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SEDÄN SIST

Areismens hand.bok

utgavs i våras och där säger sig ett tjugotal författare, bl.a. nägra professorer,
vilja försvara >friheten från att tillhöra etr religiöst samfundrr.

Bortsett från att sagda mål är uppnått i Sverige genom den mer än tio
fu gamla religionsfrihetslagen visar skriften förvånansvärda svagheter. Även
från ateistiskt håll har kritiska synpunkter anmälts mor den nya Verdandi-
publikationen.

Vad den i skriften tillämpede metoden angår så är retoriska frågor knap-
past ett passande vapen ens i kampen mot kristen dktenskapsmoral, lät vata
att den framställs i anslutning till >ett brev i en folkets livsfråga" (rg:r).
Retoriska frågor tar för vedertaget vad som förfäktas. De kan alltså inte på
ett meningsfullt sätt användas för en sak, där vederhäftiga skäl ar påkallade.

Det är vidare en metodisk kortslutning, när Änders \7edberg, filosofipro-
fessor vid Stockholms universitet, uran att framställa kristendomens centrala
idd i beskrivande termer, g€nast börjar tala om det kristna >frälsningstrolle-
riet>'. Modern vetenskapsteori är medveten om art förklaringen, tolkningen,
ställningstagandet alltid måste fciregås av ett givet materials nyktra registre-
ring: först en (i Kants mening) >rintresselös> inventering, sen ett möjligen
en3agerat ja eller nej. 'Dagens vetenskapsteori har sålunda återupptäckt, vad
medeltida teologi redan höll sig till, samtidigt som den uppnått omedelbar
aktualitet. I vårt pluralistiska tidevarv kommer vi i sjäiva verket inte att
lyckas samtala med eller ens tala om varandra, om vi inte tar varandra på
allvar. Här har vetenskapsteorin banat väg. Kan vi inte beskriva en främ-
mande ståndpunkt så att dess försvarare känner igen den, så är vi inte mogna
för ett ställningstagande.

Vad slutligen kristna människors fel beträffar, så kan de inte åberopas

som avgörande instans mot kristendomen. Här är man för en gångs skull
frestad till rolltänkande - ingalunda i psykologernas mening, utan i Piran-
dellos. Som bekant låter den snillrike italienske nobelpristagaren personi-
fierade roller uppräda på scenen. De skrämmer omgivningen genom ad pä-
peka sin dödlighet. Såsom tankekonceptioner är de ju inte avfärdade genom
kritik mot författare och mot skådespelare, som inte mäktar realisera dem på
teatern. Ännu mindre kan man bli av med kristendomen genom att kritisera
dess bekännare. Hur det än forhåller sig, så ställer kristendornen krav, så-
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Sed.an sist

dana som ingen kan dra sig ifrån genom att skylla på andra. Några av med-
arbetarna i ateismens handbok har fa*at detta. Just därför fuägar man sig
hur de kunde ta sin sak så påfallande lätt. Kristendomen i sin tur skulle
knappast kunnat överleva, om dess försvarare hade rört sig på så låg nivå
som ateismens förkämpar i föreliggande s. k. handbok valt.

Med allt detta är inregistrerat att männen bakom ateismens handbok inte
vänder sig mot Gudstron i största allmänhet utan uteslutande mot kristen-
domen. Deua tycks kunna tolkas på följande sätt. Kristendomen är - enligt
ateistens handbok - Gudstrons starkaste upphov. Så menar även vi kristna.
Krisrus är hörnstenen. >Vem säger folket Människosonen vara?> (Matt.
16:r3), detta är den avgörande frågan, när det gäller att vara troende eller
ej. Ateisternas kamp mot Gudstron har i Kristus dragits från tankarnas sfär
till historiens konkreta plan.

Kris ten d.emo kratis k samlin g

heter en ny rörelse som framträtt under våren och som i sina utfärdade
deklarationer säger sig vilja på >kristen-rättslig grund bygga er livskraftigt
och människovärdigt samhälle>. Rörelsen vänder sig till alla kristet-ideellt
sinnade människor inom och utom alla samfund och sammanslutningar med
en enträgen vädjan om en gemensam insats för att pä kristen grund bygga
ett starkt och framstegsvänligt Sverige. Rörelsen säger sig vilja väcka till in-
sikt om att kristendomen är den grund på vilken vår folk byggeg den inre
kraft som håller oss samman genom historien och som ger oss ledstjärnor
för framtiden. >Kristen tro och verksamhet är således en grundval för sam-
hället.>>

KDS är den mest påtagliga insatsen som gjorts under det senaste året för
att öka de ideella och kristna krafternas inflytande i samhället. Tidigare kom
en stor namninsamling för förstärkning av kristendomskunskapen på gym-
nasiet och den blev siffermässigt en succds som knappast ens initiativtagmna
vägat råkna med. Slutligen anmälde r4o läkare en statistiskt väl grundad
oro öyer det moraliska tillståndet bland ungdomen, vilket i sin tur utlöste en
nästan hysterisk reaktion i vissa opinionsbildande organ. Det måste ha varit
en chock för landets kulturradikaler att uppleva denna inbrytning i den all-
männa opinonen av en yrkesgrupp, som intar en nyckelposition i samhället,
och samtidigt upptäcka att dess företrädare i detta fall inte argumenterade
enligt gängse pragmatiska och naturalistiska axiom.

Viljan till positiv och uppbyggande insats måste naturligwis hälsas med
glädje och några uppmuntrande resultat kan redan noteras. Ärets erfaren-
heter har givit de kristna värdenas företrädare ökat civilkurage och även om
KDS inte skulle bli något framgångsrikt politiskt parti torde det verknings-
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Sed.an sist

fullt ha påmint de övriga om att valkampanjernas löften till de kristna väl-
jarna måste avsätta iakttagbara resultat.

Men samtidigt är det ju så att opinionsyttringar, proklamationer och ap-
peller är en sak, att överföra dem till det praktiska livet i realistiska och vä-
sentliga åtgärder är en annan. På den punkten torde det finnas skäl till en

viss undran inför årets kristna aktivitet. Bygga ett livskraftigt och människo-
värdigt samhälle på kristen-rättslig grund kan man inte enbart göra >på

känn, eller med hjälp av en >kristen andan. Der förutsätter en grundlig
penetrering på hög nivå av en rad principiella frågor. Och på den punkten
visar de kristna initiativen under året påfallande svagheter.

