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SEDÄN SIST

Fönstret

- som ABF kallar sin tidning 
- 

[1 sn titel som inbjuder till enkäter. I
januarinumret 196z publicerade man också svar från landets samtliga distrikts-
instruktörer pä frägan: Skall vi läsa Marx? Svaren utgör en lektyr som är värd
att ta del av. De öppnar perspektiv hän mot ett tema som allt mer dyker upp
i svensk press.

V a lt''il d ens i.d e o I o gi.

är ett tema som pockat på en mer generell behandling än det hittills fått.
Sverige har ju i stort sett varit ett föregångsland när det gällt att bygga upp
välfärdsstaten rent praktiskt sett. Så har uvecklingen i vårt land väckt berät-

tigad uppmärksamhet i stora delar av världen. Samtidigt är det ej ovanligt
att möta en nästan missionsbetonad iver för att sprida läran om vår välfärd
till andra länder.

Men då måste man också ta itu med en principiell inventering av just detta

välfärdssamhälle. Man behöver bara se på enkätsvaren i Fönstret för att bli
medveten om hur pass försummad den teoretiska underbyggnaden av väl-
färden blivit. Det torde finnas få partier i världen, där teori och principdebatt
spelat så liten roll som i den svenska politiken.

Stockholmstidnengen är inte heller särskilt imponerad av de svar man fått
på enkäten. >Nästan alla förmår prestera den övliga iddhistoriska bugningen
för rundfrågeföremålet>, skriver Birger Norman (Slz ry62). Men i ABF-
huset i Stockholm har man flyttat ned Marx' byst i källaren, och detta är

symptomatiskt. uDen sanna entusiasmen för Marx-saken ser med andra ord
inte ut att var^ det dominerande lysämnet i ABF-facklan., Normans slutom-
döme kunde knappast varit mer dräpande: >Rörande den ideologiska över-

byggnaden får vi för dagen tillgripa en inte så avlägsen travesti: Arbetarklas-
sens förborgligande måste bli dess eget verk.u

TJtan att vilja försöka uppamma en förnyad klasskamp måste vi såga an
det, enligt vår mening, är beklagligt att arbetanörelsens egna organ kan till-
låta sig att - 

om än halvt på skämt 
- 

inta en så resignerad inställning till
centrala frågor. Man behöver i sanning inte vara marxist för att tycka att
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Sedan sist

bourgeois är ett skällsord och helst bcir förbli det. Ty det hänvisar ju till en
inställning som är liktydig med kälkborgarens 

- 
en försoffad individ utan

större id6er och initiativ. Skulle det vara resultatet av välfärden, kan vi blott
beklaga den.

V art'ar saknas i.dödebatten?

I och för sig borde det ju förvåna att intresset för Marx är så ljumt. Den
dialektiska marxismen erbjuder en systematisk uppbyggnad av den materia-
lism, som år rdtt. utbredd i vårt land. Det parti som byggt upp vår vålftud
och fortfarande leder landets politik, är på papperet ett marxistiskt parti. Men
teoretiker har inte varit dess sryrka. Från katolsk synpunkt skall man kanske
inte utan vidare beklaga detta. Men man måste fråga sig hur det kommer
sig. Man kan delvis förklara saken med det faktum att vi 

- 
rent geografiskt

sett 
- 

ligger så nära Ryssland att vi är skeptiska mot allt som kan leda till
en sovjetisk form av marxism. Vår broderkänsla för Finland spelar säkert in
i detta sammanhang.

Men det räcker inte som förklaring. Det finns ju en rad socialdemokra-
tiska partier på kontinenten, som utmärker sig både för sin antikommunis-
tiska hållning och för en stark marxistisk ideologi.

Svaret dr nog snarare att finna i den allmänna inställningen i vårt land
till teoretiska frägor om världsåskådning överhuvudtaget. Ty när det gäller
mer sammanfattande livsuppfamningar, sä är man obenägen att ta itu med
denl. Här har den skeptiska filosofien slagit igenom så radikalt att man
vänder redan i portgången. Annars riskerar man att bli ,rovetenskaplig", kan
råka ut för allmänna värderingar, som anses ligga på samma subjektiva plan
som >trosuPPfattningar>t.

Denna inställning finns inte bara i akademiska kretsar, den gör sig märk-
bar över hela linjen. De flesta svaren i Fönstrets enkdt talar också om >id6-

historisk bakgrundr, >rätt historiskt sammanhang> och >källstudier>, som det
enda plan på vilket Marx kan fä äteintöras i debatten.

Dylika former av studier är säkert värdefulla, ja nördvändiga. Men de räcker
inte till för en allmän debatt om välfärdens ideologi. Har man avsvurit sig
möjligheten an f.öra principdebatter av mer allmän karaktär, så kan man
aldrig ställa teoretiska frägor.

En uälfård,sd,ebatt i ett Jröme sammanhang

vore inte bara nyttig utan nödvändig. Det går inte att vara så resuiktiv i sin
>vetenskapliga> inställning, och detta av wä orsaker.

För det första fordrar EEC 
- 

och problemet om Sveriges anslutning där-

till - 
ert ställningstagande. Man får lätt intrycket av att betalningsunionen

56



Sed.an si.st

huvudsakligen skulle vara en rent ekonomisk fråga. Den aspekten är utan
wivel viktig 

- den kan i längden bli en existensfråga för vår välfärd. Men
man fär inte förbise att mänga av unionens kontinentala förespråkare har ett
starkt ideologiskt patos, som intresserar dem minst lika mycket som den eko-
nomiska sidan av saken. Om vi inte ar förberedda på detta, så har vi inte stor
möjlighet att delta i diskussionen eller att pä rått sätt tillvarataga vårt lands
intressen.

Samtidigt har många svenskar en känsla av att valfårdens aadan och uart'
bän behöver redas ut. Människan lever inte av bröd allena. Hon måste också

ha något ideal att sträva efter. Så bibliskt uttrycker sig inte enkätdeltagarna
i Fönstret, men i sak kommer samma tankegångar fram i deras svar. Det är

inte heller första gången som man sett tecken på en vaknande insikt om att
vi behöver ett iddmässigt innehåll till vår progressiva välfärd.

På båda dessa områden borde det vara möjligt för svenska katoliker att
bidr aga till diskussionen.

Det vore av värde att. f.ä en jämförelse mellan den sociallära som lagts fra.m

i de tre stora socialenryklikorna och det konkreta svenska välfärdssamhället.
Detta är än så länge jungfrulig mark. Det skulle troligen visa sig att parallel-
lerna vore betydligr större än olikheterna. Den katolska inställningen till väl-
färden är ju på intet sätt så negativ, som de oinitierade ofta försöker fram-
hålla. Det är vidare obefogat att belasta välfärden som sådan för den mora-
liska uppluckring som de facto förnimmes i den moderna världen. Orsakerna
härtill bor x;kas i en period som tidsmässigt ligger före de sociala reformerna.
Vidare kunde intet vara mera okristlbt än att vilja försöka hålla folk i fat-
tigdom och okunnighet för att bevara deras tro. (Det resonemanget är dess-

utom felaktigt. Syditalien och södra Spanien tu fattiga och religiöst underut-
vecklade. Men samma länders nordliga provinser står sig båda socialt och reli-
giöst betydligt bättre.)

Vad den rrsvenska synden>> angår behöver vi inte spilla många ord på den.

En svensk journalist sade nyligen med rätta att de utländska tidningarna hellre
skulle tala om rrsweden and Sex> (5.7. z5lz ry62). Ser vi på den svenska

moralen i fräga om andra bud tål den gott att jämföras med forhållandena i
s. k. katolska länder.

Men det är inte bara en jämförelse av den svenska välfärden med katolsk
sociallära som behövs. Det skulle också betyda mycket om vi kunde öppna

fönstren ut mor internationella debatter. Hur man än må rcagera inför det, så

är det ett faktum att majoriteten av de ledande EEC-länderna har starka katol-
ska förankringar. Det skulle vara av värde för vårt land om människor i all-
mänhet finge lära känna dessa tankegångar bättre, så att man åtminstone

kunde ta ställning till denna problematik. Konfrontationen skulle kanske

också innebära ett stimulerande element i principdebatten.
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Sed.an sist

Det är inte vår uppgift att försöka winga in våra landsmän i ea katolskt
sammanhang rnot deras vilja. Men sammanhanget finns där redan, och med
vår förankring i båda lägren borde vi som svenska katoliker ha förutsättningar
att på ett väsentligt sätt bidraga till debatten.

Här fordras dock från vår sida ett mer intensivt studium av de sociala frå-
gorna än som hittills varit fallet.

STÖRNINGAR I DEN RELIGIöSÄ
UTVECKLINGEN

m det resonemang vi nu kommer att föra skall ha något som helst
intresse, måste vi förutsätta att alla människor har ett religiöst anlag

och att det finns en andlig verklighet som svarar mot detta anlag. Anlaget
kan vara större eller mindre, men vi förutsätter att alla människor har ett
sådant och att detta måste uwecklas och blomma ut och ta nägon form, om
människan skall nå mognad. Religion är inte bara en känsla eller ett intel-
lektuellt försanthållande. Religion är också handling i kult och lydnad. In-
tellektuellt försanthållande är en av förutsättningarna. På något sätt måste

man med sin tanke bejaka att det finns en andlig verklighet för att det skall
finnas motiv för det vi kallar religionsutövning.

Detta religiösa anlag är utsatt för många hot under en människas levnad.

Anlaget kan hämmas och trängas bort och bli helt omärkligt, det kan häm-

mas hos enskilda individer, det kan också hämmas i samhällen. Det senare

tycks vara fallet i Sverige eller var det åtminstone tidigare. Den teligiösa ak-

tiviteten sjönk på ett sätt som väckte uppmärksamhet i vida kretsar i andra

länder. Det finns så vitt jag kan förstå tecken som tyder på en omsvängning.

Själavårdens syfte är att hjdlpa människor att rcda upp störningar i deras

religiösa utveckling. Och i den mån en psykoterapevt är religiöst uwecklad
själv får hon delvis samma målsättning.

En människas religiösa anlag behöver inte utsättas för direkta attacker

från omgivningen för att bli hämmat eller disharmoniskt uwecklat. Det är

till exempel tydligt att hennes inställning till föräldrarna påverkar hennes
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Störningar i den religiösd utaecklingen

upplevelse av Gud. En liknöjd far, som knappt ser sin lilla flicka, åstadkom-

mer utan att veta om det, att hon får mycket svårt att tro på en Gud som

bryr sig om människorna, i varie fall henne. Om någon gudsföreställning

någon gång dyker upp, tänker hon sig honom alltid med borwänd, likgiltig
blick, så som hon såg fadern. Hon kan också komma att kasta en okuvlig
längtan på denne gud, en ostillad längtan, som kan utgöra centralpunkten i
hennes känsloliv. Hon vet inte, att det är sin fars karlek hon längtar efter,

hon har heller inga möjligheter att ta emot karlek från en far, därför att
hennes erfarenheter under barndomen bara talar om likgiltighet och ostillad

längtan. I båda fallen talar vi om att hon är fixerad' vid sin fars likgiltighet.
Denna fixering stör hennes urveckling i många avseenden, som vi förstår också

hennes religiösa uweckling. Hon kan bokstavligen inte tro på Guds kärlek,

om vi med tro menar upplevelse.
På samma sätt kan en auktoritativ far, som inte vägar ge någon frihet åt

sina barns tankar, binda dem hårt vid sig. I varje relation kommer de att
söka ersättning för hans obönhörliga auktoritet. De vågar inte tänka själva

(paradoxalt nog kan de verka mycket oppositionella, men det är rök utan

eld, ord utan vilja) utan söker stöd och auktoriteter överallt. Får de någon

form av religiöst intresse, så kan man vara säker om att de försöker winga
själasörjarna att spela den auktoritativa fadersrollen.l Det är dock alltid något

inom varje människa som opponeraf mot wäng, även mot det de siälva sö-

ker; därför är det ganska säkert att de också går med mycken hemlig vrede

mot de fadersfigurer de söker upp. Gud, som vanligen för dessa människor
är ett diffust begrepp, även om de är ytterst aktivt engagerade i religiösa

sammanhang, kan för dem ibland också bli föremål för samma blandade

känslor av tvång, beroende och aggression. Att dessa känsloupplevelser är

så långt som möjligt från den äkta gudsupplevelsen är uppenbart. Störningen

i den religiösa utvecklin gen år tydlig, och liksom i de flesta fall av sympto-

matisk religiositet föreligger det en störning i personlighetsurvecklingen i dess

helhet. Den auktoritative faderns barn blir infantilt fixerade vid faderns hårda

auktoritet.
Det finns andra fixeringar, som ligger så djupt nere i människans uweck-

lingsstadium, aft hon inte utan sakkunnig hiälp har någon möjlighet att som

vuxen förstå och genomskåda orsakerna till störningarna i vare sig den reli-
giösa uwecklingen eller personlighetsuwecklingen i sin helhet. De kan vara

fixerade i babystadiet på grund av att näringsfrågan missköttes för dem, de

kan vara fixerade i trotsåldern eller i den ålder då den olikkönade föräldern

är speciellt aktuell mellan 3-6 är. Dessa fixeringar ingriper starkt i den all-

' Dessa personer drömmer gärna om katolska kyrkan som den idealiska fadern och inte
sällan sökei de sig dit, men de blir besvikna även där. Den formen av infantil auktoritets-
bundenhet går kaiolska kyrkans präster inte till mötes. Med all rätt natudigtvis; men många
kan hjälpas över sin fixering om själasörjaren rätt förstår vad saken gäller.
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männa och religiösa uwecklingen. När det gäller fixeringar i trotsåldern är
det lätt att förstå. Bara ordet >Guds vilja> blir ett retningsord som omedel-
bart väcker motstånd, kamplust och avståndstagande.

Människan lider svårt under sina fixeringar och det kan bli ett natudigt
försök att i religionen söka hjälp för sitt lidande. Nevrosen, fixeringarna
driver henne till Gud. Samtidigt för hon med sig hela samlingen av hinder.
Samma drag som driver henne till Gud, stör hennes gudsforhåliande. Samma

drag som driver henne till kyrkan eller bönkammaren hindrar henne att bedja
och att uppleva gudstjänsten. Fixeringarna stör och får henne atttånka på helt
annat dn på Gud. Och så sörjer hon över sin likgiltighet och dåliga kon-
centration, tror sig bortstött från Gud och fördömd. Det är en outhärdlig
tanke. I den situationen tränger många bort tanken på Gud, vill inte ha med
honom att göra och säger sig inte tro på honom. Och det finns mycket här
hos oss i Sverige som hjälper människor att hålla en sådan position. De stöds

frän mänga håll när de successivt tar avstånd från religion. Det religiösa an-

laget som rörde på sig och ville uwecklas blir trängt och får dra sig tillbaka.
Vad kommer i stället? Är detta slutgiltigt? Man vet inte och vill gärna tro
att de allra, allra flesta kommer tillbaka på ett nytt sätt, men f.rägn il all-
varlig, vart gät vi själva, vart går våra medmänniskor, vad blir det av oss

alla om vi inte söker Gud? Hur finner han oss om vi inte söker honom. Detta
kan vi inte låta bli att tänka på med både bävan och förröstan, bävan inför
Guds strängher, förtröstan på Guds karlek.

All symptomatisk religiositet till trots måste vi hålla fast vid, att om det
finns den minsta allvailiga äkta längtan inom oss när vi går till bön eller
gudstjänst, så bekänner vi oss till Gud och har någon sorts tro. Kanske man
kan uttrycka det så, att vi utsätter oss för Guds karlek, även om vi inte vin-
ner någon subjektiv tröst eller hjälp av någon sort, även om våra fixeringar
hindrat oss. Är vi trogna, träffas vi till slut av befrielsen genom eft ord, en
upplevelse, ett chockartat genombrott, en djupgående förståelse av samman-
hang.

En protestantisk kvinna greps av känslor av erotisk art när hon gick till nattvarden.
Hon blev skrämd, full av självförakt, förstod inte. Ocb aågad.e inte gå dit igen. För-
hållandet var ett utslag av en fixering, möiligen i den känsliga 3-6-årsåldern. Det är
klart att det var en felutveckling, en störning i hennes religiösa utveckling, en in-
fantilism. Men hon drar f.elaktiga slutsatser, när hon tror att Gud förkastar henne.

Hon förkastar sig själv och denna självdom projicerar hon på den gud hon felaktigt
har byggt upp i sina föreställningar. Hennes egna föreställningar och hennes egen

tanke och dom betraktar hon som Guds dom och därför går hon sin väg i miss-
tröstan.

Det är alltså inte endast hennes fixeringar som driver henne bort från Gud och
får henne att bära våld på sin naturliga benägenhet att söka honom. Det är också

bristande kunskap om Gud. Vi vet genom uppenbarelsen att Gud inte förkastar en

enda som söker honom.
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Enligt bl. a. Kierkegaard har varje människa ett absolut och hennes liv bestämmes
av hennes förhållande till detta absoluta. Det absolura i hennes liv är hennes gud.

En kvinna är en så kallad nymfornan. Tvångsmässigt söker hon oupphörligt till-
fredsställelse hos olika män. Sådant kan ta dimensioner som är rent groteska. Tråf.far
man henne och talar med henne, kan man få se att hon är hjälplös och rörande hjälp-
sökande. Hon drivs av sitt begär till handlingar som ger henne de mest svårartade
själsliga lidanden. En stark längtan efter renhet kan man också spåra, men hon är
hjälplös under sitt begär. 

- 
Förklaringen är att hon på olika vägar fixerats vid man-

nen i just kärleksakten. Detta har blivit det absoluta i hennes liv. Kärleksakten är
hennes avgud. Och avguden ger henne endast lidande.

En man har genom svår fattigdom i barndomen fixerats vid skräck för fattigdom.
Alltså söker han penningen. Han blir karriärist, närig och snåI. Husuu och barn blir
Iidande på detta. Pengarna går före dem. Pengarna går alitid först. Skräcken är det
absoluta i hans liv, hans avgud. Men han vet det inte. Han vågar inte tänka på saken.
Då vaknar skräcken från barndomen. Sin snålhet och jakt efter inkomster förklarar
han bott med att det är omsorg för hustru och barn. Utan att veta om det är han
fixerad i sin skräck och denna skräck är hans avgud. Skräcken är det absolut ledande,
livsbestämmande, alltså guden i hans liv.

I det här landet, där vi inte har någon större benägenhet att dyrka av-
gudabilder, kan första budet: "Du skall inga andra gudar hava jämte mig>
förcfalla att ha föga aktualirer. Man tänker inte ofta över det Men trots det
finns det ingenting viktigare än just detta. Och om vi ba:n åndrar på ordet
fixering, vilket är en godtagen term i nevrosläran och i stället säger avgud,
så förstår vi vilken aktualitet budet har för oss alla. Endast få människor är
från sin barndom sä tria från fixeringar, att Gud verkligen helt och fullt är
deras gud. Den religiösa uwecklingen, den religiösa kampen, består oftast
just i att bli fri från de egna infantila målsättningarna, de egna absoluterna,
för att mer och mer komma fram till att vilja det Gud vill. Intellektuella
frågor och wivel finns också, men bakom dem kan man ofta spåra omedvetna
fixeringar av någon art, en svårighet att bli fri absoluter som hör ihop med
dessa fixeringar. Om vi skulle uttrycka oss adekvat enligt dessa teorier, skulle
vi i nevrosläran inte tala om fixeringar utan om förgudningar (Ver-
götzungen).2

Det är naturligt att föräldrarna är såsom gudar för sina barn. Men om
föräldrarna f örblir gudar för dem, om deras uppfostran omedvetet för
dem själva gått ut pä att hälla kvar barnen i barnsligt beroende, kommer de

aft stå i vägen för den ende Guden. Varken rädsla eller beroende får binda
barnet vid föräldrarna om den religiösa uwecklingen skall ske harmoniskt.

Freud har beskrivit den friska människan så, att hon skall ha fri arbets-
f.&mäga, fri kärleksförmäga, förmåga till njutning och gemenskap. Vi måste
tillågga: den friska, harmoniskt uwecklade människan har också förmäga
att dyrka Gud. Många analytiker och psykologer betraktar religiösa intressen

'g \Tilfred Daim: Umutertang d.er Ptycboanalyse.
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och religiös tro som symptom på infantil föräldrafixering. Vi kan inte för-
neka att fixeringarna från barndomen inverkar på det religiösa livets art.
Ibland kan man endast tycka sig se en enda flora av symptomatisk religiositet.
Men ändå wekar vi inte att vända på deras ord och såga att. vi betraktar det
som ett symptom att inte ha någon form av religiöst engagemang, när det
religiösa anlaget inte uwecklats utan dränks i fixeringar.

Den naturliga religiösa utvecklingen hindras ibland av att föräldrar helt medvetet
ställer sig i vägen för kunskapen om Gud. Följden blir alkid att där kommer andra
gudar. Något absolut finns i alla människors liv. Ibland ställer sig föräldrar i vägen
genom att ge sina barn en falsk bild av Gud. Ovisligt nit, egna f.elaktiga föreställ-
ningar, brist på kunskap och visdom, ytlighet, ldttja, alk sådant hos föräldrar, kan
om det vill sig illa, störa deras barns allmänna och religiösa utveckling. Med lättja
menar vi den skenbart lättvindiga vägen, att i stället för att tala vid barnen och an-
vända sin styrka och vilja i förhållandet till dem, skrämma dem för Gud för att få
dem att lyda: ,Gud tycker inte om stygga barn. Barn som ljuger kommer inte till
himmelen., Med det resonemang vi fört, är det väl också klart, att det kan få alldeles
samma effekt om modern skrämmer barnen med faderns vrede.

Syskonsvartsjukan kommer i mänga fall att bilda en typisk hämmande fixering. Den
skuldbelagda aggressionen mot det yngre syskonet trängs bort. Kvar står fixeringar
vid modern eller syskonet, antingen som en aggression som felaktigt motiveras från
den aktuella situationen eller en kompensatorisk kärlek, som omedvetet bjuds som
försoningsoffer. I båda fallen kommer modern eller syskonet att utnämnas till ett
absolut, till en avgud, som hatas och dyrkas och som kräver offer.

