holbach enbart hade avsky för var prästerna. 

Tidigare i uppsatsen använde jag mig av ett citat av d’Holbach för att beskriva hans syn på 

prästerna. Nu tänker jag med ett liknande citat av Toland påvisa Tolands likartade 

uppfattning.  

 
Nor ought we to forget that this new idolatry of the Christians is altogether grounded, 
as that of the ancient heathens, of the excessive veneration of dead men and women; 
but improved by degrees to such a pitch by the artifices of the priest, who allure 
others by their example to follow their direction, which always tend to increase of 
their own glory, power and profit.64      
 

Dessa två tänkare delade åsikten om att prästerna enbart var giriga kvacksalvare som endast 

ville trygga sin egen framtid genom att tala till människans rädslor och fruktan. Prästerna lär 

människan att inte tänka och resonera själva, utan att helt i blindo lita till prästens ord, vilka 

                                                 
61 d’Holbach 1770 vol.1, s 149 
62 Engelsk liberalpolitisk tänkare och filosof, 1623-1704. 
63 Toland 1704, s 2-3 
64 Ibid 1704, s 20 
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denne hävdar är givna till honom av Gud. Prästerna utnyttjar inte bara människans fruktan utan 

även hennes fåfänga genom att få henne att tro att hon behöver stora ceremonier, t.ex. stora och 

pampiga begravningar eller överdådiga bröllop, och detta gör prästerna enbart för att kunna 

tjäna så mycket pengar som möjligt på människan.65 Toland menar att prästerna använder 

makthavarna som sina egna hantlangare istället för att de skall göra det som är bäst för 

mänskligheten, tar makthavarna sådana beslut som bara gynnar prästerna. På liknande sätt har 

jag visat att d’Holbach har resonerat i sina skrifter. Tolands och d’Holbachs idealmänniskan är 

en person som har övergivit vidskepelse och fördomar och lever efter sitt förnuft och resonerar 

fritt utan påtryckningar utifrån. De ser honom som någon som strävar efter att lära känna 

sanningen utan religiösa villfarelser, en person som litar på sina sinnen och inte på påhittade 

fabler som han blir tvingad att läsa som barn. Det som skiljer de två åt i deras syn på 

idealmänniskan är att Toland hävdar att en sådan fri människa kommer att komma fram till 

tron på att Gud existerar men att han inte blandar sig in i vår existens, medan d’Holbach menar 

att en fritänkare alltid kommer fram till att Gud är en omöjlighet.     

               

7. Slutsats och sammanfattning  
 

Vad var det som d’holbach såg som farligt i religion? d’Holbach menade att religion tog bort 

människans fokus från deras egna liv här på jorden och flyttade deras fokus till att enbart 

oroa sig för det liv som deras präster lovade och varnade för efter att människans tid på 

jorden var slut.  Istället för att försöka leva ett lyckligt liv, så spenderar människorna sin tid 

med att vara sina präster och gudar till lags. d’Holbach menade att människan skall göra upp 

med religionen och istället tänka fritt, och han såg Gud och religion som ett påhitt av 

människan, inte något gudagivet. d’Holbach förnekade Guds existens och poängterade 

istället sin tilltro till naturen som han ansåg endast var uppbyggd av materia och rörelse. Gud 

var en omöjlighet i och med att allt som existerar är materia och rörelser. Den immateriella 

Gud som religionen hävdar existerar kan inte existera då den varken är materia eller rörelse.  

Detta var enligt d’Holbach lösningen som skulle hjälpa människan till ett lyckligare liv, att 

tänka fritt och att ge upp sina vidskepliga trosatser. Det d’Holbach fick från den engelska 

deistiska tänkaren John Toland var till stort inflytande för hans antireligiösa syn. Man känner 

igen mycket av d’Holbachs tänkande i Tolands, man kan säga att det d’Holbach gjorde var 

att han radikaliserade Tolands tänkande, eller drog det ett steg längre. Den stora skillnaden 

                                                 
65 Toland 1704, s 73 
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mellan d’Holbach och Toland är att d’Holbach förnekade Guds existens medan Toland ansåg 

att Gud existerade. Båda tänkarna förkastade organiserad religion och ville att människan 

skulle studera naturen och tänka själva. På det sättet skall människan komma fram till sin tro. 

Uppenbarligen drog de två olika slutsatser av vad människan borde komma fram till av sitt 

fria tänkande. Toland menade att människan skulle se att gud bara har skapat jorden och allt 

på den, men han lägger sig inte i våra liv, medan d’Holbach menade att människan skulle 

komma fram till att jorden inte alls är skapad av en gud och att det inte existerar någon sådan.  

De saker som d’Holbach inspirerades av från Toland är dennes materialism, hans tro på att 

allt i världen endast består av materia och rörelse. Att materia alltid har varit i rörelse och att 

materia rör sig av sig själv och inte med hjälp av en Gud eller liknande. Att materia alltid rör 

sig även om det ser ut att vara i vila, vila är bara en speciell form av rörelse samt att allt liv 

på jorden är ett cykliskt förlopp där en varelses död är en annan varelses näring. På detta 

sättet så går livet på jorden bara runt och runt, där födseln är det första steget mot en varelses 

undergång. d’Holbach delade Tolands avsky för präster och kyrkan, som de båda såg som 

hot mot människans lycka, då prästerna är giriga parasiter som endast vill förvärva makt och 

rikedom på sina troendes olycka. Det som prästerna predikade gör människan blinda för vad 

de egentligen borde sträva efter, nämligen att göra sig själv och sina närmaste lyckliga. 

Prästerna gjorde att människan strävade efter att vara prästerna och Gud till lags.  

d’Holbach fann i Tolands deism ett öppet och radikalt ifrågasättande av många 

föreställningar som under lång tid hade varit mycket farligt att diskutera. Tolands deism 

inspirerade d’Holbach att själv kasta sina egna ”bomber” på de saker han såg som felaktiga 

och skadiga i sin samtid. 
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