Ett utmärkt exempel på detta erbjuder just den stora namninsamlingen
för kristendomsundervisningen på gymnasiet. Den är egentligen ett rypexem-
pel på hur det går när man oskuldsfullt förbiser de stora grundläggande
principerna eller de bärande id6erna bakom en samhällsföreteelse och nöjer
sig *ud småsegrar i praktiska kompromisser. Namninsamlingen krävde en

omfattande insats av aktiviter från en stor grupp människor, men var den
egentligen inriktad mot ett väsentligt mål? Var arbetsinsatsen verkligen värd
det som man genom denna aktion kan tänkas vinna?

När det nya gymnasiet är färdigt torde vi här i Sverige - om inte ett
under inträff.ar - kunna visa upp det modernaste typexemplet på ett pragma-
tiskt skolveisen. John Dewey, den amerikanske filosofen, skolmannen och
pedagogen, har verkligen vunnit en postum storseger i Sverige och med ho-
nom har ateismen mycket diskret befäst sina positioner och sitt inflytande
i vår sköla. Men allt detta har kunnat ske utan något verksamt motstånd att
tala om från kristen sida.

Om man ett ögonblick reflekterar över vad den segern faktiskt betyder,
måste man tyvärr konstatera att de som kämpat för en eller två timmmar
mera kristendomskunskap på gymnasiet silade myggen medan de svalde ka-
melerna. Ty vad betyder en eller wå timmar kristendomskunskap i ett skol-
väsen, som till hela sin struktur uttrycker att kristendomen skall hållas på
avstånd och inte angår den moderna människan?

I Sverige har vi nu fått ett monolitiskt enhetsskolesystem med staten som
överideolog. Må vara atc staten vill kunna erbjuda medborgarna en pragma-
tisk skola. Men att ingen ens har kämpat för möjligheten att vid sidan därav
få en kristen skola med samrna resurser f& alla dem som uppenbarligen vill
ge sina barn en kristen fostran, det är obegripligt. Den mest bamhärtiga för-
klaringen därtill torde vara, att man egentligen inte förstått vare sig vad
som har skett inom skolväsendet utöver en organisatorisk omläggning eller
vad som är förutsättningarna för en meningsfull kristen personlighetsfostran.
Älla de kristna föräldrar som ser sina barn sekulariseras och religiöst brytas
ner under skoltiden får binert och oskyldigt sona denna bristande insikt.
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KRISTEN SOCIALLÄRÄ

ed kristen sociallära avses oftasr den katolska kyrkans wiallära.
Huruvida det dessutom finns eller kan finnas en lika omfångsrik och

betydande sociallära på evangeliskt håll eller om man där endast kan tala
om socialetik - det är en öppen fråga även hos de evangeliska själva. I denna
artikel sysslar vi främst med den katolska socialläran; den evangeliska kom-
mer att avslutningsvis beröras med några ord.

Begreppet

Den katolska socialläran, sådan den framlägges i påvliga och övriga kyrk-
liga dokument samt i vetenskapliga eller populära framställningar av katolska
forskare och praktiker, kan definieras som >den enhetliga sammanfattningen
av alla på grund av den kristna frälsningsordningen möjliga insikter i de ord-
ningsstrukturer, som betingar människans jordiska samhällsliv såväl i stort
som på dess skilda områden, så till vida som dessa strukturer utgör nor-
men för den ordningsuppgift, som den till sin innersta natur sociala män-
niskan alltid men även på grund av historiens växlingar ställs inför>.1

Den kristna frälsningsordningen gör det möjligt att vinna insikter av så-

väl filosofisk som teologisk art; båda kan byggas ut och fOrdjupas. I den mo-
derna katolska socialläran övewdger dock de insikter som vunnits genom in-
tellektets egen insyn, inte de som hämtats från troskällorna, ehurur sannings-
halten i de angivna insikterna i vissa fall kan kontrolleras med hjälp av up-
penbarelsen som )norma negativaD. Den katolska socialläran av idag är nästan
helt socialfilosofi, medan den evangeliska socialetiken principiellt argumen-
terar enbart teologiskt, dvs. utifrån Bibeln.

I den mån som den katolska socialläran är socialfilosofi måste den i
stor utsträckning bygga på resultat som genom empirisk forskning har vun-
nits av andra vetenskapsgrenar, först och främst av etnologin. Viktiga bidrag
lämnar även biologin, fysiologin och psykologin ja, t. o. m. zoologin; djurens
olika former av samliv erbjuder intressanta aspekter som på analogins väg
kan bidra till en rätt tolkning av det mänskliga samlivet.

t G. G""dl^ch i Staatrhxikaz (Freiburg 1959) IV, r9r4. Den tyska fötlagan till födiggande
uppsats har med författarens medgivande något förkortats, framförallt vad det gället exempel,
som saknar intresse för svenska läsate, I föteliggande skick bär Credot rcdaktion, inte fötfattaten,
främst ansvaret för artikelns innehåll.
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Kristen sociallära

Att den katolska socialläran övertar andra vetenskapers resultat gäller prin-
cipiellt sett även i dess forhållande till socialvetenskaperna, i synnerhet den
som helt enkelt kallar sig >sociologi>. Den har alltsedan sin uppkomst varit
benägen att låta sig bestiimmas av förutfattade meningar och att antingen
själv uppträda som filosofisk vetenskap eller att träda i filosofins ställe som

dess arvtagare. Gent emot en sådan sociologi måste den katolska socialläran
inta en kritisk och reseryerad hållning, ja i stor utsträckning opponera sig.

Men den katolska socialläran behöver för den skull inte weka om att överta
de resultat som sociologin har nått genom en riktig metd och efter veder-
börlig verifikation.

Till skillnad från de empiriska socialvetenskaperna sysslar den katolska
socialläran med samhällets >ordningsstrukturer>. Den är med andra ord so-

cialmetafysik eller socialontologi och därför samtidigt normativ vetenskap
eller social-/eontologi. Därmed är även dess position i debatten om värde-
omdömets giltighet bestämd. I kunskapsteoretiskt avseende bygger social-
läran på den kristna realismen sådan den företräds av philosophia perennis.
Den bekänner sig till essentialismen, vilken positivismen och neopositivismen
på det skarpaste bekämpar. Som grundval för sin metafysik åberopar den ka-
tolska socialläran axiomet ens ununz, oerun , bonum (det som är, åt ett, sant
och gott) dvs. der som är utgör i sig självt en enhet och det ter sig i relation
till vårt intellekt som sant och till vår strävan som gott Det finns inte bara
kunskap om att nägot är - utan även kunskap om hur det är beskaffat och
denna kunskap leder med niidvändighet till kunskap om värde och ovärde,

i synnerhet om etiska värden och ovärden, om det som bör vara och det som

inte bör vara.