Så länge våra fixeringar eller våra >förgudningar" följer oss, måste vi
dragas med den blandade känslan av längtan och falskhet i vår religions-
utövning. Kanske tar det ett liv att bli fri. Det är härt och ett lidande, men
vad gör det om vi ändå håller ut och till sist når fram till frihet. Den verkligt
allvarliga f.rägan i sammanhanget är alla de som ger upp, som låter sitt reli-
giösa anlag förwina av brist på näring. Det är ett oerhört ansvar vi alla har
för barnen och deras religiösa fostran. Vi måste be Gud om stor visdom. Alla
har vi del i ansvaret för barnen.

Själasörjarnas uppgift är att hjälpa människor med deras fixeringar, fram
till att dyrka Gud. >Du skall inga andra gudar hava jiimte mig.> Första,
grundläggande budet. De måste ha stor kunskap om själen så att de kan ge

sådan hjälp åt dem som vill ha den. Det viktigaste av allt är dock att jag irrte
själv ger upp. Träget måste jag söka den ende sanne Guden. Jag måste söka

kunskap om honom. Sann kunskap måste vinna över den falska kunskap,
mina fixeringar ger. Jag måste ivrigt tÄnga mig fram och veta, att den Gud
jag söket, han söker inte mig, därför att han har mig; han bär mig i sin hand.

Den första synden, Lucifers synd, var att vilja vara lika stor som Gud.
Det blev också människans synd. När vi sätter upp vår egen vilja mot Guds
vilja, når vi tror att vi bättre än Gud vet vad som är bra för oss, då blir vi
allt mindre och ynkligare. De som bara gär pä, till synes utan att oroas av
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någon längtan efter Gud, kan verka säkra, ja f.örefalla mycket starka, det är
sant. Men det är deras sak. Vi vet så litet om dem, varken hur lång deras vdg
blir eller vad som lever i deras inre. Men vi som medvetet söker Gud, vi vet
att vi ar rena ynkedomen utan honom och hans vilja. Vi blir bundna i vårt
eget jag, ofcidda, oförlösta.

Detta är en svår fråga. För att bli medvetna om oss själva och vått eget
jag, fär vi ofta gå igenom en tid av uppror mot Gud, en aggressionsperiod,

så som barn gör mot sina föräldrar. Mänskligheten gjorde det i sin helhet
när den spikade fast Gud på ett kors. Och han underkastade sig frivilligt vårt
uppror.

Vår egen vilja, såsom den var nföre synden> är identisk med Guds vilja.
Vi är skapade av honom. Hur skulle det då kunna vara någon verkligt grund-
läggande konflikt mellan oss och Gud. Guds lag är vårt oförstörda väsens

lag. Dnrför vinner vi friheten och oss själva när vi gör Guds vilia. Ja, vi
vinner friheten till och med när vi erkänner Guds vilja som vår egen även

när vi inte förmår göra den.

Om vi söker Gud, finner vi både Gud och oss själva i honom. Det är

friheten från allt som stört vår religiösa uweckling.
Psykologien är ett hjälpmedel. Den lär oss att vi inte kan räkna bara med

vårt medvetna, utan också måste räkna med omedvetna störningar. Vi har

hjälp av att veta detta. Vi förstår bättre varför vi är ljumma, när vi ville vara

brinnande i anden, disträa, när vi ville bedja ivrigt. Psykologien hjälper oss

också att förstå andra. Alla känner vi människor som inte söker Gud. När
vi förstår något av hur deras religiösa anlag kommit att hämmas, kan vi möj-
ligen hjälpa dem. I varje ftall dömer vi dem ej, när vi förstår. Kunskap i psy-

kologi kan datför verka själavårdande, som all kunskap verkar själavårdande

i djupaste mening. Men psykologien kan aldrig komma med en ursäkt för
människan att inte söka Gud. Man kan aldrig ha rdtt att säga sig själv att
f&dldrana fostrat så oklokt, att man för alltid skrämts bort från religion.
Det är precis wärtom. Kunskap förpliktar. Har man med psykologiens hjälp
lärt sig att man genom vidriga barndomstjden fätt fixeringar, skall man däri
se en uppmaning att sträva efter frihet. Det är en arbetsuppgift, ett uppdrag.

Psykologien ger oss bekräftelse på det bibeln lär oss, den ersätter ingenting.
Den hjälper oss att se hindren i oss själva.

Så är det med all kunskap. Sist och slutligen visar den alltid till Gud.

Sammanfattningsvis vill vi sdga att religiös uweckling är religiös frigö-
relse. Även för små barn finns det ingen uweckling utan samtidig frigö-
relse. Samtidigt som vi är födda med ett religiöst anlag, drar vi med oss mänsk-

lighetens benägenhet att vilja dyrka det skapade framför Skaparen. Båda an-

lagen ligger ddr, bila påverkas av omgivningen från början av livet' Med

psykologiens hjälp kan vi bämre förstå hur detta gär till och av den fe hjalp
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i vår strävan efter frigörelse. Näst Guds nåd kan ingenting ersätta den med-
yetna strdvan, även om man till synes kan få strdya. tötgäves i åratal. Psy-

kologien bekräftar bibelns ord. I bibeln kan vi lära oss allt om människans
förhållande till Gud, men psykologien är ett av de kunskapsområden, som
kan hjälpa oss att förstå bättre, om vi begagnat den på rätt sätt

>Den som mister sitt liv skall vinna det > Det vill säga: den som >mister>

sina fixeringar, sina avgudar, sina infantila behov, skall finna Gud och sig
själv, därmed frihet till nytt liv.

Stunder av frigörelse och genomskådande har fött många lovsånger till
Herren: >Hjärteligen kär har jag Dig Herre min starkhet, min klippa..."
(Ps. r8: z).

Aina Nycand.er

MÄTTEO RICCIS VÄRLDSKARTÄ

esuitorden såg från första början i missionen en av sina främsta uppgifter. Orden
stadfästes av påven r54o, och redan året därpå sändes de första missionärerna ut.

Deras mål var Indien. Dit hade portugisen Vasco da Gama knappt ett halvsekel tidi-
gare funnit sjövägen runt Afrikas sydspets. Pioniärerna med Francisco Xavier i
spetsen kom först till Goa i Indien, en stödjepunkt, som intill helt nyligen var i
Portugals händer. t543 hade portugiser upptäckt Japan, och rcåan 1549 kunde Xavier
landstiga där. Efter två år lämnade han åter Japan. Hans plan var att öppna även
Kina för den kristna missionen, men härjad av feber avled han i december r51z pä
en ö utanför den kinesiska kusten.

I Japan hade de vita främlingarna mottagits med intresse. Landets invånare såg

nyfiket på allt dittills okänt, som europ6erna förde med sig. Inte minst väckte eld-
vapnen uppmärksamhet. Den religiösa förkunnelsen mötte ett blandat mottagande. Å
ena sidan utsattes Xavier och hans få medarbetare för hån och hugg, å andra sidan
lyckades de dock vinna en skara varmt tillgivna anhängare. Kina var däremot till en
början tvärt awisande mot västerlänningarna och allt vad de företrädde i andligt och
materiellt hänseende. Det skulle dröja drygt trettio år efter Xaviers död, innan en
kristen missionär trängde in i Miaens rike. Men det var då en person av ovanligt
förnäm halt, som kom att bli den förste att förkunna kristendomen på kinesisk mark.

När Matteo Ricci r58z steg i land i Macau, portugisernas stödjepunkt på Kinas
kust, var han strängt taget irrte den första missionären i detta land. Under medel-
tiden hade franciskaner vid skilda tider verkat där, men sedan 1368 hade ingen
kristen förkunnelse förekommit, och den kristna uor var glömd. Den främmande
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moogoldynastin, som satt på draktronen Iån n76 till 1368 hade varit gynnsamt
inställd till de kontakter med västerlandet, som förekom. Det var under denna tid som
Marco Polo vistades i Kina. Men i och med Ming-dynastin, som därefter följde, kom
kineserna att inta en awisande hållning mot allt främmande, inte blotr mot mongo-
lerna. Det växte fram en nationalistisk självtillräcklighet, som sedan alltid har pÄglat
kineserna, även i deras vanmakts dagar. Då Ricci nådde Kina kunde redan tecken på
svaghet hos det härskande kejsarhuset skönjas. Detta ftamgär av ett brev, som Ricci
sktev 1584, där han skildrar förhållanden, som förklarar Ming-dynastiens fall sextio
år senare.l

Kunde de politiska förhållandena i Kina undergå plötsliga och våldsamma för-
ändringar, så var däremot den kinesiska kulturen sedan århundraden stabiliserad. Se-

dan kejsar Ch'in Shih-huang's försök på zoo-talet f. Kr. att tillintetgöra den konfu-
cianska uaditionen i grund hade misslyckats, var de skrifter, som hade utgått från
Confucius och hans skola, rättesnöret för staten och den enskildes liv. Konfucianismen
är ingen religion i egentlig mening utan en ganska jordbunden morallära. De dju-
pare religiösa behoven fann sin tillfredsställelse i buddhismen, som var fast rotad i
Kina. Fastän även taoismen är en religiös åskådning, så har dock tydligen buddhismen
i missionärernas ögon varit den dominerande religiösa faktorn.

En humanistisk vetenskap existerade i Kina sedan långt tillbaka. Den redan nämnde
kejsar Ch'in Shih-huang's angrepp på de gamla klassikerna hade lett till ett intensivt
sysslande med dessa skrifter. Inget annat land torde ha en så voluminös filologisk
litteratur som Kina. Också andra fält inom humanistiken odlades. Det stannade emel-
lertid inte vid detta, man ägnade sig även åt teknik och naturvetenskap. Kompassen
och papperet hör till kinesernas uppfinningar. Det har emellertid begränsat sig till
sådana enstaka skott på ett annars ganska torrt uäd. Men det fanns ett starkt begär
att veta. Förklaringar på astronomiska och andra fenomen var tokiga och fantasifulla.
Ricci kom härvidlag att spela en revolutionerande roll. Hans västerländska läror
väckte ett oerhört intresse och livlig debatt. Det var en helt främmande värld, som
öppnades för kineserna, liksom Kina för Ricci var något främmande och nytt, eggande
till intensiva studier. >Kina skiljer sig avsevärt fuän alla andra länder i Orienten
och att komma dit är som att komma till en annan världu, säger Älessandro Valignano
i sin Samario d.e la Ind.ia, avf.attad r579-8o, alltså nästan samtidigt med Riccis
ankomst.2

Macau var ännu den enda plats i Kina, där västerlänningar fick vistas. Under sina

handelsresor till Kanton var portugiserna förbjudna att uppehålla sig i land. De blev
snävt och högdraget behandlade. De skickade ett sändebud till guvernören med dyr-
bata presenter, men såväl sändebud som presenter awisades. Macau hade likväl sin
betydelse, ty det spelade en stor roll för handeln med Japan. Det utgjorde även en

mellanstation för missionärer pä våg till Japan. Och det skulle snart bli porten in
till Kina.

Matteo Ricci, Kinas apostel, var italienare, född i Macerata rJ52, 
^lltsäsamma år som Francisco Xavier dog. r57r anslöt han sig till jesuitorden och

hade då under några månader den blivande visitatorn i Indien och Fjäran
Östern Alessandro Valignano till novitiemagister. I Rom studerade Ricci vid

' Baddeley, J. F.: Fatber Matteo Ricci't Cbinese tuorld-maps. (l: Tbe geograpbical jo*mal,
so (rgtl), sid. z6r.) Brevet publicerat i Razön y fe, + (rgoz), Num. 4.e Valignano, Alessandro: Sumario d'e las cosas d.e JaPön (r:81). Ad'iciones del Stmario
de Japdn (rSgz). Ed. por Jos6 Luis Alvarez-Taladriz. r. Tokyo ry54, sid. 37*.
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Collegio Romano, där bl. a. Christopherus Clavius, eller Klau som hans tyska
namn ltrd, var hans lärare. Clavius var en framstående matematiker och astro-
nom, och den utbildning Ricci fick genom honom skulle komma att bli till
stor nytta för hans arbete i Kina. Tillsammans med en av sina kinesiska
vänner översatte Ricci arbeten av Clavius till kinesiska, vilka finns bevarade

bl. a. i Vatikan-biblioteket. De skrifter med dedikation som Clavius skickade
till sin forne lärjunge i Kina har funnits i Lazzarist-biblioteket i Peking, je-

suiternas bibliotek till ordens upplösning q73. Detta biblioteks tjde efter
kommunisternas >Machtiibernahme> är mig okänt. 1578 lämnade Ricci
Europa, som han aldrig mer skulle återse. Det blev Riccis liksom mänga av
hans ordensbröders lott att dö fjilran från hemlandet. I sitt sällskap hade

Ricci bl. a. landsmannen Michele Ruggieri, som sedan stod vid hans sida

under många år i Kina. Fyra är efter avfärden från Europa var resenärerna

framme i Macau. Troligen har Ricci ftän bötjan ägnat sig åt att studera det
kinesiska språket. I sin Sumario de la Ind,i.a talar Valignano om wå patres, som
tydligen med järnhård flit lärde sig kinesiska.3 Det bör ha varit Ricci och
Ruggieri, Valignano syftade på. Redan vid slutet av r58z gjorde Ruggieri
tillsammans med en ordensbroder ett försök att upprätta en missionsstation i
Chaoch'ing i provinsen Kuangtung, ett försök som de snart gav upp. Men i
september foljande år slog sig Ricci och Ruggieri pä allvar ner där. >För

första gången i nyare tid etablerades en mission på kinesisk mark.rra Inte
mindre än tolv misslyckade försök hade gjorts mellan fuen t51z och 1579.;

Jesuiterna insåg, att i orientaliska länder som Kina och Japan måste de

vinna samhällets ledande kretsar, om de skulle kunna nå det övriga folket.
I Kina utgjordes dessa av fint bildade och kulturintresserade lärde, som hade

passerat de statliga examina i de konfucianska skrifterna. De var högt aktade

bland folket. En portugisisk rapportör skriver 1548, att >i Kina finns det

inga andta adelsmän än de litterärt bildade, och ju mer litterärt kunnig någon

är, desto mer hedrad blir han i riket och uppskattad av konungent.o I sin

Sumario d.e la Ind.ia uttalar sig Valignano i samma stil: (mandarinerna) >upp-

når dessa värdigheter endast i kraft av sina dygder och sin litterära bildning,
som man värderar och uppskattar i Kina vida mer än i Europa, och eftersom

värdigheter och ämbeten i hela riket endast ges åt litterärt bildade, så för-
söker alla utmärka sig som sådana.>? Och Ricci kunde själv intyga, att detta

var riktigt, och han såg, att missionens väg måste gå genom de konfucianska

litteraternas kretsar för att vinna framgång hos det kinesiska folket. Och han

s Valignano: Snnzario d.e Jas cosas d.e JaFdn... r. Sid. 4o*.a Pelliot, Paul: Michel Bo1m. (I: T'oang Pao. S€r. z, Vol. 3r G%4, sid. gq.)
i Valignano: Sumario d.e ks cosas de Japön...r. Sid. 34*.o Livro que trara das cousas da India e do Japäo. (I: Boletim d.a Biblioteca d'a *niaerildad'e

d.e Coimbra. za, (tg6o), sid. rr4.)
" Valignano: Sarnario de hs cosat de Japdn... r. Sid. 38*-39*.
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såg fram emot ett gott resultat. ,rI Kina väntar oss en rik skörd genom våra
bctker och våra vetenskaperu, skriver han.8

I Chaoch'ing kom Ricci och Ruggieri mycket snart i kontakt med traktens
mandariner, som samlades på den lilla missionsstationen och med undran och
beundran betraktade de sällsamma ting, som Ricci hade fört med sig från
Europa. Bland dessa befann sig en världskarta, som hängde på en vägg. Den
väckte ett oerhört intresse, ty där fick kineserna för första gången se delar av
världen, som de tidigare inte hade haft en aning om. Att jorden var ett klot
och mycket ann^t, som kartan gav upplysning om, var nytt för Riccis gäster.

Kartor kände man annars sedan gammalt. Till och med ett försök till
kinesisk världskarta har pätråf.f.ats, vilken emellertid förutom Kina endast

omfattar länderna närmast runt omkring. Den är tryckt 1555 och förvaras i
arkivet i Sevilla. Genom Riccis försorg skickades den 1584 till konung Filip II
av Spanien.o

Den kinesiska kartografins anor är dock äldre än så. De två äldsta kartorna, som
har bevarats till vår tid, stammar ftän fu rr37 e.Kr. De är inhuggna i sten och finns
i Hsianfu i provinsen Shansi. Kartbilderna är omvända, ty de skulle tjäna som negativ
för avklappningar. Redan zz7 f.Kr. vet vi, att det gjordes kartor i Kina. Historikern
Sih-Ma Ch'ien har en notis härom.1o Och vi har oavbrutet uppgifter om kartor även
i fortsättniogen. P'ei Hsiu är det äldsta namnet i den kineiska kartografin. Hans karta
stammar frän 267 e. Kr.11 På rooo-talet verkade Shen K'uo, vilken var den förste att
framställa kartor i relief. Under sina resor g.y'orde han avbildningar av terrängen me-
delst klister och sågspån, senare medelst vax, och efter hemkomsten skar han så dessa

terrängbilder i trä. Dessa gamla kartor var avsedda för diplomatiskt och militärt
bruk. De förvarades i kejserliga palatsets arkiv, otillgängliga föt privatpersoner. De
framställdes aldrig i mer än ett exemplar, och bränder, stölder och revolutioner har
gjort, att de nu är borta. Vid tiden för Riccis ankomst till Kina hade den kinesiska
kartografin inte avancerat från sin gamla uppfattning. S. k. världskartor hade en snäv
horisont, i det de visade Kina och i bästa fall de kringliggande länderna i vaga grund-
drag. Eller också nöjde de sig med att räkna upp dessa.

Man kan förstå, att den världskarta, som hängde på väggen hos Ricci i
Chaoch'ing, väckte ett enormt intresse. Många och långa samtal utspann sig

mellan jesuitpatern och hans vetgiriga gäster. De fick höra sådana fantas-

tiska saker som att jorden var ett klot, medan de trodde, att den var fyr-
kantig. Kinesernas astronomiska väddsbild var primitiv. Ricci berättar i ett

! Ricci, Matteo: Il m.appamondo cinese d'el P. Matteo Ricci S. I. (terza edizione, Pechino,
16oz) conservato presso la Bibiioteca Vaticana. Commentato, tradotto e annotato del P.
Pasquale M. d'Elia S. I. Cittä del Vaticano r938. Sid. 17.

" Szcze6niak, Boleslaw: Matteo Ricci's maps of China. (l: lmago mundi. tr (t954),
sid. rz9.)

'o Soothill, W. E.: The huo olde$ naaps of China extant. (l: The geographical iournal.
6g (rgzl), sid. :af.) Ålbert Herrmann; Die äbesten cbinesischen lY/ehAarten (I: Ostasiatische
Zeixcbrilt, r924, sid. ro3 ff.) förlägger de tidigaste kartotna titl början av Chou-dynastin,
dvs. r r oo-talet f. Kr.

" Soothill: Tbe geograpbical jotrnal, 6g (ry4), sid. :l+.
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brev, att de sade, att solen om natten gömde sig bakom ett berg, som befann
sig nära jorden. Och de kunde inte tro, att solen var större än botten på en
tunna.

Ricci uppmanades av många kineser aft översätta kartans uppgifter till
kinesiska. Och samma innebörd hade en order av guvernören, som ville låta
trycka och sprida den över hela Kina.12 Den måste förelegat i tryck i slutet
av t584, ty i ett brev av den 3o november detta h säger Ricci, att han skickat
ett exemplar till Rom.

Detta exemplar finns ej bevarat, ej heller något annat. En uppgift av L6on \Zieger,
att han sett ett exemplar i Vatikan-biblioteket är felaktig. Förutom det exemplar, som
Ricci själv skickade till Rom, gick även två exemplar från Francisco Cabral, en av
förgrundsgestalterna i Japan-missionen, r585 till Valignano i Goa, som sedan vidare-
befordrade dem till ordensgeneralen Claudio Äcquaviva. Med den osäkerhet, som rådde
vid sjötransporter, är det mycket möjlig, att inget av de exemplar, som sändes till
Europa, någonsin kom fram. En karta i Åmbrosiana-biblioteket i Milano trodde man
tidigare var av Ricci. Men det har kunnat visas, att den har Julius Aleni till upp-
hovsman.ls

Vad vi vet om denna första upplaga av Riccis världskarta grundar sig på

uppgifter, som författaren själv har lämnat. Den var något större än vågg-

kartan men ändå ganska måttlig. Den var försedd med anmärkningar, för-
klaringar och gradnät, vilket var nytt för Kina, och beskrivningar av folkens
seder och bruk samt gav namn pä alla främmande länder, givewis i kinesisk

skrift. Titeln känner vi inte med absolut säkerhet. En awikelse frän vågg'
kartan hade Ricci tillåtit sig. Många kineser hade beklagat sig, då de såg sitt
land placerat ute i högra kanten, medan de alltid hade betraktat det som

världens centrum, Chung-kuo eller Mittens rike. På sin karta tog Ricci hän-

syn härtill och försköt kartbilden, så att Kina blev centralt placerat. Detta
var iu ej oförenligt med det vetenskapliga samvetet. Men klagomålen att
Kina var för litet i proportion till den övriga världen kunde Ricci ej lyssna

till. Kineserna trodde enligt Ricci, att Kina utgjorde tre fjardedelar av värl-
den men att missionärerna hade förstorat de främmande länderna och gjort
Kina för litet. Men Ricci vek ej utan gav Kina de proportioner, han ansåg

riktiga. Det har med orätt påståtts motsatsen. Denna feluppfattnin g gär till-
baka på en ordensbroder till Ricci, Giovanni Battista Riccioli, som i ett arbete

165r framförde den för första gången. Den har senare återkommit hos flera
f.örf.attare.

Riccis världskarta fick eft intresserat och välvilligt mottagande överallt.

12 Fon i Ricciane. Documenti originali concernenti Matteo Ricci e la storia delle prime
relazioni tra l'Europa e la Cina. (r>lg-fir5.) Ed. e commentati da Pasquale .M. d'Elia. r'
Roma 1942, sid. zo7.

'3 Baddeley: Tbe geograpbical, journal, jo (r9rl), sid. u 6r samt Ricci: Mappamondo '. .

tgl8, sid. 4l-4g.
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Detta framgår bl.a. dårav, att det vid upprepade tillfällen hände, att mäk-
tiga guvernörer gav ut nytryck, som de f.örä,rade sina vänner. Vi har ett brev
från Ricci, skrivet i oktober ry96, dtu han uttryckligen säger, att han själv
inte givit ut sin karta sedan 1584. Men vi vet med visshet, att den kom flera
gånger just 1596 eller däromkring. Märkligt nog har ej något exemplar på-
traf.f.ats.

Riccis inflytande bör ha varit betydande. De geografiska och astronomiska
nyheter, han gav kineserna del av, var revolutionerande. Och att han accep-
terades, visar inte minst det stora antal nytryck, som utan hans medverkan
gavs ut. Guvernören av Nanking publicerade till och med kartan utan Riccis
namn, troligen för att själv ta åt sig äran av den.

I februari 1599 kom Ricci till Nanking, och där uppmanades han av en
hög mandarin vid namn \7u Tso-hai att ge ut en reviderad upplaga av sin
karta. Den publicerades i ett stort antal exemplar f0lfande år, ej 1599 som
på flera håll uppges. Den spreds bl. a. till Macau och till lapan. Trots upp-
lagans storlek har inget exemplar påträffats. Följaktligen vet man inte myc-
ket om hur kartan tog sig ut. Den var nägot större än sin föregångare och
hade troligen sarnma titel. Men i övrigt skilde den sig antagligen intd mycket
från upplagan av 1584.

Riccis mål som missionär - och missionär var han alltid och främst -yar att komma till Peking och få kontakt med kejsaren eller åtminstone hans

omgivning. I januari 16or nådde han Kinas huvudstad, där han stannade

under sina nio återstående år. Genom sitt vetenskapliga arbete vann Ricci
många vänner bland höga mandariner i Peking. En av dem, Li Chih-sao,
uppmanade honom att ge ut en ny upplaga av kartan. Ricci följde vännens
uppmaning, och 16oz kom världskartan ut för tredje gången under Riccis
egen ledning.

Med denna upplaga har vi fast mark under fötterna. Ty vi har med viss-

het wå autentiska exemplar bevarade. Titeln lyder K'un yii utan kuo clt'iian
t'a, Komplect karta över jordens alla länder. Man antar, att titeln varit den-

samma för de tidigare upplagorna. Den var uppdelad på sex blad, som vart
och ett mätte inte mindre dn r,79Xo,69 mercr. Vi har en upplysning om att
denna upplagas format var dubbelt så stort som den föregåendes och fyra
gånger så stort som 1584 års upplagas.la De stora bladen var avsedda att
monteras på en s. k. wei-ping eller vikbar skärm, som kunde ställas på golvet.
Ricci anger, att vissa uppgifter, t. ex. världsdelarnas namn skall vara i rött.
Men färgen brukade Läggas i för hand, vilket förklanr vafiör Vatikan-biblio-
tekets exemplar är ofärgat. Detta exemplar har gått till Europa kort efter
tryckningen. Skillnaden mellan de båda första upplagotna var sannolikt inte
stor, men den tredje upplagan innebar tydligen en avsevärd förbättring. De

\n Fonti Ricci.ane.,. e, Roma t949, sid. r7r,
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förklarande uppgifterna var utvidgade, och geografiska namn hade ökats från
ett trettio-tal till mer än tusen.

Det finns rikligt med text på kartan. Giles delar upp denna i fyra grup-
per:lr' företal av Ricci själv och av hans kinesiska vänner, som i sirliga fraser
prisar författaren, astronomiska uppgifter, geografiska namn och slutligen
notiser om olika länders produkter, seder och bruk m. m.

Kartbilden uppvisar en del märkliga brister. Att Nord-Europa ej är till-
fredsställande återgivet bör kanske inte förvåna allt för mycket, mera egen-
domligt är att Riccis eget hemland ej har blivit framställt korrekt. Däremot
har Kina lyckats mycket bra. Ricci var ett barn av sin tid. IJtan att wivla har
han tagit med en rad fantasiuppgifter, som säkerligen kan bli till nytta för
lösningen av det svåra problemet med Riccis källor. Han berätrar r. ex., arr
det fanns ett land i norra Ryssland, bebott av dvärgar, som föder barn vid
fem års ålder och blir gamla vid åtta. Ofta blir de uppätna av tranor. För att
skydda sig mot dessa bor de i grottor, och de beger sig va{e vär ut, ridande
på getter, för att förstöra tranäggen.

Dylika berättelser om tranor är urgamla. Redan i lliaden, 3:dje sången
heter det:

Men då sig härarna ordnat till slag, var stam kring sin hövding,
tågade troerna fram med ett larm som av skriande fåglar,
sådant som lätet av tranornas flock från himmelen ljuder,
medan de, flyende bort ifrån vintern och ösande regnet,
draga med ljudeligt skriande hän till Okeanos' flöde
för att pygm6ernas stammar med död och förgörelse hota.

Och Plinius berättar i sin Naturalis hittoria om pygm6er, som hade för-
drivits från sin stad Gerania av tranor. Men sådana fantastiska historier hind-
rade givewis inte kartan att ytterligare befästa sin position i Kinas larda
värld.

Av 16oz års upplaga känner vi åtminstone fem exemplar, möjligen finns
ännu några att tillågga'. Men endast wå av dessa är autentiska, nämligen exem-
plaren i Vatikan-biblioteket och i universitetsbiblioteket i Kyöto, Japan. Ya-
tikan-exemplaret ingår i Barberini-samlingen, som även fymmer andra ytter-
ligt sällsynta tryck från jesuiternas första verksamhet i Fjärran Östern. An-
tagligen har detta exemplar tidigt sänts till Europa, såsom redan framhållits.
Exemplaret i Kyöto måste ha funnia mycket länge i lapan. Valignano skänkte

en världskarta åt Hideyoshi, som hade makten i Japan r59z-r597. Och
16ro fördrrades Ieyasu, grundaren av Tokugawa-ättens shogunat, en världs-

karta. Det är roligt, aft det i båda fallen rörde sig om Riccis karta.l6 Jesuit-

'u Giles, L.: Translations from tbe Chinese tuorld' map of Father Ricci. (l: The geo'
grapbical joarnal. 1z (1916), sid. a6u.)

'u Humbertclaude, Pierre: A propor d'e la rnappemonde dw P. Ricci. (l: hlonarnenla
nipponica. ) (r94o), sid. 6+:.)
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ordens emblem är bortskrapat på Kyöto-exemplaret, vilket visar, aft exem-
plaret har funnits i Japan under den tid kristendomen var förbjuden, dvs.

1614-1873. Det kan ha kommit in i landet fiöre r6t4 på beställning av
missionärerna och ha räddats från påbudet att all litteratur, utgiven av je-

suiterna, skulle brännas. Vi har flera exempel på att böcker smusslades un-
dan. rTzo mjukades de stränga bestämmelserna mot jesuitböcker upp, och
Riccis karta kan ha kommit till Japan efter detta år. Hur som helst så har
den haft sin betydelse för japansk kartografi, vilket senare skall beröras. Det
föreligger smärre skillnader mellan exemplaren i Vatikanen och Kyöto, men
Elia anser dem likväl tillhöra samma edition.lT

De tre övriga exemplaren är ej autentiska. Exemplaret i London, till-
hörigt Geographical society, ansåg Baddeley utan vidare yara av upplagan
t6oz.78 Men Giles, själv sinolog, påpekade, att Kina betecknades med Ta
Ch'ing, den stora Ch'ing-dynastin.le Eftersom denna dynasti kom till makten
t644, mäste detta exemplar stamma från en tid efter detta år. På de båda
autentiska exemplaren står Ta Ming, dynastin som härskade under Riccis tid.
Då Verbiest, en ordensbroder till Ricci, som kom till Kina 1659, utgav en ny
världskarta 1674, trot man, aft London-exemplaret har tillkommit före detta
år. En hel del omtryck av Riccis karta gjordes ju med och utan hans med-
givande, både under hans livstid och efter. Men det fanns ingen anledning att
göra ett omtryck, sedan Verbiest hade försett Kina med etr nytt karwerk. I
Peking finns - eller kanske fanns - rvå exemplar. De är emellertid hand-
gjorda kopior, och det är ovisst, när de har framställts. Det ena exemplaret
inköptes 1923 av chefen för Commercial press, ett storr f.örlag, och skänktes
till historiska museet. Exemplaret är i gott skick, men kopieringen är dåligt
utförd med stora awikelser från originalet. Elia anser, att den har tillkommit
någon gång mellan fuen 167z och ry36. Det andra exemplaret tillhörde
åtminstone tidigare en utländsk köpman och var enligt en uppgift kän ry39
i så dåiigt skick, att man knappt kunde röra vid det.20 Enligt Elia har det
kopierats efter det föregående exemplaret och bör ha tillkommit efter ry36.
De båda Peking-exemplaren är dekorerade med skepp, djur och vidunder,
något som saknas på de båda originalen i Vatikanen och Kyöto. Slutligen har
vi ett ofullständigt exemplar i Rom i Biblioteca Nazionale. Detta bibliotek
tillhörde tidigare jesuitorden och konfiskerades 1873 av den nybildade ita-
lienska staten. Det har i sin Fondo gesuitico ett omfattande material från
den gamla missionen i Fjärran Östern. De tre blad av Riccis karta som biblio-
teket äger, hör helt säkert till bibliotekets äldre skatter. Exemplaret har, lik-

'? Ricci: Il mappanzondo cinese . .. 1938, sid. pZ-p8.tt Baddeley: Tbe geograpbical io*rnal, 5o (r9r7), sid. zjj.
'" Giles: Tbe geographical jo*rnal, 7z (r9r8), sid. a8+-18:.
'o Ch'en, Kenneth: Matteo Ricci's contrib*tion to, and. infh.ence on, geogtdphical h,noutl-

edge in China. (I: Joarnal of tbe American Oriental tociety, 59 Gglil, sid. az6.)
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som i London, påskriften Ta Ch'ing och måste således ha tillkommit långt
efter Riccis död.

Vidare finns ett antal mer eller mindre dubiösa exemplar. 7 Catalogue d.es

nunuscrits et xylographes orientaux d.e la Bibliothåque i.mpöriale d.e S, Pe-

tercbourg, r8j2, heter det om nummer 77o i samlingen: Koun yui.,taan go
tsyuan tou, Yåildskarta pä 6 blad, två >toises>> långa, en >toise> breda, av-
fattad av de katolska missionärerna. Bladens antal och storlek passar ganska

väl in på Riccis karta. Elia anser det möjligt, att vi här har ännu ett exem-
plar.2l Jesuiterna fick ju efter ordens upplösning 1773 en fristad i Ryssland,

och det fu vål inte otänkbart, att de förde med sig ett exemplar av Riccis

berömda verk. N7alter Fuchs anför ett exemplar i Sendai, Japan.22 Vidare
finns enligt Fuchs handgjorda kopior i universitetsbiblioteket i Söul, Korea,

samt i ett kloster utanför Söul. Henri Bernard uppger sig även ha sett foto-
kopior av ett exemplar av en upplaga av 16o3 i åtta blad (om denna upp-
laga mer nedan).r3 Pierre Humbertclaude tillfogar, att originalet tillhörde en
koreansk student. Samtidigt nämner han ett exemplar, tillhörigt en japan vid
namn Ashida. Detta påminner om upplagan av 16oz men har en del av-

vikelser. Autendskt kan det således inte vara.2a

Att Riccis karta gavs ut i omtryck utan författarens medverkan har redan

nämnts. Den trycktes gängpä gång, säger Ricci själv. Ovan nämndes en upp-

laga av r6q i ätta bIad. Den framställdes av en kristen kines vid namn Li
Ying-shih efter Riccis medgivande. Om det anförda koreanska exemplaret

nu existerar, så är det under alla förhållanden det enda vi känner av denna

edition av 16o3.
Men även vad vi nu skulle kalla tjuvtryck förekom. De som utförde tryck-

ningen för Ricci, fann att avsättningen var mycket god och tryckte darfor

även för egen räkning. Ricci hade naturligwis ingenting emot detta. Kartan
var för honom ett led i hans missionsarbete, och ju mer den spreds desto bättre.

Han talar ofta om dessa efterapningat, men man finner aldrig, att han ogil-
lar dem.

Det kom åtminstone åtta eller nio nytryck utan Riccis medverkan under

ären 16oz-16o5. Och 16o8 skriver Ricci till ordensgeneralen, att kattan
trycktes på nytt vale är antingen sådan som den var eller i böcker. Det var

oftast penninghungriga boktryckare, som utnyttiade de goda avsättningsmöj-

Iigheterna. Detta fortsatte efter Riccis död 16ro. Så är ju t. ex. London-exem-

pt"r.ljlg"nska sent omtryck. Om i sådana fall upplagan av t6oz eller av

2' Fonti Ricciane... z, Roma 1949, sid. r7r not 5.
"' Fuchs, ITalter: IYdJ ltilsrren d.ie Cbinesen aon Deutschland' im 17' lahrhtnd'ert.

(Jubilåumsbanl hrsg. von der Deutschen Geseilschaft fiit Natur- und Völkerkunde Ostasiens
anlässlich ihres 6o jährigen Bestehens r873-t973. r, Tökyö 1935, sid. 259.)

2" Bernard, Henri: Traductions cbinoises d''ouarages eutopöens aa JaPon. (Monilmenta
nipponica. I GgAo), sid. 43 not 16.)

" Humbertclaude: Monumenta nip,onica, 3 Gg4o), sid. 6a,6-6q.
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16o8, den sista Ricci själv lade hand vid, utgjorde föilaga är vanskligt att
avgöra. Kartan trycktes även i bOcker av kinesiska förfacare. Ricci säger t.ex.
16o5,att guvernören i provinsen Kueichou året innan hade givit ut ett geo-

grafiskt verk, där kartan var reproducerad. Även i form av glober trycktes
kartan om. Ricci har för övrigt även själv givit ut sin karta som glob, men
ingen sådan finns bevarad.

Ricci hann som nämnts ge ut ännu en upplaga av kartan. Denna kom 16o8
efter en dramatisk förberedelse. En dag i början av året kallades Ricci till
kejsarpalatset. Han hade skankt ett exemplar av sin karta i 16oz års upp-
laga ät en hoveunuck, som i sin tur f.ördrade den åt kejsar T7anli. Kejsaren
blev högeligen intresserad och begärde ytterligare tolv exemplar, tyckta pä
siden. Eunucken vände sig till Ricci, som endast kunde meddela, att tryck-
blocken var förstörda. Vid en översvämning året förut hade tryckeriet störtat
sarrunan, och det fanns bara några brottstycken av tryckblocken kvar, vilket
eunucken med egna ögon kunde övertyga sig om. Ricci lovade emellertid, att
på en månad framställa en ny karta, och detta accepterade kejsaren. Intet
exemplar av denna upplaga är känt. Den torde i huvudsak ha överensstämt
med upplagan av 16oz.

Kartan i 16oz ärs upplaga har publicerats helt eller delvis vid ue tillfällen i mo-
dern tid. Tacchi Venturi gav rgrr-r3 ut Opere sroriche del P, Matteo Ricci och
bifogade där en del av kartan. 1936 publicerades i Peking en reproduktion på grund-
val av exemplaret i Kyöto.

Slutligen gav Pasquale d'Elia 1938 ut kartan i en praktvolym med titeln 1l rndppa-

ntond.o cinete d.elP, Matteo Ricci.Denna edition grundar sig på exemplaret i Vatikan-
biblioteket. Elia fick uppdraget att ge ut Riccis karta t934 kort efter det han hade

utnämnts till professor i sinologi vid Gregorianska universitetet i Rom. I denna edi-
tion finner vi först en inledning, som skildrar Riccis liv i den samtida kinesiska kul-
turmiljön och kartan, dess tillkomst, källor m. m. Sedan följer reproduktioner av de

sex bladen. Mot varje blad svarar en kopia, d* aLLa texter översatts till italienska. Även
de övriga exemplaren har reproducerats av Elia i denna volym, så att vi har möj-
lighet att göra jämförelser, vilket är av vikt i synnerhet då det gäller exemplaren i
London och Peking. 1942-49 gav Elia ut Fonti Ricciane i tre band, som ersätter det
nämnda verket av Tacchi Venturi.

Vika kallor anlitade Ricci? Detta är ett svårlöst och mycket diskuterat
problem. Vilken karta som hängde på väggen i missionsstationen i Chaoch'ing
och som gav impulsen till den första kartan 1584, vet vi inte. Det fanns flera
framstående kartografer på r;oo-talet, och det är troligt, att Ricci stidjer
sig på mer än en. I november 1585 skriver Ricci, att hans bibliotek var yt-
terst obetydligt. Han nämner wå astronomiska arbeten, som han har, men

ingen karta. Han kan ha haft den berömda Theatrum orbis terrarum av Abn-
ham Ortelius, som kom ut åtta gånger under åren riTo-71.Även senare

upplagor utkom, men dessa kan inte komma i f.räga för första upplagan av
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Riccis karta. I Goa verkade den framstående portugisiske kartografen Fernao
Vaz Dourado på Riccis tid. Det är mycket möjligt, att hans atlas ingick i Riccis

boksamling, då han begav sig från Goa till Kina, men vi vet inget bestämt
därom.

För 16oz års upplaga har vi ju möjlighet att göra jämförelser mellan
Riccis verk och tänkbara kallor. Men även nu svävar man i ovisshet om
källor i form av kartor. Det finns aldrig något exakt uttalande av Ricci på

denna punkt. Det kan tänkas, att han hade Ortelius' verk, ty det finns en
visserligen icke absolut pålitlig uppgift, att han förde med sig detta till Pe-

king såsom gäva till kejsaren. Men han blev plundrad på vägen, och i det
sammanhanget förlorade han Ortelius. Själv säger Ricci, att han hade fört
med sig kartor och böcker från Europa, men han tillägger, att han även hade

egna anteckningar och forskningar att stödja sig på.

Beträffande Kinas kartbild kan man lugnt utgä fuän att Ricci ej har använt
europeiska kallor. Dem ansåg hanvara fulla av fel. Men vilka kinesiska kallor
han använde, uttalar han sig aldrig om, vilket är ganska naturligt. Ty for
den europeiska samtiden sade namnen på dessa ingenting. Man har kunnat
konstatera, att texterna på världskartan, dä de gäller Kina, i stor utsträckning
är hämtade ur landets dynastiska historieverk. Redan i oktober t584 talar
Ruggieri om att de hade fått tio historiska böcker, och femton år senare har
Ricci sitt rum fullt av både europeiska och kinesiska böcker. Bland dessa

fanns kanske även lokala annaler, försedda med kartor. Kartografisk fack-

kunskap anser, att Ricci anlitat Ortelius och Mercator och vanlig geografisk

litteratur som europeiska källor. Men det tawas alltjämt än mer detaljerade

undersökningar.2t
Riccis vetenskapliga verksamhet i Kina betydde en omvälvning i kineser-

nas uppfattning av världen. Jorden var för dem en fyrkant, där Kina låg i
centrum och intog tre fjardedelar av ytan. Om fördelningen av land och vat-

ten var föreställningarna vaga. Man hade hört talas om främmande länder

men visste ej var eller hur långt bort de låg. Ricci införde för sin tid goda

bestämningar av orters läge, särskilt har hans latitudbestämningar visat sig

vara mycket korekta.26 Genom Ricci fick kineserna vetenskapligt grundade

förklaringar på månförmörkelser och andra astronomiska fenomen. Tillsam-
mans med sin vän Li Chih-tsao publicerade Ricci flera översättningar av

Clavius' arbeten liksom 
^v 

egna verk. Det förekommer titlar såsom aritmetik,
trigonometri, plan geometri. Riccis inflytande kan spåras på flera håll i sam-

?u För diskussionen om Riccis källor se Baddeley iThe geograpbical iournal, 5o (r9t7),
Kenneth Ch'en: A possible toarce for Ricci's notices on regions near Cbina i T'oang pao,

Zq GSZS), Giles i Tbe geograpbical journal, 5z (r9fi)-53 Ggrg), E. Heas'ood: The
relationships of the Ricci maps i Tbe geographical jo*rnal,5o (r9r7) samt givetvis Elia i
hans edition av Riccis Mappanaondo.

'u Ch'en: Jo*rnal ot' tbe Anterican Oriental society, 59 Gglil, sid'. lll-318.
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tidens kinesiska litteratur. Ett flertal geografiska verk kom ut, som baserade

sig på Ricci. I Ming-dynastins historia förekommer en speciell avdelning om
Europa, som betecknande nog har fått titeln Italien. Riccis hemland fick stå

fcir hela vår världsdel. Kineserna hade en djup vördnad för honom, så mycket
mef som de nästan betraktade honom som en av sina egna på grund av hans

långa vistelse i landet. ,rDe tror>r, skriver han, ,ratt jag är ett monsrrum av
lärdom, vars like aldrig funnits på vår jord, vilket får mig att skratta gott."

Omärkligt smög sig Riccis inflytande även in i Japan. Den äldsta japanska

världskartan, publicerad omkring 1645, irr nästan en kopia av Riccis.2z Enligt
en japansk forskare är världskartorna i Japan under tiden 1644-1788 helt
prägLade av Riccis inflytande. Ännu så sent som r8oz trycktes Riccis karta
med texten i japansk översättning.28

Än idag kan man spåra Ricci i Kinas geografiska litteratur. Termer så-

dana som ekvatorn m. fl. brukas alltjämt i den kinesiska form, som Ricci gav
dem. Ätlanten heter än idag Ta hsi yang 'Det stora västerhavet', och många
av Riccis kinesiska transkriptioner av västerländska geografiska namn är fort-
farande i bruk.2e

Ricci var ingen vetenskapliga nydanare. Hans betydelse ligger däri, att
han var den förste som gjorde Kina bekant med västerländsk geografi, astro-
nomi och matematik. Han betraktade sig inte själv som astronom. Det fram-
gär av hans gång pä gäng upprepade anhållan i brev till Rom, att ordens-

myndigheterna skulle skicka en duktig astronom till Kina. Därför är det na-

turligt, att Ricci höll fast vid den gamla geocentriska världsbilden. Det ko-
pernikanska systemet med solen som världens centrum hade på Riccis tid inte
helt slagit igenom. Kyrkans forbud mot den heliocentriska åskådningen kom
först 1616, alltså efter Riccis drid. Han kan sålunda inte lastas för den
stagnation i astronomins uweckling i Kina, som följde genom att den geo-

centriska uppfattningen blev den enda av kyrkan sanktionerade. De jesuitiska

astronomer, som senare verkade i Kina, hade endast att följa kyrkans bud,
även om de tydligen inte gjorde det alldeles helhjärtat. I varje fall ivrade
de för att göra Galileis upptäckter kända i Kina.