Vissedigen har mycket som tidigare ansetts vara väsenskunskap visat sig

ohållbart och man måste räkna med att inte allt som idag utges som sådan

kunskap slutgiltigt håller måttet. Den katolska socialläran prövar darfor all-
tid noga beskrivande utsagor innan den därur härleder normativa satser. Den
vet också med sig att den måste akta sig för önsketänkande, som lätt för-
dunklar blicken redan när det gäller fakta och än mer forsådigt smyger sig

in i normativt tänkande. Den katolska socialläran kommer emellertid aldrig
att acceptefa, att det som är och det som bör samt kunskapen om det som är

och kunskapen om det som bör skiljes från varandra. Den katolska socialläran
nöjer sig ej heller med att på vetenskaplig väg uppställa etiska - här social-
etiska - normer och pröva deras logiska hållfasthet. Till skillnad från både

positivismen i alla dessa nyanser och den evangeliska socialetiken håller den

katolska socialläran obetingat fast vid att samhällets ordningsstrukturer eller

- vilket är detsamma - de socialetiska normerna är tillgängliga för förnuf-
tets insikt.

I många avseenden är och forblir människan en gåta för oss, men den ka-
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tolska socialläran tror sig ändå kunna ge ett övertygande svar på frågan vad
hon är. Av det som människan (inte den eller den människan utan människan
såsom sådan) är,håileder den katolska socialläran vad som är passande eller
tillbörligt för henne och vad som är henne ovärdigt, i vilket fOrhållande hon
står till sina medmänniskor och vilken hennes relation till Gud är, nämligen att
Guds heliga vilja binder henne, att hon skall göra det som år ärban eller till-
b<;rligt och att hon under inga förhålianden får göra det som är skamligt eller
förkastligt. Kort sagt: vi har en människosyn och av denna syn foljer konse-
kvent en syn på ordningen i sambället. Att göra människosynen allt mera
klar och nyanserad, i synnerhet med avseende på människans sociabilitet,
dvs. att hon genom sitt väsen är hänvisad till samhället, och att därur hädeda
den ordning, som skall råda i samhället - det är vasje socialläras uppgift.
Den katolska socialläran'befinner sig här i den lyckliga situationen att dels
kunna hämta sin människosyn från erfarenheten samt hyfsa och fördjupa
den genom filosofisk reflexion, dels kunna granska sin människosyn i uppen-
barelsens ljus och måhända komplettera den med insikter som endast uppen-
barelsen etbjuder.

Uppenbarelsen lär oss att människan inte bara är Guds avbild utan dess-

utom är kallad till >övernaturlig> likhet med honom, till barnaskap hos Gud
av nåd - för att vara broder och medarvinge med Guds människoblivne
Son, lem under honom som huvud i hans kropp, som är kyrkan. Uppen-
barelsen lär vidare, att denna kyrka inte bara dr Cbristus totus, Kristrts fullt
och helt (Augustinus), utan på samma gång en social företeelse som intar sin
plats bland de andra sociala gemenskaperna. Med allt detta berikar uppen-
barelsen i hög grad vår människosyn. Vad som därav följer för den katolska
socialläran i dess helhet, därom är meningarna delade.

Hur det än må förhålla sig på den punkten, så erbjuder den av påvarna
använda metoden stora praktiska fördelar; de uwecklar läran pä filosofisk
grund men hämtar motiuen för handlandet från trons värld. Därigenom kan
pävarna vända sig inte bara till troende katoliker utan till hela världen, till
>alla människor av god viljau (Pacem in teris), med undantag av den för-
hållandevis lilla gruppen anhängare till en filosofi som radikalt vill skilja
mellan varats och värdets områden och som anser det vara ologiskt att sluta
från det som är till det som bör. I själva verket når de påvliga uttalandena
ut i de vidaste kretsar, även icke-troende, och röner stor uppmärksamhet.

Därtill kommer något annat. En enbart teologiskt begrundad sociallära
skulle utveckla ordningen för ett samhälle sådant det ser ut enligt den ka-
tolska trosläran, dvs. ett samhälle vars samtliga medlemmar bekänner sig till
den katolska tron och därför är villiga aft inråtta sitt privata och offentliga
liv i enlighet med den. Men vår uppgift är en helt annan. Vi lever i ett
samhälle som i världsåskådningsmässigt avseende är pluralistiskt och vi måste
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medverka till att gestalta detsamma. Detta samhälle får vi inte f&eldgga, än
mindre föreskriva en ordning som visserligen motsvarar vår övertygelse men

som skulle våldföra sig på annorledes tänkande och hindra dem från att leva

efter sitt samvete. Vi måste medverka till att bygga upp en ordning, där ai
kan känna oss hemma, emedan den gör oss rätwisa och låter oss leva efter
uårt samvete men som även kan godkännas av de and.ra, emedan den också

ger räwisa åt dem och inte älägger dem något som de skulle vara tvungna
att awisa på grund av sitt samvete. En sociallära som bygger på sunt förnuft,
på den allmänmänskliga övertygelsen (commorr senre som det engelska språ-

ket så bra unrycker det) har från början möjlighet att visa en väg och upp-
ställa mål som inte bara är godtagbara utan även accepteras av de vidaste
kretsar. Om under de senaste årtiondena så många teser i den katolska social-

läran, bland dem även sådana som till en början stod i skarpaste motsättning
till tidsandan och därför teddc sig tämligen isolerade, rent av blivit mänsklig-
hetens gemensamma egendom, och om (nm-)liberaler och (neo-)socialister

allt starkare konvergera i riktning mot den katolska socialläran, då var det rent
av providentiellt, när påvarna slog in på denna väg.

Innehållet

Den katolska sociallärans människosyn visar att människan till sitt väsen

äger värdighet som person men att hon tillika på grund av sitt vdsen är in-
riktad mot den sociala gemenskapen, vilken inte existerar utanför eller ovan-
for de socialt förbundna människorna utan endast I dem och därför fr;r dem.

Detta ömsesidiga förhållande mellan individ och samhälle kommer till
uttryck i den s. k solid.aritetsprincipen: den enskilde är till sin natur inriktad
på samhället och detta i sin tur inriktat på den enskilde. Först explikatiut:
det ömsesidiga beroendet är ett faktum; varje enskild är som medlem i sam-

hället - i varje fall så länge han är dess medlem - ouppl<;sligt förbunden
med dess cide; men samtidigt kan samhället inte fuig&a sig från sina med-

lemmars öden (>vi sitter alla i samma båt>). Därför även normatiat: varje
enskild är medansvarig för samhällets framgång och motgång; samhället i
sin tur är ansvarigt för alla sina medlemmar (>en f& alla och alla för enu).