Ricci uppnådde genom sitt vetenskapliga arbete en framstående ställning.
>De vetenskaper han tillägnat sig, hjälpte honom att tränga ham, dår alla
andra före honom hade misslyckats>, skriver Elia.30 Och han fortsätter: >Om

Ricci till en början var tolererad, darpå uppskattad och slutligen älskad i
Mittens rike, hade han till stor del därför att tacka sin metod, som bestod i

"' Humbertclaude: Montntenta nipponica, 3 G94o), sid. 645.
'" Ayusawa Shintarö: The typet of uorld. tnap mad.e in Japan's age ot' national isolation.

(l: lnrago m*ndi, ro (rgS), sid. rz3, rz5.)ä Ch'en: Joarnal of the American Orien.tal society,59 Gglil, sid.339.
to d'Elia, Pasquale: Ecbi d.elle tcoperte galileiane in Cina uiaente ancora Galileo (t6tz-

16+o). (I: Axi d.ella Accad.emia nazionale dei lircei. Rendiconti. Classe di scienze morali
storiche e filologiche. Ser. 8, Vol. r, ry46, sid. rz8.)
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att betjäna sig av vetenskapen för att tjäna evangelium." Först och sist var
han missionår. Pä kartan finns i förordet ett avsnitt om den kristna tron.
Hans vetenskapliga arbeten avsåg att väcka aktning för dem som förkun-
nade denna tro, och därmed öppna vägen för deras förkunnelse. Han hoppas
i ett brev t596, att >>med dessa och liknande ting skall vi vinna förtroende
i väntan på att Gud skall ge oss möjlighet att göta större ting> (ci apra il
cammino per fare cose pii importanti). Då han 16o8 för sista gången gav ut
sin karta på kejsarens önskan, tänker han sig möjligheten, att monarken eller
hans son eller släktingar skall få lust att veta något om kristendomen, då de

betraktar kartan. I varje fall, skriver han, borde kejsaren kunna dämpa sitt
högmod en smula och värdigas umgås med andra riken, då han såg att hans
land var så litet i jämförelse med alla de övriga.

Men inte endast Kina hade gagr, ay Riccis verksamhet. Genom att till
latin översätta Sih shu, 'De fyra böckerna', ett av konfucianismens klassiska

verk, och genom att f.örfatta ett kinesiskt lexikon bidrog han även till att
göra Kinas kultur kand i Västedandet. Henri Bernard skjuter väl något över
målet, då han säger, att Ricci genom sitt lexikon lade grunden till den veten-
skapliga sinologin.sl Men han var den första att rikta Europas uppmärksam-
het på Kinas sällsamma och höga kultur, varigenom han får räknas till dem
som gav impulsen till upplysningstidens stora intresse för Kina. I det inter-
nationella kulturutbytets historia intar Ricci en rangplats.

lobn Peterson

PROPAGÄNDÄK O N GR E GATI ON ENS
VERKSÄMHETSOMRÅON

en katolska kyrkan har från sina första dagat alltid varit medveten om
den allvarliga maning, som ligger i Kristi missionsbud: >Gån ut och

gören alla folk till mina lärjungar> (Matt. e8). Så har från den tiden stora

skaror präster och munkar, ordenssystrar, fika och fattiga, lämnat allt bakom
sig för att sprida Jesu evangelium till jordens mest avlägsna länder och folk.

I mitten av r95o-talet fanns inte mindre än ca z4ooo missionärer eller
3' Bernhard, Hend L'öglise catboliq*e det XVIf-XVilI" siöclet el sa place d'ans l'öuola-

tion de la citilisation chinoise. (l: Mon*rnenta serica, r (tglSlZ6), sid. r:8.)
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inf<jdda präster, 9 ooo lekbrödet, 6o ooo systrar samt 20 ooo katekister. År
1958 hade antalet ökat till 27 2oo präster, ro 2oo lekbrtder, 67 6oo systrar
och rro5oo katekister och f& är 1959 redovisar man följande siffror:
z86oo präster, ro4oo lekbrtder, 7o7oo systrar och rrz 3oo katekister. I
missionsseminarierna utbildades vid denna tid ca 3 5oo elever vid de högre
och ro ooo elever vid de lägre undervisningsanstalterna jiimfört med 4 roo
och ro zoo är 1957.

Hela detta väldiga missionsarbete, liksom ansvaret för de katoliker, som
lever i missionsländerna, vilar på Kongregationen för trons utbredande.r Denna
kongregation är således den romerska kurians kompetenta organ för alla ka-
toliker, som lever i något av följande områden eller vilka som missionärer
har att göra med dessa områden:

i Earopa atanför 'järnrid'ån de skandinaviska länderna, Gibraltar och det europeiska
Turkiet (för katoliker av latinsk ritus),

på d,en amerikansha kontinenten några spridda områden (huvudsakligen indian-
missioner),

bela Asien (utom patriarkatet Goa i Indien) med Japan och Formosa, men frånsett
Filippinerna,

Aastralien, Ny Zeeland, ocls Oceanien samt nästan bela Afrika, med undantag av
stiften Ålger, Oran, Constantine och Kritago och Mozambique samt Angola i Nord-
afrika.

Inom dessa landområden, som omfattar större delen av jordens yta, bor närmare
en och en halv miljard människor. Av dem vat r9;-, endast z8 3oo ooo katoliker,
vartill kom z8ooooo katekumener. För ät 1959 räknade man med 348ooooo ka-
toliker och 3 5oo ooo katekumener. Antalet organiserade missionsområden uppgick
1954 till 682 och 1958 till 7o3 med nedanstående inbördes fördelning: Antalet stift
ökade från ry54 fÅn 353 till 382 medan antalet abbotstift och självständiga mis-
sioner var oförändrat sex resp. wå. De apostoliska vikariaten ökade från r9r till zoo,
men de apostoliska prefekturerna däremot minskade till rr3 frän rz9. De största ka-
tolska grupperna finns i AIrika med ca 20 ooo ooo, i Indien med närmare 4 ooo ooo
och i Oceanien rned z 7oo ooo katoliker samt i Kina, där det före kriget fanns över

3 miljoner katoliker, vilkas öde dock nu är mer än ovisst.

Det kyrkliga missionsarbetet i ett icke-katolskt land, det må nu röra ett
högt civiliserat land med en tidigare kristen kultur eller ett kulturellt och
ekonomiskt underuwecklat område, bebott av hedningar, inleds vanligen med,
att en missionsstation upprättas någonstans i området. Denna står oftast un-
der ledning av en av de många ordnar, vilka särskilt specialiserat sig och som

åtagit sig att ensamma eller i samarbete med andra liknande institut svara för
missionsarbetet inom det berörda området. En sådan orden äger i hemlandet
särskilda seminarier och skolor, som meddelar förberedande undervisning för
missionsarbetet i främmande väddsdelar, d^r arbetet oftast måste utföras un-

' lfr Credo 196r zo7 ff.
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der helt andra klimatiska, sociala och kulturella förhållanden än i missionä-
fernas eget land.

Det kan f.örtjäna att här påpekas, att pä missionens område har ordens-

folket helt andra möjligheter än sekularprästerskapet. En sekularpräst antas

och vigs av en biskop för dennes eget stift, där han sedan skall tjänstgöra,

om inte särskilda skäl föranleder någon annan verksamhet (såsom den aka-

demiska eller den administrativa banan). Sekularprästen är således på ett sär-

skilt sätt bunden till sitt stift. Han är i regel född inom dess gränser, har
studerat vid dess seminarium och är inställd på att där tjäna Gud. Den bety-

delse stiftsbandet har, understryks av det fakrum, att sekularprästen inte kan
byta stift eller tjänstgöra utanför detta utan sin stiftschefs uttryckliga med-
givande; biskopen å sin sida kan inte heller förpliktiga honom underställda
präster till prästerlig verksamhet utanför stiftets gränser.

Med ordensfolket är det däremot helt annorlunda. Där bestämmer ordens-

superiorn, vem eller vilka av postulanterna, som skall uttas till prästerlig
eller annan utbildning. Deras studier försiggår i regel inte i ett prästsemi-

narium utan i en av ordens egna undervisningsanstalter. I och med munk-
(nunne-)löftenas avläggande har de förbundit sig till tjänstgöring i en orden
och inte i ett stift, vilket betyder, att deras lydnadsförhållande gäller vis ä vis
orden och dess ledning, i stället för ett stift och dess biskop. Detta medför,
att en medlem i en aktiv orden är skyldig att i lydnad motta kallelse att bege

sig vart som helst i världen, dit ordens ledning finner för gott att sända honom
för att predika evangelium.

Även ordnarnas åtaganden på missionsfältet är helt och hållet frivilliga.
En orden kan sålunda normalt inte wingas att sända ut missionärer eller åta

sig ett visst missionsområde utan ordensledningens eget medgivande. Detta
gäller givewis också för det ekonomiska engagementet.

Att använda särskilda missionskongregationer erbjuder även på andra om-
råden stora lättnader för kyrkan. Som bekant finansieras katolsk verksamhet
huvudsakligen genom mer eller mindre regelbundna frivilliga bidrag samt
rena allmosor. Inom stiften får församlingarna använda dessa medel till lö-
pande utgifter, även om enstaka bidrag eller kollekter ges till den yttre mis-
sionen. Stiftens egentliga uppgift är juatt bedriva själavård på ort och ställe;
andra organ måste träda till för de övriga uppgifterna. Dessa har kyrkan
funnit i ordnarna. Dessa kan insamla medel till sin egen verksamhet och då

denna i huvudsak ej är stiftsbunden, är ordensledningen fri att disponera in-
komna medel allt efter de måI, den föresatt sig. Därför anförtros en mis-
sionsstation eller ett missionsområde åt en eller flera ordnar eller kongrega-
tioner. De övertar missionen och svarar inför den Heliga Stolen för att om-
rådet tillförs tillräckligt med missionårer av olika stånd och grader samt
sörjer för deras andliga och lekamliga nödtorft.
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Så blir också oftast en ordensmedlem områdets kyrkliga överhuvud. Där-
med är han ansvarig även inför Propagandakongregationen. Den autonomi,
som ett ordenssamfund vanligwis åtnjuter inom ett reguljärt organiserat stift,
gäller alltså inte i ett missionsområde. Den kyrklige superiorn, t. o. m. om
han själv inte är ordensman, bestdmmer ensam om och hur missionen till-
delad personal och anslagna medel skall insättas och användas. Denna auto-
nomi dr även i ett annat viktigt sammanhang inskränkt för de samfund, som
ägnar sig åt missionen. Alla de undervisningsanstalter, där blivande missio-
närer, vare sig manliga eller kvinnliga, utbildas, står nämligen under kon-
gregationens kontroll och ledning. Ät denna är i sista hand även uppdraget
givet, att övervaka den katolska missionens baser i hemlandet, på utbildnings-
platsen och ute på missionsfälten, så att största möjliga effektivitet och samord-

ning uppnås, även om man givewis inte avser att i -varie enskilt fall utöva en

detaljerad kontroll och granskning av de mångfaldiga ordnar, kongregationer
och institut, vilkas medlemmar valt att för all y'ordens folk levandegöra Evan-
geliets ord.

Missionsarbetet i ett icke-katolskt land inleds vanligen på så sätt, att en
missionsstation upprättas. Den skall dels sörja för de katoliker, som redan

befinner sig inom rimligt avstånd från stationen, dels utöva mission bland
områdets innevånare,2 om detta fu Iagligt möjligt. En sådan missionsstation

kan till att börja med lyda under den geografiskt närmaste kyrkliga myn-
digheten, eller under den, från vilken densamma utgått. Det vanligaste är

dock, att man förr eller senare upprättar en mission sai iurit, som lyder di-
rekt under den Heliga Stolen. I detta fall fastställer Rom missionens gränser

och utser dess ledare (oftast identisk med den på platsen befintliga superiorn

för det ordenssamfund, som verkar i missionen). Denne blir därmed ,ordi-
narius> för ett kanoniskt sett nyupprämt kyrkligt jurisdiktionsområde och är

som sådan i första hand ansvarig inför den Heliga Stolen, men först i andra
hand inför sitt samfund. Såsom ordinarius dLr han alltså inte längre uteslu-

tande underkastad den lydnadsplikt, som en ordensman eljest är underställd.

Propagandakongregationen spelar vid allt detta en viktig roll. Efter nog-
granna undersökningar om den blivande missionens möjligheter, fastställs

dess gränser och utses dess huvudort.s
Äntalet verkliga missioner sui' iwrit är f. n. mycket ringa och uppgick år

:qjij"d"t, till sex stycken.

' Ett typiskt exempel på en mission av detta slag utgör Sverige, där en apostolisk vikarie
var verksam redan q83.

" Geografiska skäl spelar därvid en viktig roll, såsom exempelvis varit fallet i Norge.
Detta land lydde under Sveriges apostoliska vikariat intill 1868, då missionen Norge upp-
rättades. Denna ägde bestånd till följande år, då Norge blev en självständig apostolisk pre-
fektur. År r93r delades Norge i Åpostoliska vikariatet Sydnorge och missionerna sai iuris
i Mellannorge och Nordnorge. Av dessa blev Sydnorge till Oslo stift år 1953, medan de
övriga områdena lörst blev apostoliska prefekturer är 1944 och sedan vikariat år 1953 resp.
7955.
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Nästa steg i ett missionsområdes uweckling är dess upphöjande till apo-

stolisk prefektur, vilket också kan ske, utan att området tidigare har varit en

mission i ordets kanoniska betydelse. Ett sådant steg tas i regel först sedan

det katolska missionsarbetet vunnit en sådan stadga, aft man kan tala om
ett kristligt församlingsliv med egna kyrkor och regelbundna gudstjänster.
Missionens superior eller ordinarius upphöjes då till värdigheten av aposto-

lisk prefekt, varvid beteckningen >apostolisk> hiir (liksom då det är fräga
om apostoliska vikarier) betyder, att denne ej styr området i eget namn, som

biskoparna gör, utan som >apostelns> dvs. påvens prefekt eller vikarie, i
dennes namn och med den myndighet, som delegerats från den Heliga Stolen.
I allt väsentligt har den apostoliska prefekten egen jurisdiktion, vilket inne-
bär, att han äger att f.ö*alta området med samma - om inte större - full-
makter, än vad som tillkommer de vanliga stiftscheferna, dvs. biskoparna i
den reguljärt otganiserade kyrkan. Denna större myndighet, som både apo-
stoliska vikarier och prefekter åtnjuter i sina förvaltningsområdens inre ange-

lägenheter, beror på att katolikerna dar lever spridda över stora landområden
(som i Sverige) mitt ibland en övervägande majoritet av inte sällan fientligt
inställda icke-katoliker. Denna särställning i disciplinärt och administrativt
hänseende beror således på de lokala förhållandena, vilka ofta gör det nörd-

vändigt att fatta och verkställa beslut utan onödig tidsspillan och hinder av
mera formell art.

De apostoliska prefekterna år i regel inte biskopsvigda men innehar ställ-
ning av verklig påvlig protonotarie med rätt att inom sitt förvaltningsom-
råde utöva alla en stiftschefs ordinarie och extraordinära befogenheter, däri
inbegripet rått att utdela vissa välsignelser, att f.örrätta konfirmation samt att
utdela de lägre vigningarna, vilket i regel annars är förbehållet biskoparna.

Antalet apostoliska prefekturer uppgick fu ry6t till n3. De stod i all-
mänhet under ledning av ordenspräster.

När den apostoliska prefekturen i sin tur vunnit ncidvändig stadga och
styrka, eller om andra särskilda skäl föranleder detta, upphöjes den tilL apo-
stoliskt aikariat, vars överherde bar titeln apostolisk uikarie. Såsom ställföre-
trädare för en apostel, dvs. för påven, biskopsvigs de, men blir endast s. k.
titulärbiskopar av ett nominellt stift och apostolisk vikarie över ett visst om-

råde. Denna omständighet förändrar i sig föga i missionsområdets yttre ställ-
ning, men dess chef har nu kanoniskt sett möjlighet att även utdela präswig-
ningens sakrament.

Antalet vikariat var är ry6r ry8 st., vilket innebär en minskning med 58
frän fu 1959. Även htu år naturligt nog ordensprästerna de ledande och en-

dast några få v&ariat stod under ledning av sekularpräster, vilket på ett över-

tygande sätt visar betydelsen av ordnatnas insatser i missionsarbetet.
De katolska missionerna, prefekturerna och vikariaten skulle man kunna
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jämf.&a med en stats kronkolonier, som av en eller annan anledning lyder
direkt under moderlandets regering, medan stiften däremot - i inskränkt
bemärkelse givewis - kan liknas vid dominions, vilka är områden i egen
rätt och självständiga i sina inre angelägenheter, men som förenade av ge-
mensamma intressen alla erkänner och hörsammar en gemensam myndighet
med stor och best2i.mmande auktoritet.

När ett missionsområde har uppnått den stabilitet och inre styrka, som
erfordras, för att det skall kunna styra sig självt och tillgodose sina behov,
utan att enbart behöva lita till hjälp utifrån, kan det ombildas till ea s t i f t.
Därmed blir missionsområdets ordinarius, vanligwis den apostoliske vikarien,
ordinarie biskop och verklig stiftschef i egen rätt. Stiftet lyder då under de
allmänna bestdmmelserna i kyrkans lagbok. Därmed har Propagandakon-
gregationen inte något inflytande över denna särskilda del av världskyrkans
territorium och dess roll övertas nu av de andra kongregationerna inom
kurian.

Det är dock inte alltid möjligt att på detta sätt frigöra ett nybildat stift
från Propagandakongregationen, även om omständigheterna i övrigt kan göra
det tillrådligt att upprätta ett självständigt biskopsdöme. Anledningarna här-
till kan vara mänga. Vanligrvis är det brist på präster och prästkallelser
samt svag eller ouwecklad ekonomi. Stiftet ffu dä även i fortsättningen lita
till det stöd och den hjälp, som Propagandakongregationen kan ge, och bru-
kar av den anledningen inofficiellt kallas för missionsstift, vilket alltså
betecknar ett missionsområde organiserat i det självständiga stiftets form.

Anledningen till att kyrkans ledning auktoriserat upprättandet av dylika
missionsstift il bl.a. den, att man hoppas att genom upprättandet av auto-
noma biskopsdömen och kyrkoprovinser kunna inspirera en snabb tillväxt
av ett infött prästerskap, väl ägnat att ta hand om sina landsmäns religiösa
angelägenheter och representera dem i världskyrkan. Under nuvarande främ-
lingsfientliga och upprörda förhållanden i många av de forna koloniallän-
derna har man också funnit det klokast att så mycket som möjli gt avlägsna
eller undvika alla sådana former, som kan ge anspelning på friimmande be-
roende, av vad slag det vara mä, som ex. i beteckningen Apostoliskt vikariat
För frågor av detta slag är den romerska kurian särskilt lyhörd.

Den kristna tron är ju till hela sin natur absolut universell, lika tör alla
raser och folk och inte bunden till något särskilt land, någon särskild kul-
tur. Den sanning, som kyrkan tu kallad att utbreda, är lika sann och förplik-
tande för alla och f.är dä givewis inte ens misstänkas för att tjäna något
främmande inffesse. Därför är det av vikt, att de utländska missionärerna, så

snart kan ske, lämnar plats för ett inhemskt prästerskap, så att inte mot kyr-
kan fientliga element skall kunna utnyttja den förefintliga främlingsfientlig-
heten och misstänksamheten i sin kampanj mot kristendomen.
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Som ovan har framhållits innehar missionernas ledare extraordinära full-
makter. Då det givewis är av största vikt, att inga störningar inträffar på
detta område sede vacante (dvs. medan posten som missionens supe-
rior genom dcjdsfall eller eljest står obesatt), är det bestämt, att denne vid
sin ankomst till missionsområdet omedelbart utser en av sina präster till pro-
vikarie. Under vanliga förhållanden har denne inte några befogenheter eller
rättigheter, men i samma stund, som ordinariens befattning av någon anled-
ning står obesatt, inträder provikarien i dennes ställe med full makt och
myndighet och förvaltar densamma, tills en ny befullmäktigd innehavare
kommer till platsen. Provikarien i sin tur utser en ny ställföretradare åt sig.

Skulle det oförmodade intrdtf.a, att ingen ställföreträdare finns, övertar
genom en bestämmelse i kyrkans lagbok den till ankomstdatum i missionen
äldste missionären ledningen, till dess närmare åtgärder kan vidtagas.

Valet av de kyrkliga överhuvudena för de olika missionsområdena tillhör
Propagandakongregationens viktigaste arbetsuppgifter. Den fc;rbehåller sig
därvid fullständig frihet vid sina avgöranden, även om den givewis å det nog-
gfannaste söker informera sig om läget inom missionsområdet och inom den
eller de ordnar eller bland de sekularpräster, som omhänderhar själavården
inom detsamma. Vanligwis upprättas en lista upptagande tre namn ur den
orden, som har missionsverksamheten inom detta område eller av det där
verksamma prästerskapet, ibland delat på en lista frir de inhemska prästerna
och en för missionärerna. Om en apostolisk vikarie är verksam uppgör även

denne en Iista omfattande tre kandidater. Apostoliska vikarier och biskopar
över missionsstift utses av påven efter beredning inom Propagandakongrega-
tionen, medan apostoliska prefekter, apostoliska administratorer och inne-
havare av andra ledande kyrkliga befattningar utses av kongregationens organ.

En annan viktig uppgift för Propagandakongregationen är granskandet av
de femårsrapporter, som insänds frän alla missionsområden. Man foljer så-

lunda noga utvecklingen i dessa länder och kräver att fä veta, utöver det
vanliga formulärets fuägor, om neofyterna kommer till missionsstationerna
huvudsakligen på grund av den materiella hjälp i uwecklingsländerna, som

ofta där erbjuds dem, eller om de visar längtan efter evangeliet. Dessutom
vill man veta, hur undervisningen bedrivs, om prästerna talar landets språk
tillräckligt väI, samt om några åtgärder vidtagits för att utbilda ett inhemskt
prästerskap. För det sista är kyrkan särskilt angelägen om att inga vagar
lämnas oprövade, då man väl vet att utländska präster, om än aldrig så goda,

sällan kan komma folket så nära som de präster, som kommer ur folkets
egna led.

Just det tjugonde århundradets påvar har nedlagt mycket arbete på att
söka skapa en inhemsk hierarki och ett inhemskt prästerskap i missionslän-
derna samt samla dessa till inbördes samarbere och hjalp. Ar rgz4 kunde så-
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lunda Pius XI utlysa det första plenarkonciliet i Kina och något mer än tjugo
år senare Gg+6) lät Pius XII upprätta den kyrkliga hierarkien i Kina med
ett stort antal inhemska stiftschefer under ledning av ärkebiskopen av Pe-

king, som utsågs till kardinal. I Kina avbröts den lovande uwecklingen snart
av den hänsynslösa kommunistiska forfc;ljelsen. I Indien, fndonesien, fndo-
kina och på den afrikanska kontinenten har förhållandena varit gynnsammare
och antalet katoliker liksom antalet infcjdda präster och biskopar växer stän-
digt. Den indiska hierarkien står sålunda under ledning av en infödd kardinal
(ärkebiskopen av Bombay). Afrika har sin främste representanr i biskopen av
Rutabo, kardinal Rugambwa. Ar ry59 räknade man 2t afrikanska och 68
asiatiska biskopar samt 

- 
glädjande nog 

- 
i Asien över femtusen inhemska

präster jämfört med 3 6oo missionärer. I Äfrika är proportionerna inte fullt
lika goda men på vdg att förbättras.

Jon Peter lYieselgren

ÄTT RESÄ MED ANDRA ÖGON

p elgien är inget stort turistland för oss svenskar. Landet är till ytar- för
I) lir.r, dess kulturella atmosfär är för olik vår, dess vä.gar och umgänges-
former är sämre och slarvigare än vi är vana vid; utan att dessa nackdelar
uppvägs av enastående kulturminnesmärken, Söderns strålande sol eller Me-
delhavet. Man reser för lätt igenom landet, och det är för svårt att komma på
hur man skall bete sig, om man vill lämna supervägarna och se på män-
niskorna som lever där. För min del tror jag efter några månaders vistelse i
Belgien, aft detta också kan vara resehandböckernas fel. Inga av mina intryck
av Belgien stämmer nämligen med vad jag i f.öwäg hört talas om och läst
mig till. Jag ö,r alltså medveten om att vara kättersk i min syn på Belgien;
mina intryck kommer nog inte att till alla delar få medhåll av den, som tar
dem ad notam. För mig räcker det om någon därigenom kan komma att få
upp ögonen för vad jag vill kalla dec uerkliga Belgien.

Låt mig borja med några vanliga slagord. Bruxelles 
- 

med fransk stav-
ning 

- 
gäller i dag för att vara en Europastad och en Utställningarnas stad.

I vära dagliga begrepp försvinner stadens roll av belgisk huvudstad mänga

83



Tore Nyberg

gänger till att bli ett tomt namn framför telegram som rör den gemensamma
europeiska marknaden, Euratom, samt därtill ibland Kongo, belgiska skol-
problem och språk- eller kulturmotsättningar.l Turisthandböckerna talar vi-
dare om Ste Gudule, stadens huvudkyrka, om gamla stadens parisiska at-
mosfär, om monumentalbyggnaderna, kungliga palatset, justitiepalatset. Och
så ser man Bruxelles från bilrutan eller genom en fowandring - 

jaså, detta
var Bruxelles, och så går resan vidare genom gamla flandriska städer, Gent
och Briigge, till Paris. Eller också, om man tar det från den andra kanten,
kan det hända att man reser in i Belgien från Holland, ser Antwerpen som
en nederländsk stad utan närmare bestämning, och efter besöket i Flanderns
städer tar man ett stort hopp genom franskt slarv och godtycke till Italiens
konstskatter ellet Spaniens. .. Så planerar man resan, så gör man den. Och
efter hemkomsten vet man i stort sett om Belgien ungefär lika mycket som
före resan.

Den slags planeringen vill jag återföra till en enda orsak: besökaren vet
inte vad han söker i Belgien.

Ty Belgien, det är inte ett land som Sverige, ett land med klara gränser,
vars innevånare varit hänvisade till varandra genom århundraden och be-

traktat sin omvärld på i stort sett sarnma sätt, drivna av gemensamma in-
tressen. Belgien är en tillfälligt utkastad fargklick på Europas kana. Yär
Herre hade lika gärna kunnat göra ett utsnitt av nägra miljoner människor
någon annanstans längs romarrikets gamla gräns mot germanvärlden - för
det är den gränsen det rör sig om. En stat skapad av Tyrolen och länderna
norr om Po, eller av Baden och några departement i södra Elsass, skulle ha
många likheter med Belgien. Belgien är en förtjocknad gräns mellan Hol-
land och Frankrike, en gräns på vilken en befolkning av 7 miljoner män-

niskor är bosatt. En stor del av denna befolkning vill helst glömma att de är

en gräns; de orienterar sig antingen stiderut eller norrut-österut. Men när
beslut skall fattas för hela landet på högsta nivå, då påminns varje belgare

om sitt lands struktur - ty beslutet måste fattas i Bruxelles, den stora wå-
språkiga blandstad, som på flamländska heter Brussel, och som inte många

stunder och inte många hundra meter kan dölja sitt flamländska ursprung
bakom en yttre prägel av forlangd fransk kultur.

Bruxelles/Brussel är ett europeiskt problem och en europeisk angelägen-
het. Det är ingen slump att staden blivit något av ett säte för >lilla Europa>.

Ätt vara huvudstad i en gräns är att pä sätt och vis få representera båda par-

terna i den ekonomiska organism, som just nu utbildas med Frankrike och

Västtyskland på ledande plats. Den som vill ltua känna Belgien, i betydelsen

av de människor som faktiskt bebor detta jordstycke, han har mycket mindre

' Detta skrevs sommaren 196r, innan pressdebatten mellan Sverige och Belgien på
högsta plan börjat.
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att ldra i Bruxelles/Brussel än turisthandböckerna påstår. För min del tycker
jag, att han ingenting alls har att ldra. Bryssel 

- 
f<;r att nu kalla den vid dess

tyska, på svenska godtagna namn 
- 

ger en stark atmosf il antingen av fransk
kultur, om det är det man söker, eller av flamländsk historia 

- 
om man

hellre vill läsa spåren härav. Men den syntes som man under r8oo-talet för-
sökte komma fram till av dessa båda element, är ganska svårtillgänglig för
oss nordbor, förmodligen därför att den är uteslutande tillskuren för att passa

Belgiens behov. Och före r83o {anns det ingen stat som hette Belgien 
- 

det
är något man kan behålla i minnet! Syntesen Bruxelles/Brussel är inte över-
tygande förrän man ser dess stora betydelse i europeiskt sammanhang. Vill
man ldra känna vilka människor som faktiskt bor i Belgien, så berättar Brys-
sel bara om ett slags människa 

- 
storstadsbon som talar wå språk och helst

vill glömma sina grannar. Inte för inte talar man i dag i Belgien om tfe raser,
som befolkar landet: valloner, flamländare och brysselbor.

if

Efter att alltså frankt pästä, att man inte alls behöver se Bryssel f.ör att
förstå människorna i Belgien, så låt mig få vända hävdvunna begrepp på hu-
vudet rörande vilka städer som skall anses representativa för Belgien, det
besökaren absolut måste se. För min del påstår jag,att det inte alls är Bryssel,
Löwen och Briigge, som han måste se. Tvärtom. Turisten skall besöka Gent,
Li.öge, Naruur och Antuerpen - då har han sett så mycket av Belgien, att
han från svenskt perspektiv kan få ett begrepp om vad landet innehåller!

För att förstå denna till synes excentriska uppräkning av städer, måsre man
veta något om vad det nuvarande Belgien består av. I Belgien ingår i dag
huvuddelarna ay tte varandra mycket olika gamla riken: Flandern, Brabant
och Li6ge. Fland.ern var ett hertigdöme under Frankrike i gammal tid. Dess

innevånare är nästan uteslutande flamländare - därav namnet på denna
språkgrupp. Språkgränsen i Belgien gär sä, att vid Atlantkusten bebor flam-
ländare allt land från Holland till Frankrike, mot tyska gränsen däremot
bor den fransktalande befolkningen så långt norrut, att dess område stöter
samman med sydspetsen av Holland. Det är alltså inte helt riktigt att sdga,

att flamländarna bebor norra, vallonerna scjdra Belgien. Flamländarna do-
minerar i aästra ocb norra, vallonerna i östra ocb $dla delen av landet. Det
var i Flandern som köpenskap och handel gick till sin blomstring redan tidigt
på medeltiden: först Briigge, sedan Antwerpen blev de stora sjöstäderna, me-
dan Gent blev industristaden i medeltidens textilindustri. Brabant åter var ett
hertigdöme under tysk-romerska riket. Det var alltid delat i en fransk och en
flamländsk del. Huvudstad var först Löwen, sedan Bryssel. Liöge äter var eft
biskopsdöme, vars biskop samtidigt var furste över ett stort landområde och
hade en politisk roll som bundsförvant till Frankrike mot hertigarna av Bra-
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bant. Som biskop lydde han under ärkebiskopen i Köln och knöts dårf& nila
till tysk-romerska riket.

Till dessa tre länder kommer flera mindre, t. ex. Limburg, Namur, Mons,
som på flamländska heter Bergen, och Hainaut eller Hennegouwen. Av
dessa är Namur känt för oss svenskar, därför att Magnus Erikssons drott-
ning Blanka kom därifrån 

- 
det var hennes lyx och ytlighet som Birgitta

bland annat predikade mot.

Men låt oss börja med Flanderrr. ;u" kan nog kalla Genten huvudstad

för det flamländska överhuvudtaget i Belgien i dag 
- 

det flamländska, när
det är som mest samlat och mest självmedvetet. Gents borgare gjorde redan
på medeltiden upprof mot grevarna av Flandern med så stor fuamgäng, att
det präglade atmosfären intill våra dagar. Gents innevånare företräder något
som den turistande nordbon inte bör försumma att ldra känna i dess renaste

form: de företräder sig själva och sitt eget flamländska språk utan eftergift
åt en yttre wångströja av bestämda pälagda kulturmönster. Man behöver
bara gä igenom den fruktansvärda samlingen av tortyrredskap i 's-Graven-

stein, de gamla herrarnas fantastiskt välbevarade medeltidsborg, för att få ett
bestående minne av stadens frihetskamp.

En stad som levat i friktionsfri iojalitet med sin landsherre, skulle aldrig
kunna göra om landsherrens gamla maktsymbol till ett så demonstrativt mo-

nument över frihetskampens seger, som vad 's-Gravenstein blivit genom dess

nuvarande utseende. Samlingen av tortyrredskap är inte ditsatt av lust att
fördjupa sig i grymhet utan vidare avsikt. Varför skulle ett museum som detta

ha ordnats, om det inte fyllt en uppgift i dagens läge? 
- 

Gent var inte bara

viktigt på medeltiden. Det il idag en storstad och dess hamn är inte obe-

tydlig 
- 

det är en innanhamn, men med stor lastkapacitet. Det är inte en

död stad, men inte heller en stad som för den moderna tidens krav brutit med

det förflutna.
Gent har den nederländsk-flamländska stadens alla karakteristiska drag.

Men dessutom sin egen personlighet. Man finner t. ex. att staden avståft från
att för turisternas skull hålla sina gamla kyrkor i bästa skick. Man döljer inte
att kyrksamheten i dag inte kan mäta sig med den på medeltiden; en kyrka
i centrum står stängd, verkar tämligen förfallen. Men det är ett gott tecken

att man inte investerar främst i kyrkorestaurering, om det bara sker för tu-
risterna. Man putsar inte heller uthusen vid kanalerna; de ser just så slabbiga

ut som uthus brukar se ut bakifrån. Det är kanske inget att skryta över, men

det är på något sätt reellare än t. ex. i Briigge, där man tycker att till och

med båtskjulen i vattnet är otillåtet välputsade och omgivna av en nästan

otillåtet välvårdad grönska. 
- Just genom kombinationen av alla dessa drag
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blir Gent nägot av en symbol. En symbol för det flamländska, för en ideell
och kulturell rörelse, i behov av ett gemensamt program, en gemensam idd
om det som är typiskt för flamländarna, vare sig man härmed menar Flan-
derns folk, eller inbegriper alla Belgiens icke-valloner. Flandern är för flam-
ländarna vad Namur och Hainaut är för Valloniet: det land, ur vilket man
hämtar ideologisk näring för sitt program, det land, vars historia och tradi-
tioner tas fram, bildar en brygga till nuet och får ge kraftsamling åt dagens
politiska och kulturella handlande.

Det finns kontinuitet i Gent, något som slår en brygga över från för-
gången tid till nutid. Och det är faktiskt mer än man känner inför Briigge,
den berömda turistorten. Ja, man måste kanske se Briigge. Det är underbart
vackert att flar'era genom en stad fylld av så märkliga dagrar, perspektiv och
traditioner. Det är också för historikern intressant att se, hur stor en medel-
tida stad faktiskt kunde bli, när den var en världsstad. Det är vackert, ja 

-som på teatern. Det kan också vara vackert pä teatetn, och ett teaterbesök
kan ge mänga nya impulser och kan lösa många problem; man lever sig in
i en roll framställd på scenen, och identifierar sina egna problem på rollen.
Men teatern blir inte verkliga livet för flera ån skådespelarna. Det blir inte
heller Briigge. Det vi idag ser, iir trots allt ändå inte en medeltida stad.

Briigge år en nuti.d,a stad, och som sådan har den som huvuduppgift att spela

upp sin gamla roll på scenen. Men den saknar ett av varje stads viktigaste
kännemärken: 

^tt 
.vara en koncentration av socialt liv. Briigge har blivit ett

stycke landsbygd; och som sådan är den värd ett besök.

Gents motpo I ar Liöge.Dessa wå ,lud.. nu, många gemensamma drag. I
båda städerna hörde hanwerkarnas och arbetarnas uppror mot landsherren
redan på r3oo-talet till de allvarligaste som tbrekom i Europa. Denna upp-
rorstradition har i Gent givit upphov till en enastående flamländsk patriotism,
för att inte säga nationalism. I Lidge har samma upprorsgnista och frihets-
drift givit näring åt socialismen. Li6ge är en stad som i nyaste tid haft stora

sociala problem. Det har blivit en storstad med ett industriarbetarproletariat
och med ett ansikte mot yttervärlden, som väl står i j?imbredd med de smut-
siga och enahanda engelska kolstäderna f.rän Iörca århundradet. Och ändå

blir Li€ge aldrig så smutsigt och så monotont. Den gröna dalen har aldrig
helt försvunnit under slagghögarna i Liöge. I kontrast mot Flanderns eviga
slätter ligger Li6ge i kuperat land, i Meusedalen, och dess förstäder klättrar
idag uppför sluttningarna runtom staden. I motsats till Gent och Briigge na-

rurligwis, men även 
- 

och inte minst 
- 

i sr61541s till Bryssel, är Li6ge den
största faktiskt uallonska staden i Belgien. Bryssels befolkning förklarar om
sin stad, att den är den största franska staden i världen näst Paris. Men om så

87



Tore Nyberg

år, sä dr den också den största franska staden i Belgien - näst Li6ge. Bryssel
var från btirjan en flamländsk stad, och har aldrig förlorat karaktären av en
sådan, medan Li6ge alltid varit fransktalande. Det franska i Li6ge verkar
också mycket mera övertygande, mycket mera frigjort och välgörande fritt
från lusten att regera, än det franska i Bryssel. I Liöge är man vad man i
vallonska kretsar i Bryssel önskar att mail kunde varai man är belgiskt fransk,
på samma sätt som innevånarna i Ticino är schweiziska italienare eller ita-
lienska schweizare, vilket man vill.

För turisten måste man nidvändigwis tala om ännu en sak: Liege il en
mycket vacker stad. Man måste säga det, för staden visar främlingen sitt
fulaste ansikte, om han bara åt på genomresa. Bara om han tar av och stan-

nar, helst om han kommer in i staden på någon annan väg än stora motor-
vägen från Aachen - dr staden öppna famnen. Som mjuka, men ändå

spänningsladdade kaskader gär broarna i svag bcijning över Meuse, en efter
en, och förbinder den högra med den vänstra stranden - ban detta ger i
Li6ge starkare visioner av Paris, Florens och London än vad man får vid en

vandring genom Bryssel. Fullständigt parisiska, eller om man så vill, häm-
tade från Rom, verkar trapporna att yata, som springer uppföt berget mot
St. Martin, högt över hustaken -_ det är inte sådana upplevelser man för-
binder med en belgisk stad, men det är åter turisthandböckernas fel! Trottoar-
kafderna om somrarna är mera självklart och mera problemfritt befolkade

av människor, som gläder sig åt tidningen och en stunds vila, än man någon-

sin kan se det i Bryssel. Här gäller livet inte bara kampen och makten. Mak-
ten är vunnen - här vanns den, om inte förr, så senast i och med franska

revolutionen och Napoleon, liksom i Frankrike. Man har redan kommit vi-
dare, till problemet om maktens och rikedomens fördelning. - Jag över-

driver inte, når jag säger, att den som inte sett Li6ge, omöjligen kan förstå

det gränsland, som är det moderna Belgien. Man måste åter jlimföra med

Bryssel. Bryssel är en stad där motsättningen mellan de wå folkslagen, flam'
ländare och valloner, aldrig utjämnats; den har konserverats i djupt roterade

vaflor, som idag bidrar till att rycka bort Bryssel från raden av belgiska stä-

der och inlemma det bland den europeiska unionens storstdder. Men därför
kan Bryssel inte heller lära ut den verkligt positiva lösningen om föreningen
av de båda folkslagen.

Den positiva lösningen ges i ett perspektiv av städerna Gent och Li6ge,

systerstäder med så många likheter och olikheter, belägna så att de båda kan

växa och befordras, och så att de inte behövet förslita sina krafter på in-
bördes konkurrens. Det är en lycklig slump, och mer än så utan wivel, att

båda städernainyare tid fått var sitc universiter. På ett välbehövligt sätt har

darigenom även det akademiska arbetet inlemmats i det sociala mönstret inom

vart och ett av de wå språkområdena. Detta helt i motsats till de båda äldre
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universiteten, Löwen och Bryssel 
- 

båda wåspråkiga, med all undervisning
parallellförd i dubbla föreläsningsserier, och båda extremt förankrade i en

ideologi, Löwen belgiskt-katolskt, Bryssel på speciellt belgiskt mandr anti-
katolskt. Universiteten i Gent och Li6ge är inte ideologiskt bundna till någon-
dera riktningarna och inte heller ideologiskt fixerade till motstånd åt något
håll. De återger i stort sett befolkningens natarliga fördelning inom respek-

tive språkområden, bortsett från avgången till Löwen och Bryssel av de grup-
per, som våIjer att följa en katolsk eller antikatolsk ideologi, eller som av
andra skäl väljer storstadens eller den exklusiva akademiska småstadens lär-
domstradition.

Färden har gått i väst-ostlig .it,"irrg. Utrymmet tillåter inte en lika rym-
lig resa norrifrån och söderut. Den färden vore nog också svårare att sam-

manf.atta i nägra enkla ögonblicksbilder. Till Namur och Dinant kommer
mänga turister 

- 
men de kommer i allmänhet från Bryssel eller från Li6ge.

Den som reser till Antwerpen, fortsätter sällan rakt soderut över Bryssel;
han tar kuswägen och besöker Flanderns gamla städer för att sedan kanske
rentav fortsätta rakt stiderut in i Frankrike och ta Valloniet på återvägen. Den
tjusning man erfar vid resan genom Meuse-dalen eller i Ardennerna, den
kontakt med industri och handel som Antwerpen förmedlar, ett centrum för
ett rent flamländskt, av språkgräns oberört uppland och industriområde, kan ge

mänga nya aspekter på der Belgien jag har velat rikta blicken på. Men i
stället som avslutning några ord om den kanske ryktbaraste av Belgiens stä-

der, åtminstone i många kretsar både i Europa och Amerika - Löwen.
Löwen var det gamla Brabants huvudort, vars roll övertogs av Btyssel i

samband med att den gamla brabantska hertigätten utslocknade pä r4oo-
talet och landet genom arv övergick till hertigarna av Burgund. Nästan vid
sarnma tid grundas universitetet i Löwen. Man har en känsla ay att univer-
sitetet blivit kompensationen för den förlorade politiska makten. Ja, att det
gamla, wåspråkiga brabantiska landet fortsätter att dominera med hjälp av sin
intellektuella ledarställning, sedan politiken gätr andra vägar. Universitetet
i Löwen åtnjöt alltid stor ryktbarhet. Dess professorer var bland de första
som uttalade sig skeptiskt mot Martin Luther som reformator, något som gav
Luther anledning att rikta en stridsskrift mot universitetet. Endast i Löwen
beCrivs de högre teologiska studier, som förser landets prästseminarier med
professorer 

- de blivande prästerna sjalva fär hela sin elementära utbild-
ning inom sitt stift och kommer alltså inte i beröring med Löwen annat än
via sina lararc. Men denna indirekta kontakt är fullt tillräcklig för att ge

Löwens speciellt historiskt inriktade srudietradition total dominans inom Bel-
giens katolska liv. Endast ordnarna håller en annan studietradition, eftersom
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ännu i dag ordenspräster inte kan bli professorer vid Löwens universitet! Or-
ganisationen är också helt klerikal: rektor är alltid en prelat, som är biskops-
vigd och har titeln hjälpbiskop.