På så sätt är solidaritetsprincipen till sin grund en ontologisk princip och till
sin närmare anknytning en etisk princip; på grund av denna sin normativa
karaktär fick den beteckningen solidaritetsprincipen. Den erkännes enhälligt
och tolkas på samma sätt av alla föreuädarc f.ör den katolska socialläran. Med
utgångspunkt från denna princip betecknar somliga den katolska socialläran
som solid.arisnz för att därigenom skilja den å ena sidan från individualismen
och å den andra från kollektivismen: den enskilde och samhället faller inte
till den grad isär att man kan ställa den enskilde helt och hållet ovanför
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samhället (individualism) eller omvänt (det felaktigt hypostaserade) samhället
ovanför den enskilde (koilektivism).

Mera preciserat bestämmes förhållandet mellan individ och samhälle ge-

nom subsid.iaritalrprincipen: gemenskapen skall vara hjälpsam mot sina med-
lemmar, i synnerhet sina yttersta medlemmar, individerna. Gemenskapen skall
tfirmja deras självständighet och inte ftirtrycka eller suga upp dem. Denna
princip formulerades uttryckligen i encyklikan Qaad.ragesimo anno (Zp) och
betecknas där som >en högst viktig princip>, men uppfacas inte av alla pä
samma sätt. Uppenbarligen har den wå sidor: dels awisar den kollektivis-
tiska, i synnerhet totalitära tendenser och under den synpunkten behöver den
åtet accentueras i vår tid; dels kräver den av gemenskaperna att de lämnar
sina medlemmar hjälp, framför allt till självhjälp; det fuamgtu redan av
namnet (subsidium afferre, van till hjälp). De båda tolkningarna utesluter
kanske inte varandra utan har sin plats bredvid varandra. De många invänd-
ningarna som gjorts mot den från evangeliskt håll beror uppenbarligen på
missuppfattning. Överraskande bifall rönte principen hos frisinnat-demo-
kratiska socialister.

Ett centralt begrepp i den katolska socialläran är bonunt. contnilne, ett be-
grepp som särskilt encyklikan Mater et Mdgirtra ständigt åberopar. Egen-
domligt nog är detta begrepp en smula oklart, ja det råder rent av menings-
skiljaktigheter bland forskarna om dess tolkning. Thomisterna bestdmmer
conmzune bonum främst som det värde eller som sufirman av värden vilka
en bestämd gemenskap arbetar för som sitt specifika ändamål; det kan vara
fråga om ett mycket begränsat nyttighetsvärde eller också sammanfattningen
av alla de kulturella värden som människan kan nå. Suarezianerna - liksom
Mater et Magistra - avser mera )ett organisatoriskt och organiserat värde>,
som består i att en gemenskap organiseras på rätt sätt så att den kan fylla
sina funktioner och därigenom kan samla och aktivera även medlemmatnas
krafter med hänsyn till commune bonum, Kanske kan man säga att den ena

skolan angriper problemet mera från den objektiva, den andra skolan mera
från den subjektiva sidan, på samma sätt som rnan kan angripa etiska (moral-
teologiska) principfrågor antingen utifrån lagen som den objektivt givna nor-
men eller utifrån samvetet som det subjektiva accepterandet och förverkligan-
det av det sedliga.

I sitt detal.jarbete ågnar sig den katolska socialläran åt olika sociala gemen-

skaper, bland vilka den särskilt uppmärksammar familjen och staten såsom

societates naturales, naturnödvändiga gemenskaper. Med fanzili förstår den

idag endast gemenskapen mellan äkta makar och dess uwidgning till för-
dldrar-harn-gemenskap; familjen enligt äldre språkbruk, den utvidgade hem-

och hushållsgemenskapen, som även omfattade t. ex. tiänstefolk, skiljs idag
noga från familjen som en naturenlig gemenskap.
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Det är svårare att avgöra vad den katolska socialläran menar när den ta-
lar om staten, ännu mer när den betecknar staten som societas perfecta, ett
fullkomligt samfund. Efter encyklikan Pacem in terrfu omtattar. nog detta be-
grepp även komplexet av inter- och supranationella institutioner; många av
den katolska sociallärans utsagor om staten gäller utan tvivel även dess un-
deravdelningar, i synnerhet de med större eller mindre självförvaltning ut-
rustade >politiskan kommunerna. Ännu svårare är det att utröna vilken upp-
fattning den katolska socialläran har om de s. k. corps intermöd.iaires eller
puissances intermöd,ia.irer - alltså de gemenskaper och myndigheter, som lig-
ger mellan staten och den enskilde, respektive familjen - i synnerhet när
det gäller att avgöra om de skall räknas till statens, de fria sammanslut-
ningarnas eller till ett tredje, mellanliggande område. Quad.ragesimo d,nno

företräder den tredje uppfattningen. För Mater et Magistra, som strängt följer
en av romersk rätt präglad uppfattning, är alternativet >offentligt> och >pri-
vat> en adekvat indelningsprincip som inte tillåter något mellanliggande.

Påvar och biskopar har alltid haft särskild anledning när de yttrat sig om
samhället och dess ordningar. Därför år alla officiella kyrkliga dokument -liksom de flesta nytestamentliga skrifter tillfällighetsskrifter och som

sådana inga fullständiga elle; systematiska framställningar i handboksform.
Man ser klart och tydligt, hur de aktuella tids- och miljöförhållandena av-
gör ämnewalet. Leo XIII uppmärksammade arbeta$.rägan i det industrialis-
tiskt-kapitalistiska Mellan- och Västeuropa liksom i viss mån Nordamerika.
Pius XI angrep f.rägan om samhällsordningen i stort men även han frlimst
med hänsyn till industri-kapitalismen. Johannes XXIII inbegrep även jord-

bruket och serviceyrkena och vände sig, sedan kyrkan under hans omedel-
bara företrädare blivit allt mera globalt inriktad, till hela världen och ägnade

sig därvid särskilt åt problemen i uwecklingsländerna. Här framträder tyd-
ligt hur den katolska socialläran enligt den i början av denna artikel givna
definitionen arbetar rned >samhällets ordningsstrukturer, som betingar män-
niskans jordiska samhälle, i stort och på dess skilda områden> och med >de

ordningsuppgifter> som vi ställs inför >alltid men även på grund av historiens
växlingar>.