Ingen mowikt finns mot Löwen inom katolsk teologi i Belgien annat än
universitetsstudier i Rom och i det nya holländska katolska universitetet i
Nijmegen. I Löwen är undervisningen i alla ämnen dubblerad genom paral-
lella föreläsningar pä franska och flamländska; men floga taget ligger Löwen
strax norr om det som kallas språkgränsen och räknas alltså som flamländskt
område, vilket medfört att dubbelspråkiga gatuskyltar tagits bort och ersatts

med flamländska. Löwens universitet är på intet sätt bara en teologisk hög-
skola. Tvärtom, inom alla fakulteter finns landets främsta lärarkrafter före-
trädda. Det är en flaikt av Oxford i Löwen, fast utan Oxfords lugna och lek-
lustiga yta. Löwen verkar på en gång mer burlesk och mer av grimas och når
aldrig upp till Oxfords anglosaxiska värdighet mitt i vardagens alla qvpiskt
engelska demonstrationer av medveten okonventionalitet. Lyktorna som fort-
farande tänds manuellt av en kringcyklande lykttändare, parkerna, kollegierna
och studenthemmen, som i bästa romanska stil stängs effektivt om natten,
den täta grönskan omväxlande med smala, dåligt belysta gränder ger ät Lö-
wen vid en nattlig vandring en mörk romantik som man kanske på rSoo-
talets mitt ännu kunde omge sig med i Uppsala, men som nordisk mark i dag
inte kan ge en aning om, och kanske knappast fransk efterkrigstid heller.

Löwen är en belgisk specialitet. Jag vet inte om det nya i Belgien, det
som siktar mot framtiden, kommer till yttre manifestation i Löwen. Tvärtom,
det är som om man där avsiktligt bevarar det gamla av pedagogiska skäI,
därför att man vill se de nya generationerna i möte med samma ungdoms-
intryck man själv som student fick del av. Den kontinuitet som därmed vinns
får man dock inte blanda samman med kulturell homogenitet. Man frägat
sig om de gamla husen och den gamla stämningen i sista hand garanterat,
att dagens student möter samma intryck som gårdagens. Ändras inte snarare

det gamla för var dag som omvärlden genomgår en metamorfos? Man har i
Löwen åter och åter byggt upp sin stad efter krigsförstörelser. Det är inte
säkert att man ännu funnit dess rätta stil.

Tore Nyberg
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Eva von Bahr-Bergius in
memotiam

Den z8 februari 196z avleå i Uppsala
fil. dr Eva von Bahr-Bergius i den höga
åldern av 8z år (f. r6f o r8t4). Ett säll-
synt rikt jordeliv avslutades med en stilla
hädangång i det hem hon inrättat åt sig
för sina gamla dagar i sin ungdoms stad.

Med Eva Bergius har ännu en av de
märkliga gestalter gått bort som tillhör
den svenska ,kvinnoemancipationensu
historia i egenskap av banbrytare för kvin-
nans insats även på vetenskapens, här när-
mast naturvetenskapens område. Men även
i uden katolska emancipationensu histo-
ria i modern tid kommer hon nog alltid
att stå som en av de mera framträdande
svenska konvertiterna; hennes sktifter
Min aäg tillbaka till krittend'omen (Upp-
saLa t933) tillsammans med Efterskrift
till ... (lJppsala 1934) samt on karoli-
citnten, Några ord. till protestanter (Upp-
sala rgzg) har inte endast självbiografiskt
värde utan måste även anses som inttes-
santa och instruktiva religiösa tidsdoku-
ment (ifr Cred'o 1954:. r87 f.).

För denna vår tidskrift Cred.o visade
dr Bergius alltsedan sin konversion, men
i synnerhet sedan hon efter sin mans från-
fälle återvänt till Uppsala, stort intresse,

som visserligen inte kom så mycket till
uttryck genom egna litterära alster som
genom översättningsarbete, personlig upp-
muntrari och ekonomiska bidrag; i hen-
nes testamente har uCredos fondu blivit
särskilt ihågkommen.

uI seklets börjanu var Eva von Bahr
uför uppsalastudentskorna en idol som
vi alla såg upp tillD, skriver fil. dr Anna
Beckman i ett eftermäle (Upsak NSta Tid'-
ning 5f 3 196z). Det var därför själv-

6 - 622830 Credo. 43 : e årg:. Nr z. 196z

klart för henne att hon under de år, då
hon njöt sitt otium cum dignitate i ung-
domsstaden, återknöt sina kontakter med
studenterna; det var nu Uppsalaavdel-
ningen av Academicum Catholicum Sue-

ciae som fick glädjen att komma i kon-
takt med hennes rika personlighet och
uppskatta hennes intelligens, kvickhet och
slagfärdighet. 

- 
Överhuvudtaget kan den

katolska verksamheten i Uppsala, sådan

den framträdde med början av fyrtiotalet,
knappast ens tänkas utan det försynta men
effektiva stödet från dr Bergius sida.

Om hennes studietid och vetenskapliga
gärning sktiver fil. dr Anna Beckman i
ovannämnda dödsruna bl. a.:

När Eva von Bahr lämnat skolan r89o,
deltog hon under några år i sällskapslivet,
hon dansade folkdanser med liv och lust
och roade sig på bästa sätt. Men hela ti-
den kände hon behov av något mer all-
varligt arbete. När hennes mor, Elisabet
von Bahr, blev medlem av den nystartade
Fackskolans (i Uppsala) styrelse, intogs
Eva som elev i en av skolans första kur-
ser. Som utbildad skolkökslärarinna fick
hon r896 anställning vid Fackskolan, och
när Ida Norrby 1898 tog ledigt för en

utrikes studieresa, vikarierade Eva för
henne. Eva var emellertid inte särskilt
road av detta och tyckte att det var en

stor lättnad, när Ida kom hem. För att
inte nödgas stanna vid Fackskolan, reste

Eva då till Askovs folkhögskola i Dan-
mark. Det blev en upplevelse, hon kände
att hon fått impuls till sin livsuppgift.

Hon fortsatte sin utbildning med att
studera fysik och kemi vid Stockholms
högskola, men någon akademisk examen
kunde hon inte få utan studentexzunen.

"Därför tog jag studenten r9otr, sade

Eva, precis som om det varit den enk-
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laste sak i världen. Två år senare tog hon
fil. kand.-examen, där det på den tiden
fordrades betyg i fem ämnen. Ett av Evas

fyllnadsämnen blev teoretisk filosofi, där
hon erövrade tre betyg. Examinator, pro-
fessor K. R. Geijer, sade, att hon tydligen
bråddes på sin store släkting, filosofen
K. J. Boström, men Eva sade själv, när
hon berättade det: uDet var bara min
vanliga tur. Jag hade av en slump fätt tag
i ett par nyutkomna arbeten i filosofi,
som jag lyckades briljera med.u Efter kan-
didatexamen ville Eva söka sig till
Brunnsviks folkhögskola, men där fanns
just då ingen lärarebefattning ledig för
henne.

>För att fördriva tiden fortsatte jag i
stället mina studier i Uppsalau, sade hon,
,och jag hade förstås återigen tur. Jag
fick ett utmärkt ämne till min licentiat-
avhandling., En annan licentiand, Gun-
nar Bolinder, sedermera lektor vid Upsala
Allmänna Läroverk, hade på Knut Ång-
ströms initiativ gjort en förberedande un-
dersökning över gasers absorption av vär-
mestrålar. Han ville emellertid inte fort-
sätta att doktorera i fysik utan fortsatte
med matematik. >Hans apparatur stod

fdrdig, jag hade bara att göta mätningar',
fortsatte Eva. Så tog hon år r9o7 sin
licentiat och fortsatte av bara farten med
sina experimentella undersökningar, som
gav utmärkta resultat. Hennes doktorsav-
handling, Uber d.ie Einutirkung d'es Drak-
kes aaf die Absorftion ubra.roter Strablen
d,urcb Gase, belönades med högt betyg
och docentur.

Som docentstipendiat hade hon hop-
pats få arbete som föreläsningsamanuens.
Hon hade redan förut varit Ångström be-

hjälplig vid anordnande av de utmärkta
experiment varmed denne illustrerade sin
muntliga framställning. Men tillström-
ningen av studeraode till det fysikaliska
övningslaboratoriet var det året och de

närmast följande häpnadsväckande stor,
och Eva blev wungen att biträda vid un-
dervisningen där. Det låter numera inte
så märkvärdigt, meo det var uppseende-
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väckande på den tiden. En och annan av

de manliga studenterna försökte sätta Eva
på det hala men fann snart, att hon var
överlägsen inte bara i kunskaper utan
också i fråga om sinnesnärvaro och humo-
ristisk slagfärdighet.

Eva fortsatte de närmaste åren sina
experimentella undersökningar och publi-
cerade en rad uppsatser över den infra-
röda strålningens absorption i gaser. Hen-
nes resultat gav upplysningar av stort
värde för vår förståelse av atmosfärens
betydelse för jordens värmeförsörjning.
Sommaren rgrz arbetade hon på matem.-
fysikaliska institutionen i Freiburg i Ba-
den och något år serare, r9r3-r4 i Ber-
lin hos Rubens, alltjämt med stor fram-
gång. Vid tolkningen av absorptionslin-
jerna kom hon in på den moderna teorin
för kvanta och publicerade r9t4 en arti-
kel i Pbilosophical Magazine: On tbe
quantiln theory and' tbe rotation energy
of molecules.

Emellertid fick Eva den tiden tillfälle
att söka sig till Brunnsvik. Hon lämnade

utan saknad sin vetenskapLiga kartifu Iöt
att helhiärtat dgna sig åt folkhögskolan.
Där trivdes hon och där gjorde hon en

suålande insats.

Om denna hennes insats i Brunnsvik
skriver fil. dr Alf Ahlberg i Borlänge
Tidning (r4f 3 ry62. - Jh dvett Cred.o

1954l- ryr If.):
Hur skulle väl den, som det förun-

nats att i mer än tre decennier verka vid
Brunnsviks högskola, kunna underlåta att
i dess och eget namn bringa den bort-
gängna sitt tack och sin hyllning? Hennes
namn står för alltid inristat i skolans

annaler. Många f. d. elever, som ännu är

bland de levande och bland dem inte få,

med vilka hon ännu i senare fu under-
höll livliga förbindelser, kan vittna om
vad hon betydde för dem och för sko-

lan under de är (1914-26) hor' verkade

där. Jag talar Iör dem alla, för hennes

kolleger och för de många vänner hon
förvärvade även i våra bygder'

Någon omedelbar erfarenhet av Eva v.
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Bahr-Bergius lärargdrning på Brunnsvik
har jag visserligen inte, ty jag kom dit

- 
närmast som vikarie för hennes make,

den originelle, lärde och legendom-
spunne Niklas Bergius 

- 
just då de höll

på att för alltid flytta från det vackra hem
som Eva uppfört och som ännu i dag bär
hennes namn ,Bahrbackar. Men jag har
som nyss antytt så många gånger hört
gamla elever berätta om den, att det näs-

tan är som om jag själv varit med på
den tiden.

Särskilt minns jag kanske några som-
mardagar ry56, dä Brunnsvik firade sitt
femtioårsjubileum och gamla brunnsvi-
kare, nu gränade män och kvinnor, hade

samlats och i de stilla sommarkvällarna
utbytte minnen och erfarenheter. Hur det
nu än må ha varit i verkligheten 

- 
i

minnets förklarade dager framstod för
dem det gamla Brunnsvik, Forsslunds,
Fogelqvists, Rickard Sandlers, Yngve
Hugos, Niklas och Eva Bergius Brunns-
vik, i ett nästan sagolikt skimer. Niklas
var då död sedan tio är,Eva var inte per-
sonligen närvarande, men om dem båda

och inte minst om henne fälldes då många
ord av tacksamhet, av vördnad, av kärlek.
Hon var inte bara den stundom stränga
och fordrande lärarinnan utan en elever-
nas personliga och omtänksamma vän,
som tog sig an var och en, undervisade
dem privat på fritiden, fick del av och
sökte hjälpa dem i deras bekymmer och
svårigheter. Många gånger hörde jag Eva
själv på sitt anspråkslösa sätt berätta om
sin brunnsvikstid, t. ex. om umin sämste

elevu, Dan Andersson, som hon förgä-
ves sökt inviga i matematikens mysterier.
Ty Dan var tydligen 

- 
i teori och prak-

tik 
- en lika dålig räknemästare som

god skald och inte ens den enklaste ekva-
tion av första graden klarnade någonsin i
denne drömmares huvud. Likafullt var och
förblev han även under de korta år han
förunnades att leva efter brunnsvikstiden
en nära vän till makarna Bergius. På
Bahrbacka stod det alltid ett rum till hans

disposition.

Söker jag i korthet karaktärisera Eva
Bergius sådan jag lärde känna henne ge-

nom personligt umgänge men kanske
ännu mer genom en tidtals rätt livlig
brewäxling, är det tre små ord, som kom-
mer för mig: klarhet, stränghet,
godhet.

Klarhet 
- 

hon hade vad man ibland,
ehuru tämligen godtyckligt kallar ett

'manligtn intellekt. Inte för inte drogs
hon till de exakta vetenskaperna och var
före brunnsvikstiden vårt lands första
kvinnliga docent i fysik. Sina vetenskap-
liga intressen bibehöll hon ända till slu-
tet och inrättade på Brunnsvik med sko-
lans dåtida, otroligt primitiva hjälpme-
del ett litet fysikaliskt laboratorium. Sista
gången jag säg henne i hennes hem i
Uppsala satt den 86-äriga Eva omgiven
av böcker och studerade ett engelskt ar-
bete om relativitetsteorien, fullt av diffe-
rentialekvationernas mystiska trolltecken.
Tankens klarhet och reda var hennes
styrka men kanske på samma gång en
viss begränsning. Den gjorde henne im-
mun mot allt grumligt svammel men
också mot sådant, som helt enkelt inte
kan uttryckas i klara och entydiga form-
ler. Så underligt det för mången kan läta
bidrog otvivelaktigt även detta sinne för
klarheten till hennes dragning till och
övergång till katolicismen. Därom har
hon själv berättat i en liten bok. Hon
uppgav sig aldrig ha genomgått vad man
kallar ,religiös kris, men hävdade i stäl-
let energiskt, att katolicismen var den
enda klara och logiskt genomtänkta och
konsekventa världsåskådning hon lärt
känna. Påståendet var kanske delvis vad
psykologerna kallar en ,medveten efter-
rationalisering>, rnen jag tror att den
rymde en kärna av sanning. Lika upprik-
tig som hennes kristna tto var, lika myc-
ket avskydde hon all religiös sentimen-
talitet, all salvelse, allt dunkelt känslo-
svall, allt som hade en smak av Kanans
tungomåI.

Stränghet 
- 

fi61 ställde mycket stora
krav på sig själv och kunde därför också
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göra det på andra. Strängheten kunde nog
ibland få en bismak av moralism, särskilt
i tidigare år, men djupast inne bodde
godheten, den födåtande och försonande
kärleken, som kunde lysa som en sol-
glimt ur de klara ögonen och tog sig ut-
tryck i många ord av vishet och und-
seende med människors svagheter och dår-
skaper.

Det var en godhet med salt i, en tole-
rans, som inte tolererade vad som helst.

- lag har i livligt minne ett besök i
makarna Bergius vackra hem i Kungälv.
Det var r94o, alltså mitt under den värsta
Hitlertiden, då vårt land var kringränt
och mer än en i landet gjorde sig redo
att fog sig in i den nazistiska unyotd-

ningenu. Det oansenliga, fordom i Nor-
dens historia berömda Kungälv blev då
genom Niklas och Eva en samlingsplats
för en motståndsrörelse, fast besluten att
icke kapitulera för barbariet. Det torde
ha varit Evas enda engagemang i prak-
tisk politik 

- 
men hur skulle dessa båda

fint kultiverade människor kunnat undgå
att ta resolut ställning i kampen mot en

rörelse, som till själva sitt väsen innebar

en negation av allt vad kultur och ande-

liv heter?
Sådan var Eva Bergius 

- 
en förening

av klarhet, stränghet, godhet 
- 

och så'

dan skall hon leva i minnet. År lades till
år, tills de vida överskred den gräns, som

det bibliska uttrycket sätter för männi-
skolivet. Men sitt klara intellekt och sitt
varma sinne bevarade hon in i det sista.

Hon hörde inte till dem som ville synas

på världens torg, men hon verkade i det
tysta. Vi fräo gamla Brunnsvik är inte
ensamma om att känna ett stoft tomrum
efter henne. Men i saknaden blandar sig

en djup tacksamhet. Vördnad är ett stort
ord, som inte i onödao bör tillgripas, men
jag vet inte något annat som bättre skulle
kunna uttrycka vad iag känner inför hen-

nes verk och minne. 
-Utan att avse det har dr Eva Bergius,

rycks det, givit en karakterisering av sig
själv 

- 
eller åtminstone av det ideal hon

94

sökte efterleva 
- 

nät hon i sin konver-
sionsskrift säger: >Jag tror, att jag redan
tidigt lade märke till, att dä jag nägoa
gång mötte en människa, som jag helt och
odelat kunde beundra, var denna män-
niska alltid buren av varm kristen tro ...
Och hos de många gånger utmärkta per-
soner, jag sammanträffat med, har jag
visst kunnat beundra det ena eller andra
draget, deras intelligens, deras rätuådig-
het eller dylikt, jag har kunnat uppskatta
deras personligheter och deras arbete, men
endast de människor, som liksom genom-
strålats av ett inre ljus, de vars liv burits
av hängiven offervilja och oegennytta, ha
pä mig gjort ett verkligt starkt intryck"
(s. 8). >Jag hade alltid respekt för verklig
religiös övertygelseu (s. rA).

Det är gripande att nu eftet hennes

död åter följa utvecklingen av hennes re-
ligiösa tro och liv, sådan hon själv skild-
rar den ärligt, oyktert och rättframt, samt
därvid kunna konstatera att hon, som
syntes finna vägen först och främst genom

att )söka klara linjeru, nog djupast led-
des av några upplevelser som vittnar om
den Guds och Kristi nåd mot henne 'som
icke har varit fåfäng, (jfr r Kor. 15: ro).

En upplevelse daterar hon själv till
hösten r923. "Jag vaknade tidigt en mor-
gon vid att höra en röst ropa mitt namn
och detta med en myndighet sådan, att
jag, innan jag ännu var fullt vaken, fann
mig stå mitt på golvet och hörde mig
högt svara: '}J.är dr jag.' Men vem hade

ropat? Inom hörhåll fanns blott min man,
men jag hade ej känt igen hans röst. Jag
lyssnade vid hans dörr, men han tycktes
sova lugnt. Hade jag verkligen trott, att
det var han, som ropat, borde jag ha

känt mig ängslig, ty, som redan nämnt,
hade han sista tiden varit sjuk, och iag
hade ofta legat och lyssnat med spänning
och oro, om han skulle behöva min hjälp.
Men nu kände jag ingen oro, tvärtom
genombävades jag av den rikaste slädje-
känsla, jag någonsin vet mig ha känt. Det
var som hade jag upplevat något under-
bart, som jag ej lån$e kunde minnas, men
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som eftedämnat denna hårliga känsla. Jag
är i allmänhet morgonsömnig, men fast
klockan var halv sex och fast november-
regnet piskade mot fönsterrutorna, kunde
jag inte tänka på att åter lågga mig i
sängen. Jag klädde mig och satte mig att
läsa, men kunde knappt annal än undra
över denna lyckokänsla, som så helt fyllde
mig. Dagen blev sedan i yttre måtto rätt
besvärlig, men ingenting kunde bringa
mig ur jämvikt, ingenting kunde ens vara
tråkigt. Samma lyckokänsla följde mig
hela dagen och även nästa dag fast mindre
stark. Ja, till och med tredje dagen låg det
som en svag efterklang d*av djupast i
min sjäI" (s. z6-28).

Under sin Italienresa r9z5 mötte hon
Kristus i en drömsyn av djup innebörd.
,Om mitt förhållande till den katolska
kyrkan vid denna tid tycks mig en dröm,
jag dä hade, ge en ganska god föreställ-
ning. Det var på vägen till Rom, första
natten i Siena. I drömmen befann jag

mig i mitt hem i Dalarna och gick med
en god vän ned till källaren för att hämta
något. Då fick jag se en ruskigt klädd
man, en riktig landsvägsstrykare, efter vad

det rycktes mig. Jag gick fram till honom
och befallde honom genast ge sig iväg här-
ifrån. Men då såg han på mig stilla och
allvarlig och svarade 'Men jag har ju all-
tid bott här.' Och medan han såg på mig
och jag förvånad stirade tillbaka, för-
vandlades han för min åsyn. Hans ansikte
säg jag blott dunkelt, men likväl böjde
jag mig djupt för honom och kysste i
stilla vördnad hans hand. Sedan vände
jag honorn ryggen och gick tillbaka upp-
för källartrappan. Men min vän, som för-
vånad åsett detta uppträde, frågade: 'Vem
var det?' Och jag svarade: 'Såg du inte?
Det var det lflnga ansiktet.' 

- 
Här vak-

nade jag. Men min dröm stod så tydligt
för mig, att iag måste tänka över den.
Fanns det något i mitt undermedvetna
jag, som kunde ge en förklaring? Ge-
nast stod den tanken klar för mig: Den
ruskigt klädde mannen, som jag bemött
så föraktfullt, det var Kristus, såsom han

uppenbarar sig i katolicismen. När jag

sett honom pä nåra håll, förvandlades han
inför mina ögon och jag vände honom
likväl ryggen och gick. Jag lämnade ho-
nom i källaren. Mitt svar till vännen:
'Det var det långa ansiktet', kunde förkla-
ras av, att jag nyligen läst Meyrinks bok
Det gröna ansiktet, namnet på den uppen-
barelse, som i boken representerar det
andliga livet. 

- 
I regel har jag blott ore-

diga drömmar, som försvinna vid upp-
vaknandet. Men denna dröm kom åter och

åter tillbaka i mina tankar, inte bara de

närmaste dagatna utan även långt senare.