Grad. ao förpliktelse

Katolska lärdes åsikter är ännu inte en katolsk sociallära; förpliktande
auktoritet tillkommer endast påvarnas och biskoparnas läroutsagor och deras

uttalanden i kraft av sitt herdeämbete. Det kyrkliga läroämbetet kan före-
lägga sanningar med förpliktelse att anta dem och herdeämbetet kan ge an-

visningar med fcirpliktande kraft. Kyrkan gör anspråk på läromyndighet, så-

som Pius XI uttryckligen framhåller, >i allt som står i samband med sede-

lagen> men avböjer en sådan lika avgjort "i ffirgor av teknisk art> (Qaad'rage-
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si.mo anno 4r). Även på det sociala, ekonomiska och politiska livets område
har kyrkan uppgiften att födrunna och autentiskt interpretera den naturliga
och uppenbarade sedelagen; detta inkluderar med nördvändighet även för-
kunnelsen av de sanningar om varats ordningar som ligger till grund för de

sedliga och rättsliga normerna, likaså alla andra sanningar som står i ett nijd-
vändigt (inte bara logiskQ sammanhang med trossanningarna. Beuäffande
rent konkreta förhållanden däremot, t. ex. tillståndet hos enskilda sociala

grupper, produktionsförhållanden, fordelning av förmögenhet och egendom
o. dyl., äger kyrkan enbart mänsklig kunskap, sådan sorn varje forskare kan
skaffa sig; hennes utsagor om dessa förhållanden och de krav som följer därav
har därför blott den grad av visshet som det tillgängliga underlaget, de till-
frågade sagesmännen osv. ger. Dårav följer: principiella normer förkunnar
kyrkan på grund av egen, av Gud given läromyndighet; vid utövandet av sitt
herdeämbete tillämpar hon dessa normer på konkreta situationer och fall
sorn kräver ett avgörande; riktigheten av denna tillämpning är emellertid be-
roende av den endast mänskligt säkra bedömningen av ett aktuellt sakfcirhål-
lande.

Denna bedömning förutsätter mycket ofta svar på fragor av utpräglat tek-
nisk art, om vilka kyrkan saknar övernaturlig upplysning och därför är hän-
visad till fackmännens sakkunskap. Det gäller särskilt i alla de fall där de
beräknade konsekvenserna år avgörande Iöt ftägan om hur man bör handla
eller om en åtgärd (t. ex. strejk) är tillåten eller ej.

I Mater et Magi.sta (4) och ännu en gäng i Pacem in tercis (16o) gör
kyrkan ut ryckligen anspråk på de troendes lydnad när hierarkin tillämpar
socialläran i konkreta fall.Pä det sistnämnda stället hänvisas först till de sak-

kunnigas uppgift, sedan kommer >ifall det är nödvändigt> kyrkan att avge
sitt omdöme om den hennes kompetens underställda sedliga fuägan om gott
och ont.

Med sin sociallära belyser kyrkan vårt samhällsliv med dess brister, virrvarr
och orätwisor för att skärpa vår blick men ännu mer vårt samvete. Färdiga
recept, än mindre patentrecept till >lösning> av den sociala f.rägan kan och
vill kyrkan inte erbjuda genom sin sociallära.

Euangelisk sociallära eller socialeti.k

Kyrkobegreppet är mycket olika hos de evangeliska samfunden men de
stämmer alla överens på den punkten att de inte äger eller accepterar ett
kyrkligt läroämbete med förpliktande myndighet. Därför saknar de en offi
ciell och fc;rpliktande sociallära. När man trots detta talar om en evangelisk
sociallära så menar man endast en av evangeliska kristna mer eller mindre
enhälligt godtagen samling utsagor om liknande objekt och insikter som i
den katolska socialläran. Om evangelisk trosuppfattning tillåter en sådan
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lärobyggnad eller inte, är en fräga som mycket livligt diskuteras bland
de evangeliska. En del av auktoriteterna, särskilt i USA, håller i likhet med

Luther själv fast vid naturrätten och därmed vid övertygelsen att den mänsk-

liga naturen även i det fallna tillståndet förmår fatta de ifuägavannde sak-

och väsensförhållandena och de däri inritade gudstankarna. De av desa auk-

torer utvecklade lärosystemen är därför till sitt sakliga innehåll >sociallära>

i samma mening som den katolska socialläran, och de överensstämmer också

i stor utsträckning med den katolska socialläran vad beträffar de företrädda

uppfattningarna.
I det kontinentala Europa ligger saken till på ett annat sätt. Där uppfattar

den övervägande majoriteten bland de evangeliska teologerna syndafallet och

sola scriptura-principen så att redan begreppet >ordningsstrukturern blir omöj-
ligt; detsamma gäller i ännu högre grad om en förnuftets insikt i dessa för-
hållanden. Diirför har den fallna människan endast de anvisningar och bud
till förfogande som finns i den heliga Skrift. Denna uppfattning har skapat

stort intresse för att i Skriften söka relevanta utsagor och evangeliska för-
fattarc har nått en hel del resultat. Skriften visade sig vara en rikare kaila an

man till en bcirjan trodde men en något så när fullständig och systematisk

sociallära kan inte uwinnas ur den. För att kunna besvara alla de trängande

prakdska frågorna måste de evangeliska auktorerna därför ta livserfarenheten

och de av fackmännen erbjudna premisserna till hjälp. Ofta blir då den bib-
liska text som de utgått ifrån till slut inte mer än en anknytningspunkt för
ett resonemang och en slutledningskedja, som vid närmare betraktande helt
och hållet vilar på förnuftskunskap. Då föreligger det knappast mer någon

skillnad i sak om man jiimför med den katolska kyrkans naturrättslige argn-

mentation. Särskilt de dokument som framlagts av konferenserna för Kyrkor-
nas Världsråd i Amsterdam (1948), Evanston (tgSD och New Dehli (rq6r)
ter sig för den katolske läsaren i stor utsträckning som äkta naturrättsliga
konklusioner, vilket visserligen energiskt bestrides från evangeliskt håll.

Meningsskiljaktigheter mellan katolsk och evangelisk sociallära, som har
sin grund i olika trosuppfattningar, gäller främst äktenskapet. Även beträf-
fande staten, i synnerhet den statliga myndigheten, >överheten>, omfaftar
vissa evangeliska kretsar med åberopande av bibliskt-teologiska skal upp-
fattningar som inte kan förenas med den katolska socialläran. I stort kan

emellertid sdgas att i frågor som för närvarande är kontroversa sammanfaller
inte skiljelinjerna med konfessionsgränserna utan korsar dem på många sätt.

I jämförelse med de stora dogmatiska skillnaderna hos de evangeliska kyr-
korna härskar en överaskande enighet bland de icke-katolska kristna vad

det gäller uppfattningen i socialetiska frågor. I flertalet praktiska frågor hål-

ler den katolska socialläran och den evangeliska socialetiken ihop och k?im-

Osraald, a. Nell-Bre*ning SI
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RELIGIONSPROCESSEN I OSLO rg33

NT nr denna artikel aktualiserar religionsprocessen i Oslo ry33 år det inte
I \ for att gräva fram ett bortglömt rättsfall. Anledningen därtill är en
annan, nämligen att den ifrågavarande processen är ett skolexempel på kris-
tendomens offentliga nederlag här i Norden, en även i vära dagar inte obekant
fenomen.

I Oslo-processen fanns allt som behövs för att åstadkomma vad aposteln
Paulus kallar >avfallet>. Där är - r. angriparen, som av privata, sociala,

politiska, etiska, logiska etc. skäl tar anstöt av kristendomen och slutligen
förkastar den. Dir ar - z. det faktum att angriparen i viss mån har rärt, t. ex.

när han är moraliskt upprörd över kristna människors okristliga handlingar.
Man kan inte bortse fuän att denna iritation döljer besvikelser över mänsk-
liga brister och därmed fröet till reformer, som vill återställa ursprungliga
ideal. Men kritikern förstår inte att han - 3. med sin radikalism endast träf-
far frukterna av en tidsbetingad, felinriktad kristendom, inte dess innersta

kärna: Kristus. Där finns vidare - 4. lusten att etablera den framförda kri-
tiken, den >nya sanningen> som en hittills aldrig hörd sensation, att chockera
och fascinera den stora publiken. Följden blir - 5. att folk i allmänhet, till
en del åtminstone, kapitulerar inför dessa formuleringar. Människor il ofta
inte vuxna sådana intellektuella offensiver utan faller för attacken, särskilt
om den som i detta ftall tu vetenskapligt draperad. Därav foljer - 6. att det
uppstår en växande opinion för >triumfen över kristendomen>>. Man firar det
rationella förnuftets seger över en förment ålderssvag, reaktionär, kompro-
metterad, ologisk, anakronistisk, absurd religion. Man rycks ha gjon ett fram-
steg liksom vid en ny teknisk uppfinning.

Punkt 6. kan också ses från en annan synpunkt. Då kristendomens kärna
inte träffas på ett avgörande sätt av angriparen, endast utanverk, kan man

- 7. inte tala om ett definitivt utan endast om ett temporärt nederlag. Vilka
ftamgängat som avkristningen än registrerar, har man att räkna med en

historisk paradox; liksom det första nederlaget, Kristi korsfästelse, tjänar varie
annat nederlag kristendomens förnyelse. Ett av de många exempel som be-

Iyser detta är det föreliggande rättsfallet.

Den z5 mars rgjjägde process..*ro- i oslo och den var öppnad mot
den norske författaren Arnulf Överland, anklagad för hädelse; Över-
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land hade hållit ett föredrag för studenter med den provokatoriska titeln
>Kristendomen - den tionde landsplågan". Det fanns som bekant tidigare
nio landsplågor, som stegrade sig tili allt svårare lidanden för egyptierna. Den
tionde skulle följaktligen vara värre än de nio av Gud sända.

Efter ett dramatiskt forhor blev Överland frikänd. Processen pågick en-

dast en dag och firades som en seger för framåtskridandet och friheten. Kris-
tendomen i Norden hade ännu en gång lidit ett nederlag.

Vad handlade det hela om? Vad hade Överland sagt? Då det skulle föra
oncidigt längt att närmare gå in på processen i dess helhet, anför jag wä
uttalanden av honom (Axel Kielland: La oss se på saken, Oslo 1958, s. 256):

"Gud er et vesen som i utvortes henseende likner oss. Vi er skapt i hans bilde,
han er en mann, han har meget hår og iser skjegg. Han har nese og munn og tarm-
kanal 

- 
tror jeg da 

- 
og for alt hva jeg vet om ham, har han vel også kjpnns-

organer. Eller kanskje ikke har ds6.p 
- 

,Siden skal vi ete Guds legeme og drikke
hans blod. Denne vemmelige kannibalske magi praktiseres den dag i dag. Men kan
man bekvemme sig til å delta i den, da er mar frelst, da kan man tillate seg nrr sagt
hvilken som helst skjendighet, bare man ber till Gud etterpå, bare man tror og er
dppt.u

Hur har Övedand kommit fram till en sådan uppfattning? Under förhöret
gav han i viss mån besked om det. På åklagarens fråga om han möjligen
lärt detta i Ryssland, svarade han att han inte påverkats av gudlöshetspropa-
ganda. >En behgver så menn like dra uenlands for å studere disse ting. Jeg
har fått grunnlag nok for mitt foredrag i skolen og under forberedelsen til
konfirmasjonen.> Dessutom hade en känd norsk teolog irriterat honom, pro-
fessor Ole Hallesby.

Oavsett om detta stämmer eller ej, har vi goda spår på ursprunget till Över-
lands kristendomsfientlighet. Den går tillbaka till tiden för puberteten, då
en ung människa, som tillhör en kristen konfession, ofta råkar in i den första
energiska uppgörelsen med tros-auktoriteten. Hos Övedand var saqrmandrabb-
ningen särskilt häftig före konfirmationen. Vissa krav som han ställdes inför
irriterade honom så att hela kristendomen fOrefOll honom vara ett hinder för
en natudig uweckling, som en >tionde landsplåga>. Hans reaktion på Gud-
fadersbilden är ilska över att man vägar framställa något sådant som i kris-
tendomen för en modern människa med anspråk på att han skall tro det. Re-
dan den måttligt intelligente måste inse, menar Överland, aft ddlr det finns en
mun, måste det också finnas en tarmkanal; här utvecklar han sin satir med
stort välbehag.

Man skall dock inte utan vidare låta sig överrygas av Övedands bildideo-
logi, som största delen av hans auditorium tydligen gjorde. I den kristna
framställningen av Gud såsom fader är det ju inte fråga om ett naturalis-
tiskt porträtt, som tillåter slutsatsef av ovan antytt slag, utan om en symbol.
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Det visste till och med en analfabet under medeltiden. Han såg inte Guds
anletsdrag som en faktisk realitet, där var det fuäga om en likhet; han såg
genom dem som genom ett tecken och fann där bakom den gudomliga reali-
teten: per analogiant. Vid den 4:e Latennsynoden rer5 förklarades, att en-
Iigt analogia entis likheten mellan Skaparen och det skapade inte kan vara
så stor, att inte olikheten är mycket större. (Inter Creatorern et crearuran non

Porest ,anta simil,itad,o notari, quin inter eas maior si, notand.a d,issimilitudo,)
Överland vet naturligwis ingenting om detta eller rättare: han vill ingen-

ting veta. Hans aversion mot kristendomen behärskar honom liksom anti-
semitismen antisemiten. Aversionen avhåller honom fuän att ta reda på det
rätta sakförhållandet.