Det var som om jag icke riktigt kunde
glömma den gestalt, som jag lämnat kvar
i min källare. Jag minns, hur jag en gång
flera fu senare åhörde en predikan på
festen för Kristi konungadöme. Då kom
det piötsiigt för mig: Han är ännu nere
i källaren. Vore det inte på tiden att
pryda mitt hus, breda mattor i trapporna
och bedja honom stiga upp Iör att taga

det i besittning? Men vid den tid, då
jag hade drömmen, tänkte jag inte härpå.
Vördnad kunde jag känna, men mitt hus

tycktes mig vara alltf& modernt inrett,
för att han skulle kunna få härska där. 

-Detta var fem år före min konversiont
(s. ao-lz).

Konversionen innebar för henne att
Kristus tog henne och hennes hus allt-
mera i besittning. Hon fick mogna fram
till en fullödig mänsklighet, men blev
också >fullvuxen, intill Kristi fullhet"
(jfu Ef. 4: r3). Från den jordiska källa-
rens dunkel har Han fört upp henne till
sin härlighet hos Fadern. R. I. P.

JG

Ungdomsptoblemet
Semaines Sociales de Fmnce (jfr Credo

r95t z8o; 1953: 86 196o: 8o) syss-

lade på sin 48:e årskonferens (r r-r6 juli
196r) med de problem som uppstår ge-

nom de starkt ökande ungdomskullarna
mellan pubertetsåldern och den vuxna ål-
dern. I konferensens slutresum€ kon-
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stateras, att det nya befolkningsläget i
Frankrike gör dessa problem alltmer
brännande. Det franska samhället har
ännu några år på sig att förbereda mot-
tagandet av de oya generationerna; denna
frist måste utnyttjas. Svårare problem
medför befolkningsökningen i utveck-
lingsländerna; Frankrike kan inte vara
likgihigt inför detta faktum, särskilt inte
när det gäller de folk på andra sidan
Medelhavet, med vilka det är intimt för-
enat med historiska band.

Även i många andra länder förekom-
mer en ungdomskris, som hänger sam-
man med en allmän kulturkris. Beträf-
fande dessa frågor hänvisas till tidigare
konferenser. 

*

t96t ärs konferens brännmärker så-

dana uppfattningar om ungdomen som
avser att göra den till en myt 

- 
som de

vuxna ibland missbrukar 
- 

i syfte att
enrollera de unga 

- 
eller till ett tillstånd

att slutgiltigt inrätta sig i, medan ung-
domen ju är en övergång och förbere-
delse för den vuxnes ansvar. IJngdomen
får inte sluta sig inom sig själv, den
måste öppna sig mot nuet och inrikta sig
på framtiden, vilket förutsätter aktiv
samverkan mellan de olika generatio-
nerna. De spänningar, som oundvikligt
uppstår därvid, behöver inte utesluta en
dialog dem emellan; tvärtom de kräver
den.

Ungdomen har sina speciella värden,
liksom barndomen och den vuxna åldern;
dessa olika värden är nödvändiga för alla
generationer, sedda som helhet. De ingår
i ett fädernearv, sorn skall ges vidare men
som inte ensamt kan utgöra grunden för
gemenskapen. Denna finner sitt djupa
existensberättigande i ett gemensamt mål
som binder människorna samman i tid
och rum.

Detta gemensamma mål kan endast
förstås i hela sin stora betydelse, när man
ser det som uppbyggandet av >Kristi
mystiska kropp, som är kyrkano. På det
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jordiska planet blir måiet påtagligt och
förverkligat i olika former av mänsklig
samfundsordning: familj, folk, internatio-
nell Bemenskap osv. 

*

Generationernas solidariska ansvar för
den historiska kontinuiteten kräver ömse-
sidiga offer. Vi accepterar därför varken
en rmalthusianismu som offrar framtida
släkten till förmån för det nuvarande,
heller inte marxismen som offrar det nu-
varande släktet för fuamtid,a släktens
eventuella lycka. Varje generation måste
f.& alla generationer göra de uppoffringar
som dess plats i historien kräver. Så fram-
står varje generation som en etapp i hela
mänsklighetens vandring mot Gud.

På det ekonomiska området tar de
vuxnas uppoffringar framför allt formen
av investeringar; denna uppgift äligger
alla, men i synnerhet dem som har hand
om den ekonomiska ledningen. Avgöran-
den i dag bör motiveras inte så mycket
med beräkningar pä omedelbar avkast-
ning, som med den framtidsplanering
som ett riktigt uppfattat allmänna bästa
förutsätter. En sådan investeringspolitik
bör syfta till att utrusta samhället med
tanke på de nya generationerna; genom
anslag till produktionsmedel, skolväsen,
hälsovård, social anpassning eller sociala
och kulmella insatser.

Också den unga generationen måste
tjäna folket; vilket kan ske på olika sätt.

I en värld av rivalitet och konfiikter
måste varje stats fortbestånd skyddas och
försvaras. Varje medborgarc dr åårför
skyldig att i ungdomen göra militär-
tjänst. Försvarsmakten måste infogas som
en integrerande del i hela folkets upp-
gift; vilket från försvarsmaktens sida krä-
ver lydnad mot dem som är ansvariga för
nationens ailmänna väl och från med-
borgarnas sida full förståelse för försva-
rets viktiga funktion.
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På det moraliska och andliga planet
skall den vuxna generationen vara mån
om en levande förbindelse med de nya
generationerna; den skall särskilt komma
till uttryck i förhållandet mellan för-
äldrar och barn. De unga måste bettos
med ansvar som låter dem lära känna
och rätt begagna friheten utan att de där-
för känner sig helt övergivna 

- 
vilket de

unga själva otta klagar över och lider av.

Det är viktigt att hjälpa de unga fram
till en riktig syn på familjen. Till detta
ändamål kan familjegrupper, familjeråd-
givning, föräldraskolor m. m. spela en be-

tydande roll.
Förberedelsen för familjelivet bör inte

ses enbart som sexualuppfostran och inte
heller som något som kan skjutas upp till
sista stund, till förlovningstiden. Vad som

behövs är en kontinuerlig uppfostran från
tidiga är som innefattar alla familjelivets
aspekter. 

ir

Till denna bristande förberedelse för
äktenskapet kommer hos de unga famil-
jena of.ta praktiska svårigheter i fÅga
om bostad och utrustning. Dessa svårig-
heter kan övervinnas genom ömsesidig
hjälp familjerna emellan och genom bi-
stånd från det allmänna.

*

Ett gott förhållande mellan de olika
generationerna förutsätter att den all-
männa opinionen får en riktig uppfatt-
ning om ungdomen. De nu för tiden
grasserande föreställningarna 

- 
om t. ex.

den rupproriskau ungdqrnet, >raggatn >

m. m. 
- 

är falska eller i varje fall över-
drivna. De är inte ägnade att beftdmja
den ömsesidiga förståelse och kontakt
som de unga av idag så of.ta längtar
efter.

Press, radio och film bör inte för-
vränga bilden av ungdomen utan genom
seriösa intervjuundersökningar medverka
till bättre kännedom om dess beteenden
och strävanden.

De unga är särskilt intresserade av de

olika frågor som angår hushållning, plan-
läggning och utrustning. Det är därför
ändamålsenligt att ge dem tillfällen till
praktisk erfarenhet av de strukturer och
metoder som betingar politiska avgöran-
den på de olika planen: kommun, stat,
statsgrupper. På så sätt skulle de få en ut-
märkt {örberedelse för det offentliga li-
vet. Ingenting som angär ungdomen
borde göras utan de*unga.

Frågan om ungdomens fritid är av stor
betydelse. Man märker ofta en viss mot-
sättning mellan de vuxnas och de ungas
attityder gentemot organiserad fritid: lik-
giltighet eller misstro hos de förra, begär
efter uuustning och teknisk hjälp hos de

senare. De vuxna bör inom familjen, på
det sociala, medbotgerliga och särskilt
det kommunala planet stödja ungdomens
srävanden för en politik som främjar so-
cial och kulturell utrustning, lika nödvän-
dig i hemmiljö eller kommun som som-
markolonier och andra kollektiv, till vilka
de unga far pä sina ferier. Dessa anord-
ningar f.är inte leda till segregation mellan
åldersgrupperna utan måste tillåta kon-
takt mellan vuxna och unga.

Slutligen bör de grupper, som ägnar
sig åt konstruktiv fritidssysselsättning och
inte bara åt förströelse, gynnas så mycket
som möjligt. I den mån som dessa grup-
per är ett uttryck för ett moraliskt och
andligt ideal förtjänar deras originalitet
och frihet respekt. 

*

Staten bör därför hjälpa de ungas or-
ganisationer, institutioner och rörelser,
men utan att göra inrång på deras fri-
het eller på det självstyre vissa institu-
tioner är i behov av.

Vi är stolta över de resultat som hit-
tills uppnåtts av de katolska ungdomsrö-
relserna under detta århundrade. Vi un-
dersuyker dessa rörelsers betydelse för
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folkets liv och för de ungas fostran för
framtiden. 

*

Konferensen fäster särskilt uppmärk-
samheten pä ue tall av ungdomsfrågor.
För det första gäller det jordbruksung-
domen, som är den minst gynnade. Den
måste vara rustad inte bara för jordbruks-
arbete utan också för eventuell omflytt-
ning till andra näringsgrenar. Konflik-
terna mellan de olika generationerna är
starkare inom det franska jordbruket än
i någon annan socialmiljö. Dessa kon-
flikter kan inte hävas annat än genom en
djupgående omvandling av landsbygdens
struktur och mentalitet.

För det andra gäller det den kvinn-
liga ungdomen. Flickorna skall inte en-
dast erhålla samma allmänna och tek-
niska utbildning som pojkarna utan också
förberedas för sina uppgifter som hustrur
och mödrar. Ett sådant påpekande kan
tyckas banalt, men alltför många exem-
pel visar att man ännu inte helt förstått
detta, vare sig i vissa familjer eller i sko-
lan.

För det uedje gäller det de unga som
lever skilda från sina familjer, som stu-
denter, tjänstemän eller arbetare. De är
ofta övergivna och offer för en psykolo-
giskt och socialt beklaglig segregation.

Liksom alla föregående år föreslår kon-
ferensen de kristna några verksamhets-
områden att använda sin goda vilja på:

Hjälp åt de ungdomar som lever skilda
från sina familjer, exempelvis genom
ungdomsmatställen eller ungdomsgårdar.

Hjälp åt de unga från utvecklingslän-
derna som bor i vårt land.

Återanpassnin g av utrga brottslingar.
Deltagande i organiserandet av ungdo-

mens fritid.
Främjande av föräldraskolor och lik-

nande organ.
Men all hjälp åt ungdomen är dömd

att misslyckas, orn rnan inte ger de unga
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ett ideal som kan entusiasmera dem, ger
dem någonting att leva för, att hop-
pas på.

För oss kan detta ideal inte vara nägot
annat än att eftedeva helt och fullt i alla
vardagslivets skiften, det ideal som evan-
geliet visar oss. Man behöver inte under-
stryka vikten av apostolat bland ungdo-
men. Det gäller att först och främst på
ett objektiw och lojalt sätt studera hur
evangeliet kan förkunnas för de unga av
idag och hur det kan göras påtagligt för
dem genom kyrkans eget liv. Studiet av
dessa frågor har påbörjats, förverkligan-
det börjar ta form i de katolska ungdoms-
rörelserna. Man måste gä långre, mera på
djupet, skynda på. 

*

Semainet sociales d,e France, som ju
grundades rgo4 av unga män och allt-
sedan dess har räknat många unga bland
deltagarna i sina sammankomster, har
förtroende för vår tids unga. I likhet rned

Johannes, kärlekens apostel, riktar vi oss

till de unga kristna med orden: ,Jag har
skrivit till er, ni unga, ty ni är starka.,

Vi hälsar i den uppväxande kristna
ungdomen vaktombytet i den katolska so-

ciala rörelsen för den rättvisa och frid
som kommer från Kristus.

Det kristna läget i Egypten

Egypten räknar z5 miljoner invånare.
Sedan fransmännen och italienarna till
största delen lämnat landet, finns endast
relativt få katoliker kvar. Redan 1957
upplöstes Port Said-stiftet och man funde-
nr pä att slå ihop de båda ännu bestå-
ende stiften, Alexandria och Heliopolis,
till ett enda stift; var i så fall stiftsled-
ningen skall ha sitt säte är ännu oav-
gjort.

De grekisk-ortodoxas siruation är ändå
svårare. Tidigare levde rzo ooo greker i
Egypten och i Alexandra residerade en
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grekisk-ortodox patriark. Men sedan r95o
har antalet greker gått tillbaka till 4o ooo;
antagligen kommer även dessa att så små-
ning lämna landet, ifall de politiska för-
hållandena fortsätter att vala oklara. Man
har därför redan övervägt att förflytta
det grekisk-ortodoxa patriarkatet till an-
nan plats i Afrika, till Dahomey. Men
den grekiska pressen förklarade i juli
r96t, att detta för ögonblicket inte kunde
ske, emedan antalet och betydelsen av de
ortodoxa afrikanerna ändå vore för ringa.

Sålunda återstår som större kristet sam-
fund endast den inhemska koptiska kyr-
kan, som på 4oo-talet skilde sig från den
katolska kyrkan i följd av de monofysi-
tiska stridigheteroa. Medlemmarna i denna
koptiska kyrka räknas i fräga om ras och
kultur till landets urinvånare, men på
grund av sin religion erkänns de inte så-

som sådana.

Vid sidan orn denna schismatiska kop-
tiska kyrka finns också en koptisk kyrka
som är unierad med Rom, omfattande
ungefär 70 ooo medlemmar. Än mindre
är antalet troende (25 ooo) i den melki-
tiska (grekisk-katolska) kyrka som lyder
under patriark Maximos IV i Andokia.
Dessutom finns ytterligare grupper orien-
taliska kristna, tillhörande olika med Rom
unierade kyrkor; dessa är dock på det
hela taget av ringa betydelse.

Inom den koptiska kyrkan tycks för
närvarande pågå en allt intensivare natio-
nalisering. Alltsedan patriarkstolen blev
ledig försöker staren utöva allt starkare
inflytande på kyrkans inre liv genom att
reglera dess författning och ingripa vid
val av patriark. I vilken utsuäckning kyr-
kan här bjuder motstånd är inte helt
klart. Kanske är det endast av taktiska
skäl som den framträder som statskyrka
och medvetet avlägsnar sig från de rfräm-

mande, kyrkorna. På det rent religiösa
området (socialt och politiskt hade den
aldrig någon avgörande betydelse) in-
skränker den sig till att värna om tron,
bl. a. genom en utmärkt söndagsskola med
över ro ooo religionslärare, Huruvida den
koptiska kyrkan (såsom förmodas på ini-
tierat håll) kommer att dö ut under de
närmaste tre eller fyra generationernä till
följd av trycket från den islamitiska majo-
ritetens sida, är svårt att säga. Kopterna
har under redan tusen år motstått detta
tryck utan något som helst bistånd utifrån.

Av alla kristna samfund har den gre-
kisk-katolska kyrkan (de med Rom unie-
rade melkiterna) lidit minsta förlusten.
Den trädde tvärtom i den latinska kyrkans
ställe och övertog delvis dennas byggna-
der och inrättningar. Den fostrar under
ledning av de Vita fäderna i S:t Anna-
seminariet i Jerusalem en löftesrik ny ge-
neration. Det faktum att den, vad riter,
sedvänjor och ursprung betrdffar, år när-
mare släkt med de schismatiska orienta-
liska kyrkorna än med den latinska kyr-
kan bidrar mycket till att den blir alltmer
medrreten om sin speciella mission i
östern.

Det starka medvetandet att man kan
sätta likhetstecken mellan islam och den
nationella rörelse som ffitmjas av rege-
ringen är ett stort hinder för de kristna
samfunden. Men också bland de moham-
medanska egyptierna finns tecken på att
man söker hålla religion och nationell
rörelse isär. Huruvida framf& allt den
koptiska kyrkan kan lyckas frigöra sig från
sitt patriarkaliska tillstånd och bli en
>modernu kyrka, det är än så länge en
öppen fråga. Ånsatser därtill finns och
dessa stöds taktfullt av alLa de övriga
kristna samfunden.

(Stintmen der Zeit, aptil ry62.)
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H amp us L y t tken s: Nybomisntea. Stockholm 1962, Diakonistyrelsens.

Kr. 18:5o.

Hampus Lyttkens, professor i religionsfilosofi vid Lunds universitet, har under sin

docenttid i Uppsala i Ny kyrklig Tid'skrit't (årg. XXIX, 196o, s. r-47) publicerat en

artikel om uNythomistisk filosofi>. Nu framlägger han en bok om samma ämne.

Det dr glådjande att ea filosofiskt system presenteras, som å ena sidan i Skandina-

vien är föga känt och som ä andta sidan katolska kyrkan är särskilt intresserad av.

Visserligen innebär boken en skarp attack mot, ja, den ter sig snart sagt som en dom
över nythomismen. Men denna har för mycket att säga för att behöva vara rädd för
kritik. Såsom frukt av mänskligt arbete kan den thomistiska filosofien diskuteras 

-så som allt mänskligt. Men fastän den inte framstår som vishetens fulländning, kan

den i fråga om sunt förnuft, intellektuell spänstighet och nyktert hänsynstagande till
givna fenomen lugnt tävla med andra tänkesätt. Dess id6historiska betydelse brukar
inte betvivlas. Hampus Lyttkens' kritik är med tanke på detta alltför onyanserad för
att ej göra sig själv misstänkt. Framställningen vimlar av förebråelser. Nythomismen
sägs vara full av motsägelser, inkonsekvenser, begreppsglidningar och dubiösa tanke-

maoövrar. Den verkar som en iddhistorisk fågelskrämma, så att även oinitierade läsare

kommer att undra, om boken helt motsvarar sakförhållandet. Skulle Thomas av Aquino
verkligen ha varit en så pass däig tänkare, som Hampus Lyttkens vill få oss att tro?

Skulle återupplivandet av hans filosofi vara nästan skrattretande ohållbart? Dessa

frågor inställer sig så mycket mera osökt, som nythomismen, enligt vad man läser på

bokens baksida, har ,ett stort antal representanter och visar sin livaktighet i en aldrig
sinande sröm av uppsatser och skrifteru; den ,måste därför räknas som en av vår
tids i varje fall kvantitativt mest berydande filosofiska riktningat,.

Lundaprofessorn förtjänar erkännande för att han ägnat en bok åt nythomismen.
Men hans utlåtanden står på svag grund. Har' har fallit offer för allvarliga misstag.

För det första gör han thomisterna ansvariga för sådant som kan pätråf.fas även utan-
för deras krets och som därför inte är specifikt thomistiskt. För det andra tillskriver
han thomismen som helhet sådana åsikter som inte alla thomister har bekänt sig till,
som wärtom dem emellan är kontroversiella. Slutligen anklagar Lyttkens thomisterna
för teser, som inte kan spåras vare sig hos dem själva eller hos Thomas av Aquino
eller ens hos hans lärofäder, de gammalgrekiska filosoferna.

Såsom belägg för professor Lyttkens' första misstag kan hans betänklighet mot en
philosophia perennh räknas (s. 9). Kravet på att ha att göra med något, som övet-
lever tiderna, är ju inte enbart thomistiskt. Det är mänskligt. Horatius betraktade sin
diktning som ett monttntenrun aere perenniur. Bland filosoferna ville Leibniz ,gräva
fram de sanningar, som ligga begravda under de olika filosofiska skolornas meningar,
(cit. enl. Alf Ahlberg: Filosot'ieu bistoria, 3:e uppl. Stockholm 1946, s. 43o). Detta
var just den id6 som thomisterna brukar förbinda med uttrycket pbilosophia perennis.

Kant kallade den korta sammanfattningen av sin teoretiska filosofi för "Förord till
envar framtida metafysiku (Prolegontena za einer ieden krinftigen Metapbysik).
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Hampus Lyttkens avslöjar nog bakgrunden till sitt avståndstagande från en ,varaktig"
filosofi, då han 

- 
i ett slags sekulariserad occamism 

- 
låter sanningen av satsen att

två gånger två är lika med fyra bero "på vissa av människan uppställda regler och
definitioneru (s. 8:). Men den motsarta ståndpunkten 

- 
att nämligen vissa satser

oberoende av människans tycke helt enkelt är sanna 
- 

är inte heller uteslutande tho-
mistisk. \fierner Heisenberg, en av vår tids mest framstående fysiker, bekänner sig till
samma syn (\Y/and,lungen in den Grund,lagen d,er Nataruistenscbaft, g:e uppl. Stutt-
gart tgj9, s. r3r). Även Bertrand Russell, uppskattad som {ilosof, säger klart ifrån
att det finns principer, som >måste erkännas som givna innan något resonemang eller
något bevis blir möjligt, (Filosofins problem, Stockholm 1958, s. 7r).

Nu är det så, att betydande filosofiska system alltid någonstans gär över i varandra,
varför det är svårt att hålla sig exakt inom deras gränser. Hampus Lyttkens' första
misstag fät dätför inte dramatiseras. Det verkar snarare som ett indirekt vittnesbörd
om thomismens betydelse.

Som exempel på hans båda andra fel kan stå vad han säger angående den så kal-
lade realdistinktionen mellan väsen och existens. Den beuaktas som ett ,helt omöj-
ligt påståendeu (s. l8). Frånsett bristen på skärpa i utuyckssättet sägs nämnda distink-
tion medföra en reell "klyvning" mellan väsen och existens hos själva objekten. Talet
om en distinktion tolkas dätmed av Hampus Lyttkens som om det vore tal om en
separation. En skillnad påstås genast medföra en uskilsmässa". I sak gör Hampus Lytt-
kens själv en klar distinktion mellan väsen och existens. Han säger: >Existensen läg-
ger ej något till och icke-existens tar ej något bort ifrån vad, jag innefattat i begrep-
pet) (s. 3r), och tillskriver Kant att ha ubevisatu detta. Om skillnaden mellan essentia
och esse nu är en >reelln sådan, beror till en början på vad man lägger in i begrep-
pet ,reelltr. Man kan definiera det på så sätt, att man inte kan tala om en ,reellu
distinktion mellan essentia och esse hos de skapade tingen, så gjorde, om än inte
uttryckligen, dock faktiskt Suarez (r j48t6ry), och så gör f.ortfatande de i det av-
seendet suarezianskt inställda thomisterna. Det kan däremot också tänkas att malr är
angelägen att betona det berättigade i distinktionen i fräga, dess oberoende av godtyck-
lighet och den solida anledning som fenomenen ger därtill. I så fall måste man 

-med Ba6ez (1528-16o4) och hans följeslagare bland ThomasJärjungarna i äldre och
i modern tid 

- 
vara benägen 

^tt 
t^Ia om en ,reell, distinktion. Här är inte platsen

att dryfta sakfrågan. Det räcker att undra, var Hampus Lyttkens vill finna belägg för
att termen distinctio realis irtrodtcerar en klyvning hos de extramentala föremålen.
Och det gäller att hålla fast vid att realdistinktionen endast försvaras av en del tho-
mister och inte av alla. A andra sidan står det för thomisterna lika klart som för Lytt-
kens att väsen och existens på något sätt måste hållas i sär.