Lika primitivt går Överland till våga när han smädar natvarden. Det är
inte svårt att med hjälp av objektiva fakta, om vilka övedand inte bekymrar
sig, ge en helt annan bild av själva saken. Sakramentet går tillbaka på Kristi
instiftelse, till hans ord om brödet och vinet, varom man kan övertyga sig
genom att slå upp evangelierna och Pauli brev. Orden betyder att Kristus
ger sig åt människan på ett för henne ofattbart säft, var och en enskild i alla
tider utan undantag. Vårt mottagande av brcjd och vin kan blott förstås på
det sättet: såsom ett mottagande av Guds kädek, hans nåd. Med magi, dvs.
att viljemiissigt bemäktiga sig Guds kraft på samma sått som kannihalen
bemäktigar sig sin didsfiendes livskraft genom att iLta hans kött, har natt-
varden ingenting att göra. Kristi lekamen och blod kan man aldrig ta som
ett byte eftersom det här fu häga om ren gåva, ren nåd.

De universitetsprofessorer, som i processen framlade vetenskapens vittnes-
mål till förmån för Övedand, beskrev nattvarden som ett evolutionistiskt re-
sultat av primitiva magiska 111s1 - som om Kristus aldrig uttalat instiftelse-
orden. Deras förklaring må synas dem vara vetenskapligt sett fullständigt
sann och de må anse sig själva som kompetenta - från saklig synpunkt är
>förklaringen> helt enkelt absurd. Aa "rycka till sig Gud> i analogi med
kannibalismen skulle även i den mest sublima form vara ett sakrilegium. Det
vore inte kommunion utan ert broff, om varc avvårjande bönerna före kom-
munionen talar. För kommunikanten är ju situationen den rakt motsatta till
magi: just att komma bort från den egna viljan, från det egna jagets anspråk,
motsatsen till trolldom, som vill dra allt till sig. I stället är det fräga om ird-
mjukhet, tack för det alltid ofattbara, att ta emot Guds vilja. Den egna vil-
jans aktivitet kan endast gälla förberedelsen så vitt den står i vår makt. D?i.r-

för gäller kravet på bikt av alla svåra synder före kommunionen. >Jag är den
starkes bröd, njut mig och väx till! Men du skall aldrig omvandla mig till
dig, likt kroppslig näring, nej, du blir förvandlad till mig>, låter Augustinus
den gudomlige Kristus säga.

Desto egendomligare förefaller det att Överlands självsäkra uppträdande
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inför domstolen kunde ha framgång och att hans orimligheter stod oemot-
sagda. >Otrons sanning> kom att stå mot >kristendomens lögnrr. När Över-
land uppmanades att verifiera sina påståenden svarade han, att de är sanna.

Stad.sad.ookaten: >De kaller Den hellige nadverden en vemmelig kannibalsk magi."

- 
öoerhnd: u!a, jeg gjft ået. Fordi det er sant.) 

- 
Stadsad.ookaten: >Og jeg sier

Dem at det er skamlls spott å si slikt. 
- 

ör)erland: >Tvert imot, det har ingenting
med spott ä gjpre. Hvis jeg spntet i alterkalken, da var det spott. Jeg har sagt sann-
heten.> 

- 
Stal,sad,uokaten: >Langt fra 

- 
det har ingenting med sannheten ä gjgre.,

Då stadsadvokaten säger detta rusar överlands fc)rsaarsadookat Stang, en fram-
stående jurist upp. Han säger: ,Det har i hpy grad med sannheten ä gj6e, og jeg
skaL f.gre to sakkyndige religionshistorikere som klart slår fast det.u

En av dessa sakkunniga, professor vid universitetet i Oslo, Harald Schjelderup,
finner uttrycket magi helt berättigat. Srang: >Så mener de at överland simpeltheten
har sagt den rene, enkelte sannhet?> Sch,jeMerup: >Absolutt.>

Försvararen Stang är benägen att likna överland vid Galilei. 
- 

Stadsad.ookaten
försmädligt: ,överland är sannelig ikke noen Galilei.> 

- 
Stang: "Hvorfor ikke?

Hvorfor er ikke överland noen Galilei? Hvorfra tar stadsadvokaten denne rett til å
snakke nedsettende og spottende om den tiltaltes intelligens eller hans livsanskuelses
alvor?u

Sigmund Freuds ,rurno n*.les inte under rättegången trots att den
berömde Ifien-psykologen owivelaktigt stod i kulisserna. överland hade sä-

ketligen läst dennes skrifter, åtminstone Totem und. Tabu (rgry) och Die
Zuhunft einer lllusion (rgzil.I annat fall hade han knappast kommit på att
likna natwarden vid kannibalism. Schjelderup var 1933 den mest kände
psykoanalytikern i Norge.

Det var Freud, som med hjälp av J.G.F razer - [ygn han en auktori-
tet för Överland - förmodade att det förelåg identitet mellan totemmåltider
med djuroffer, teantropiska människooffer och den kristna natwarden (Ges,
Schr.X, 186). I Die Zukunft einer lllusion gick Freud längre. Han nämnde
som människans tre >Uruiebswiinsche>, vilka alla människor är eniga om
at förkasta: incest, kannibalism och mordlust. När han kombinerar rotem-
måltiden och kannibalismen med nattvarden förstår vi lätt vad han tänker
om den senare. Man skall inte förvåna sig att överland drar konsekvenserna
av denna värdering och uttalar det näraliggande: nattvarden är avskyvärd
kannibalistisk magi.

Psykoanalysen, som ännu rgzo vat pä oavbruten frammarsch, särskilt i
de anglosachsiska länderna, har med tiden kommit alltmer i bakgrunden till
och med som psykoterapi. Även om ingen sedan Nietzsche har verkat så

starkt på moderna människor som Freud, blir de oftodoxa freudianerna allt
färre. Det säger naturligwis ingenting om det geniala och bestående i hans
upptäckter som redan är historiska. Men att upphöja hans hypoteser - och
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det finns ojamf<;rligt mer av sådana än av verkliga bevis - till vetenskap-
liga tabus, till dogmer, som man ofta gjorde under Freuds glansdagar, är
oöverlagt. Psykoanalysens uwecklin g, där Freud fick avgjorda motsråndare
(Allers, Adler, Jung, Frankl etc.), visar det.