Det alTvarligaste är vad som därmed redan har framgått: Hampus Lyttkens feltolkar
thomistiska teser. Hans uttalanden om den så kallade individuationspriocipen kan
nämnas som vidare exempel härpå. För att ta vä:. utgångspunkt frän sjålva saken, så

har mänga tänkare brottats med identitetsproblemet, eller rättare sagt med frågan hur
vi förmår känna igen ett och samrna föremåI. Vi kan det, så snart föremålet har något,
genom vilket det är framhävt framför andra. Vi skulle i alla händelser kunna det, om
vi fick grepp om det som överhuvudtaget gör att föremålet är en individ. Yati ligger
då principen för individuationen? Fötsåvitt det rör sig om materiella objekt, betraktar
Aristoteles och i hans spår även Thomas av Aquino själva materien som den indi-
viduerande principen. Inskränkningen ,försåvitt det gäller något materiellrn är av-
görande, både när man vill förstå Thomas' åsikt och när det gäller att bedöma Lytt-
kens' framställning. Ty denna inskränkning hänger lika oupplösligt samman med
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Aquioatens filosofiska grundsyn, som den också lätteligen förbigås av Hampus Lytt-
kens. Helt logiskt förs han sedan på grund av sitt förbiseende till den otroliga {el-
tolkningen att Gud enligt thomisterna ,ej i vanlig mening kan betecknas som indi-
vid>, att han usaknar alla individuella drag" (s. rr3). En sådan 'thomismu är det lätt
att avffuda,

Uppenbarligen har Hampus Lyttkens undervärderat den uppgift han ställt sig. Vissa
detaljer förråder honom. Det är inte så farligt att namnet på den engelske filosofi-
historikern Frederick Copleston av Lyttkens felstavas 

- 
i boken på samma sätt som

redan i artikeln i Ny Kyrklig Tidskrit't. Det är däremot inte en bagatell att Lunda-
professorn, då han åberopar Jacques Maritain, arbetar med en felaktig översättning av
den franska texten. llan bibehåller felen, fastän dominikanteologen Albert Raulin i
en recension av hans tidigare tidskriftsartikel har gjort honom uppmärksam på dem
(Lumen, ärg. lY, Köpenhamn 196o, s. r33). Inte mindre förvånande är Hampus Lytt-
kens' kategoriska förklaring att )en sammanfattande framställning över nythomismen
eller över dess filosofi saknasu (s. r9z). Visserligen säger professor \[. Philipp i upp-
slagsverket Die Religion in Geschichte und. Gegenuart (bd. IV, Tiibingen 196o, sp.
r44z) tägot liknande, men sammanhanget visar att Philipp menar något annat än
vad Lyakens kommer läsaren att tänka på. I själva verket finns det gott om kompen-
dier, kollektioner och uppslagsverk över thomismen. Filosofi ingår ju som obligato-
riskt studieämne i den katolska prästutbildningen. Sammanfattande framställningar
tillhandahålles därför överallt där man läser katolsk teologi.

Slutligen kan sägas att boken väcker två frågor.
Hampus Lyttkens vet att katolska kyrkan är särskilt lierad med thomismen. Här lig-

ger, enligt vad han själv säger, ett av motiven till att han har skrivit sin bok. Beklag-
ligt nog ställer han inte den teologiskt och religionsfilosofiskt viktiga fräga4 hur ett
trossamfund överhuvudtaget kan vilja ha något att göra med filosofi. Han känner sig
säker på att thomismen är kamouflerad katolsk tro. Med så mycket större efteruyck
måste man fräga sig, vilken tjänst han gör sig själv och sina trosfränder med sina fel-
tolkningar. Det är en av vfu tids angelägnaste uppgifter att övervinna spliaringen
bland de i tron skilda kristna samfunden. Vilken nytta kan det ha för ekumeniken
att utgå ifrån en vrångbild av motsidan? Inte ens en lutheran torde kunna vata glad
över det.

Vidare påminner man sig att de teologiska fakulteterna i Sverige för närvarande
seglar i kritikens motvind. Vissa icke-teologiska kretsar skulle gdrna vilja avskaffa
dem. Teologiens vetenskapliga karaktär har ifrägasatts. Hampus Lyttkens' kolleger
understryker stundom att den teologiska forskningen är av äkta vetenskaplig art. De
betonar att den teologiska undervisningen >sker efter rent hisoriskt-kritiska principeru,
för att citera Uppsala Teologiska Fakultets dekanus (Sa. D. 8 f z v6z). Med hänsyn
till den av Hampus Lyttkens använda metoden kan man dä fåga sig, vilken tjänst
hans bok gör hans egen fakultet. Han vill kasta en skugga över thomismen. Man
undrar, om inte skuggan har fallit åt ett annat håll. Inte ens katoliker eller ny-
thomister kan ha glädje av den saken.

Vilbelm Köster S. I.
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Martini d'e Dacia OPera, utg.
av Heinrich Roos. Köpen-
hamn 196r, G. E. C. Gad.

Heinrich Roos: Katolsk

filorcfi. i: Vor tid's filosofi, rcd.
av Svend Erik Srybe. Danmarks
Radios Grundb4ger ry6r.

Dagens ,analytiska" filosofer har ty-
värr i stor utsträckning förlorat kontak-
ten med den filosofiska tradition som
grundlagts av grekerna och förts vidare
under medeltiden. Det medeltida filoso-
fiska tänkandets intima associering med
tro och teologi skrämmer dem som me-
nar sig ha övervunnit kristendomen.

Heinrich Roos åsyftar att återställa
sambandet mellan modernt tänkande och
en lika bortglömd som betydelsefull filo-
sofi. I sin doktorsavhandling för ro år
sedan behandlade han språklogiken hos

Martinus de Dacia. Nu framlägger han
som 2:a band i det av honom själv och
av Alfred Otto utgivna Corpu Pbilo-
sophorum Danicorum Med'ii Aeui en ve-
tenskaplig edition av samme medeltide
filosofs verk. Han har därmed presterat

ett pionjärarbete, ty hittills har Martinus
de Dacia inte varit tillgänglig i tryck.
Bokens utmärkta typografiska upplägg-
ning inbjuder till ett studium, till vilket
Roos själv ger en handledning i en nog-
grarrn 

- 
på franska skriven 

- 
isse-

duktion.
Om inte Heinrich Roos redan därmed

hade visat att han är angelägen om störe
filosofiska och id6historiska perspektiv,

skulle detta ha fnmgätt av den samman-
fattande framställning av nythomistisk
filosofi som han givit i Danmarks Radio.
Hans expos6 har nu tyckts i ett sammel-
band, som Svend Erik Stybe utgivit un-
der titeln Vor tid.s filosofi. Man får i
Roos' presentation ett klart intryck av att
thomismen är behärskad av en helhets-
syn. Dess ledande principer möjliggör å

ena sidan specialiserade ställningstagan-
den och gararlterar ä anåta sidan en im-
ponerande systematisk enhet Den ny-

thomistiska filosofien har framvuxit i
katolska kyrkans hägn. Trots detta stfu
den som filosofi på egna ben. Därför kan
den utan svårighet f:,amlåggas även för
sådana, som inte delar kyrkans tro. Just
detta framträder i Roos' arbete.

Heinrich Roos förenar en välgörande
och på lärdom stödd saklighet med per-
sonligt engagemang. Därför är det alltid
en glädje att läsa vad han skriver.

IY, K,

Pierre Leni cque: Mod.ern
t,ärld.sbil.d. ocb Aristen tanke.
Lund 196r, Gleerupska Univer-
sitetsbokhandeln. Kr, 12 io.

Denna bok kommer precis lagom för
att hjälpa den svenske läsaren av Teil-
hard de Chardins bok Fenont'enet män-
niskan att förstå och bedöma denne tän-
kare på rätt sätt. Man måste var'a glad

att Lenicques värdering av Teilhard på

det hela taget blivit positiv, ehuru det
varit önskvärt att vissa punkter blivit
kompletterade och fördjupade med de

nyaste ståndpunkterna i Teilhard-diskus-
sionen. Det kan inte anses tillfredsstäl-
lande att Lenicque som grundval för sin
bedömning endast utgått från tre skrifter
av Teilhard (Fenomenet nzänniskan, L'aae-
nir d.u passö och Le miliea d.iain), efter-
som dennes skrifter crh brev redan före-
ligger i tryck i tio band och många vik-
tiga partier i hittills outgivna manu-
skript är kända fÅn andra publikationer.
Med hänsyn till dessa fakta borde Lenic-
que ha utvidgat sin undersökning för att
så allsidigt och rätwist som möjligt be-
lysa Teilhard. Detta torde vara orsaken
till att Lenicque inte fått en tillräckligt
klar uppfattning om Teilhards grundin-
tuition, vilken 

- 
något som står allt-

mera klart 
- 

har sin rot i en vetenskap-
ligt grundad religiös erfarenhet (en 

"mys-
tique> som fransmänen skulle uttrycka
det). Denna bok är alltså en början till
men inte slutet på en diskussion kring den
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geniale och fascinerande tänkaren Teil-
hard de Chardin.

H. S--r

Dictionnaire d'e SPiritualitö.
Tome IV, Fasc. 3o-32: Etats de

vie 
- 

Ezechiel. Paris 1962,
Beauchesne.

Med dessa tre häften avslutas f järde

bandet av detta storartade lexikon, där en

rad utmärkta specialister medverkar. Upp-
slagsorden i denna del är i många fall
ytterst viktiga; så t. ex. behandlas den
heliga eukaristin på nästan hundra spal-

ter. Stora aftiklr ägnas även samvets-

rannsakan i icke-kristna religioner, i bi-
beln, hos kyrkofäderna och i den kristna
traditionen; vidare den andliga erfaren-
heten och dess betydelse i det kristna
livet, andliga övningar och deras olika
former i kyrkans historia, extasen i de

icke-kristna religionerna och i den kristna
mystiken. Vid sidan av dessa stora ar-
tiklar finns små pärlor som t. ex. Hugo
Rahners om ,eutrapelieu, dvs. om den
nästan bortglömda kristna dygden 

^tt 
vara

munter i sällskapligt umgänge. Slutligen
finns också i denna del som vanligt ve-

tenskaplig orientering på många olika om-
råden och klokt avvägda sammanfatt-
ningar i frågor som gäller den kristna
spiritualiteten.

H, S-r

ThomasCorbishley: Re-
ligion is reasonble, London
196o, Burns & Oates.

'lV'arum glauben?, utg. av
rSfralter Kern, \ilTiirzburg

r96r, Echter.

Det är utmärkande för katolsk tro att
den inte vill sätta förnuftet på undan-
tag. Även på uons område får man ställa
kritiska kägor, ja, man t. o. m. ska göra

det. För fromheten måste det vata ange-

läget att få full klarhet om sina av för-
nuftet betingade grundvalar.

rc4

I föreliggaode två nyheter upptas till
systematisk behandling de viktigaste frå-
gorna som kan uppstå i samband med
tron. Thomas Corbishley utgår ifrån att
religionen är ett givet historiskt faktum
och visar vägen till den kristna uppen-
barelsens djupaste mysterier. För zoo år
sedan åtog sig Kant den motsägelsefyllda
uppgiften att med hjälp av förnuftet åda-
galägga förnuftets bristfällighet. Vår tid
har ännu inte helt överwnnit den chock
Kants filosofi innebar för såväl trosliv
som kultur. Corbishleys bok är ägnad att
återställa den mänskliga kunskapsförmå-
gans sunda självmedvetande.

lVarum glaaben? ingfu i samma id6-
historiska sammanhang och tjänar samma
uppgift. Boken är ett team-work av z4
teologiska fackmän. Med vetenskaplig
noggrannhet bemötes vissa typiska in-
vändningar mot kristendomen. För att
lägga grunden till tron måste man ta både
historievetenskapen och de exakta veten-
skaperna till hjälp. Problemen behandlas
här på ett detaljerat sätt och boken ställer
därför vissa krav på läsarens egen för-
måga att tänka. Den här använda meto-
den är mycket ovanlig i vära dagar, men
underlättar i hög grad en eftertänksam
läsning. Hela stoffet är nämligen upp-
delat på 39 >teser>, vilket nästan tvingar
till självständigt ställningstagande. Vi-
dare saknas varken omfångsrika register
eller goda litteraturhänvisningar, varför
boken kan användas både som uppslags-
verk och som grund för vidare studier.
Man skulle bara önska att författarna t^git
större hänsyn till icke-tysk litteratur. I en
tid av växande internationalism borde en

bok, som vänder sig till den bildade all-
mänheten, ha förtroende för läsarnas

språkkunskaper. V/. K.

Karl Erlinghagen: Vont
Bildun gt id.eal zur Le b ens ord.nan g.

Freiburg r96o, Herder.

Bokens författate är professor i prak-
tisk teologi vid jesuithögskolan i Frank-
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furt am Main. Här framlågger han ett
bidrag till den pedagogiska kategoriläran.
Som pedagog vill han inte nöja sig med

att uppställa ett ideellt mål 
- 

ett Bil-
d,ungsid.eal, utan han vill gå vidare och ut-
arbeta konkreta normer för livet 

- 
f:ir.lm'

lägga en Lebemordnung. Absuakta be-
grepp skall överföras till praktiska regler
och därmed liksom bli dynamiska. Sam-

tidigt skall eleven inte endast betraktas
som obiekt för pedagogiska åtgärder utan
som något i sig självt redan konstitue-
rat. En realistisk pedagogik kan inte
uppnå vad som helst, utan har att räkna
med ett givet umaterialu. Lika litet som

den kan låta allting ske, kan den plan-
lågga och i förväg beräkna allt som skall
åstadkommas.

Genom att underkasta flera under histo-
riens gång uppställda pedagogiska system

en kritisk granskning förtydligar Erling-
hagen sin egen ståndpunkt. Hans peda-

gogik har teologiska gtundvalar. Erling-
hagen visar sig övertygad om att de aLl-

männa pedagogiska principer, som utan
hänsyn till tro och teologi kan uppställas,
mest konsekvent förverkligas i den katol-
sAa pedagogiken. Därmed åskådliggör bo-
ken den maxim, som katolskt tänkande
alltid varit angeläget om, nämligen att
Kristi Evangelium bygger på skapelsens
givna strukturer 

- 
att ,nådenu förutsät-

ter och fullbordar >naturen>. 
H, Si.

rDZ ladimir Solowjew:
IJna Sancra. Gesamtausgabe der
\i(erke von Solowjew, herausge-
geben von \iladimir Szylkatski,
Bd. II. Freiburg 1957, Erich
\fewel.

Solowjew-utgävans z:a band (ifr Cred'o

1956:44ff.) förtjanat med hänsyn till
det förestående konciliet att särskilt re-
kommenderas. Redan titeln, Una Sancta,
förråder att de här ftanlagda skrifterna
behandlar något som inte heller konciliet

kommer att förbigå: kristenhetens splitt-
ring och möjliga återförening.

'Wladimir Solowjew ser i bristen på en-
het ett utslag av synd 

- 
av att män-

niskor har handlat så som de inte borde
ha gjort. Han är medveten om att en-

heten endast kan återställas med Guds
nåd. Ändå och just därför anser han, att
vi har anledning att hoppas. Splittringen
i kristenheten är lika litet definitiv som

själva synden. Kristus har redan besegrat
djävulen. Kyrkan, sådan den planerats av

Kristus, är Guds uppenbarelse under
historiens lopp. Hon kan inte förstöras,
men skuggor kan falla över henne. So-

lowjew upplevde den ryska ortodoxa kyr-
kans svaghet gentemot statsmakten. FIan
fick aldrig bevittna den kommunistiska
regimens uppkomst. Alternativet rMoskva

-Rom> var för honom ett rent teologiskt
sådant. När motsatsen i dag väger tyngre
än på Solowjews tid, har vi så mycket
störe anledning att läsa den ryske san-
ningssökaren. Ty id6n om Guds rike och
dess enhet var en av hans ledande tan-
kar. Här är han släkt med S:t Augustinus.

Förlaget Erich \il7ewel förtjänar erkän-
nande för attha ftamlagt Solowjews Una-
Sancta-skrifter just före konciliet. Det nya
bandet har samma fina rypografi som de

redan utkomna.

Gusti Stridsberg:. Men-
scben, Mächte und icb. Hamburg
196r, Hoffmann & Campe. På

svenska: Mina fem lia, Stock-
holm 1962, Rab6n och Sjögren.
Kr. z4: jo-2gi to.

Gusti Stridsberg framställer i dessa

levnadsminnen realiteterna så levande att
läsaren stundom glömmer bott att han
läser en bok. Allting bär författarinnans
personliga prägel. Ända från sina bar-
naär har hon varit fylld av en okuvlig
lust att genombryta givna beteendemöns-
ter. Hon är alltid beredd att bli impone-
rad, men hon gfu knappast någon gång
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med på att låta sig bindas. Hon förfogar
över en seg förmåga till självbevarelse.
Flennes bok är så mycket mera fängs-
lande, som vi däri ffu uppleva vår egen
tids historia. Gusti Stridsberg har en av-
gjord känsla för vad som är på vä9. Re-
dan som tonåring anade hon en föråldrad
världsordnings förestående sammanbrott
Obesmittad av borgerlig tröghet har hon
levat ansikte mot ansikte med kommu-
nistiska makthavare i Moskva. Hon har
mött Gestapos bornerade grymhet och det
spanska inbördeskrigets omänskliga fasor.

Men hon har inte födorat något av sin
spänstighet. Obehindrat som en hätska-
rinna 

- 
eller som ett barn? 

- 
har hon

gätt tram uöver lejon och huggormar,
(Ps. 9r).

Hon varken tecknar problem eller
franlågger teorier. Hon beskriver helt
enkelt människor. Hon levandegör sina
egna öden. Framtida historiker kan räkna
hennes memoarer bland källorna. Men
hennes skildringar är mättade med insikt
Hennes berättelser förefaller enkla, men
innebär obönhörliga ställningstaganden.
Långt ifrån att sätta sig till doms över
levande personer, är hon wärtom alltid
fängslad av människor. Men tout com-
prend.re är för henne ingalunda tott, par-
d,onner.

Hon har skrivit sin bok på tyska. En
svensk översättning har redan kommit
ut. Danska och engelska versioner är un-
der förberedelse. Men tänkesättet är
franskt. la, Iörfattarinnans själ är det 

-liksom hennes härstamning på mödernet.
Gusti Stridsberg brinner av lidelse, men
än så länge bara där hon vill! Hennes bok
är avslutad. Hon själv är ännu öppen.

IY/. K,

Johannes Jgrgensen:
Imellen Nlrtent Stjerner, Kö-
penhamn 196r, Gyldendal. Dkr.
8:7 5-ro: 7 1.

I Jprgensens dikter talar en av sekel-

skiftets mest sympatiska röster till oss och
skänker oss lugn, när nutidens jäkt hål-
ler på att komma oss att giömma vad det
är som gör oss till människor. En än ve-
modig, än hoppfylld längtan är så att
säga genetalbasen i Jgrgensens diktning.
Människans förhållande till det eviga är
dess ständiga motiv. Morbida känslor ly-
ser med sin frånvaro. Det är tacknämligt
att Gyldendals förlag lagt detta urval till
sin serie ,Smaa Digtsamlinger, och den
lilla boken har fått en mycket tilltalande
typografisk utstyrsel, Poesin borde vara
vår följeslagare även till vardags, något
som också blir praktiskt möjligt med detta
slags behändiga fickupplagor.

V/, K.

Alf Ahlbergl. Den helige
A*gastinus. Stockholm 196r, Pe-
trus de Dacia-föreningen. Kr.
3:25.

Alf Åhlberg är inte katolik. Men han
hör till de författare här i landet som ef-
fektivt medverkat till att skapa en at-
mosfär, där även vi katoliker numera kan
andas lättare än kanske tidigare geteta-
tioner. Här tecknar han i stora drag en

bild av S:t Äugustious, liksom en silhuett
av sin mera detaljerade mälnir.g Au-
ga$in*s d,en ffutta rnoderna männitkan
(tgsz); men den kan ändå anses som en
god tolkning av den livfulla bild av Au-
gustinus hämtad från Strängnäs dom-
kyrka, som pryder omslaget till detta
häfte nr 48 i Petrus de Dacia-föreningens
skriftserie.

IG
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i ett band.

Plastband kr. 36: .-, getskinn kr. 54: -
psalmbok, den svenska och latinska delen

CECILIA, katolsk koralbok för orgeln.

Mässans otdinarium, svenska och latin.

Det heliga mässofftet, kort handledning

Högmässan i katolska kyrkan, 9:e uppl.

Kdng Altaret, slutsåld, ny uppl" utkommer snart.
a

Den katolska liturgiens medelpunkt (av P. J. Gerlach).
Kyrkans lära om mässoffret

På tyska

Sror-pE, Svnr: Die Offenbarungen der heiligen Bitgitta
Kr. zo:75

Res N o n -Vo R G R I M LE R : Kleines theologisches Wörterbuch
Kr. 7:5o

B n r N x nn eNx : Kleines katholisches Kitchenlexikon
Kr. r3: 5o

KATOLSKA BOKFÖNLAGET
NORRA SMEDJEGATAN 24 . STOCKHOLM C . TEL" 21 33 05

Klotb. kr. 4:75

klotb. Kr. 15: -
Kr. r:5o

samt vissa texter.
Kr. o:5o

Kr. o:5o

Uppsala 196z. Almqvist & Wiksells Boktryeketi AB 6zz9lo