Dessutom är en del av Freuds produktion endast populärvetenskap, t ex.
just Die Zukunft einer lllusion. Det är typiskt för dessa skrifter 

^ft 
ftöfiat-

taren använder sina psykologiska erfarenheter för att förklara religicisa feno-
en metd där hypoteserna överväger; om bevis kan det ju inte vara

tal - och som därför är wivelaktiga. Den kände STien-psykologen R u d o I f
Allers, sedan 1938 professor i filosofi vid Georgetown University, kallar
det med rätta en vetenskapligt ohållbar parallellisering av psykologiska och
kulturella fenomen, således >förklaring av religiösa fenomen med hjälp av
kategorier, som är vunna ur iakttagelser av individer. Det felaktiga i detta
förfaringssätt har också framhållits av män, som inte alls står på kristen
grund.r,

Redan från den utgångspunkten är Freuds försök att diagnostisera kristen-
domen som en >tvångsneuros från barnaårenn och att identifiera natwarden
med kannibaliska måltider ohållbart. Att framföra det sistnämnda som
oantastlig vetenskap med hela universitetskompetensens prestige - det skulle
Freud sannolikt reagerat mot själv. Även hans motståndare måste medge att
han gick till verket med stor självkritik. I Die Zukunft einer lllasion f&ut-
såg han att hans skrift skulle komma att utlcisa häftiga reaktioner (s. :g). Se-

dan han påstått att kristendomen är önsketänkande, självbedrägeri, massillu-
sion, försökte han mildra sina ord genom att säga at det är dåraktigt att
ytta sig över sådana frågor, då de är for betydelsefulla, man skulle kunna
säga: heliga.

På följande sätt drog han sig ur svårigheterna: >>Det ligger inte i linje med
denna undersökning att ta ställning till de religiösa iddernas sanningsvärde.
Det är tillräckligt att ha kommit till insikt om att de till sin psykologiska
natur är illusioner.>>

I slutet av skriften gjorde sig osäkerheten åter märkbar. En psykolog, sade

han, >rförsöker bedöma mänsklighetens uweckling med hjälp av den lilla in-
sikt som han förvärvat vid studiet av de själsliga fenomenen hos enskilda
människor under deras uweckling från barn till vuxna. Därmed tränger sig
den uppfattningen på honom att religionen dr att jämf&a med en barndoms-
neuros och han är optimistisk nog att anta att mänskligheten skall övervinna
denna neurotiska fas liksom så många barn vuxit ur sina neuroser. Dessa

individualpsykologiska iakttagelser är kanske otillräckliga, an överföra dem
på mänskligheten inte motiverat, optimismen ogrundad. Jag medger denna
osäkerhet, men man kan ofta inte avhålla sig från att såga vad man menar
och urskuldar sig med att man inte låter det gälla för mer än vad det varit.>t
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Freud är hövlig, när han stoppar stubintråden i dynamiten. Helt visst skulle
han av ren försiktighet värjt sig mot en begäran 

^tt 
yt$a sig som auktoritet

i Oslo-processen. Han känner invändningarna. Men trots det är det uppen-

bart att hans ande svävar över denna ptocess.

Naturligwis kan man göra rent ;rnO*U" invändninga r. Paragrafen enligt
vilken Överland anklagades var 2oo år gammal och hade aldrig tillämpats
tidigare. Redan av det skälet var den inte särskilt lämplig för detta ,rmo-

dernau fall. Lyckligwis blev den anklagade friad, oaktat att hädelse förelåg.

Men det gäller här något mer än en juridisk stridsfråga. Kristendomen
anklagades under förment hänvisning till uppriktighet och vetenskapligt be-

grundad ädighet. Överland, som snabbt frikändes, riktade nu själv sina ankla-
gelser mot kristendomen och framstod därvid som ndjupt allvarlig och ärlig>.
Han blev en man som företrädde friheten. Det tredje vittnet, en framstående
jurist, framhöll att Överland åstadkommit en >ärlig anstöt> och en journalist

prisade hans kritik som >stor, ren och årlig>. Omvänt föreföll kristendomen
som en >mörk och ond maktrr.

Man ser i Överlands fall, att det över huvud taget inte kommer an pä att
objektivt närma sig saken själv. Den kristna existensen, historien, litteraturen,
kristendomens betydelse för Västerlandet nämndes över huvud taget inte.
Det handlade här om ett revolutionärt >att vara uppriktig och ärlig> men inte
i objektiv mening utan snarare mot sig själv och det betyder mot sin person-

liga aversion utklädd i vetenskaplig kompetens, de negativa intryck som man
har mottagit av kristendomen 

- 
alltså ärlighet gent emot sitt eget missför-

stånd och sin egen ovilja. Detta kallar Överland sedan ,rsanning" och sin
ensidiga monolog >sanningssäganden.

Förhållandet är som sådant förvånande. Utan hänsyn till vad som hänt
under e ooo år, då något så sällsynt som en ny kultur utbildade sig, riktar
man kritik mot vissa anstötliga ting. Vad Överland visar av kristendomen är
primitivitet, präswälde, förfalskning, förbrytelse. Därtill kommer, att Sieg-

mund Freud uppfanade kristendomen under århundradenas lopp som ett enda

komplett dårhus. Korsets höghet har försvunnit som genom ett trollslag.
Att uppriktighet och ärlighet är av största värde 

- 
därom råder ju inget

wivel. Kulturen har mycket att tacka oförskräckta protesranter för befrielse
ur stelnade tillstånd. Ej heller den kristna tron kan sakna den. Vad är ett
Guds-f<;rhållande om det inte är baserat på ärlighet?

I Oslo-processen däremot framträder ärligheten i rent subjektiv form. Lik-
som >impressionismen> principiellt inte bekymrar sig om föremålets verk-
liga utseende utan endasr om den bild som ögat ser, alltså endast om den
>konstnärliga sanningen>, så överför Överland sin >ärliga sanning> på det
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intryck han har f.ätt av kristendomen och vilket är rent negativt: korset som
>den tionde landsplågan". Då han dessutom ät en man som behärskar de

språkliga uttrycksmedlen på ett särskilt sätt, förmår han formulera sina på-

ståenden så att de fascinerar åhörarna. De tror på Överlands "sanning>' och
kristendomens förljugenhet.

Detta är en företeelse som kommer igen vid otaliga tillfällen. Oslo-pro-
cessen är bara ett fall av mänga. Det finns flera olika Överland, som alla
har sina subjektiva 'rsanningar> om kristendomen, vilken framstår,som något
mörkt, förljuget, absurt, som illusion m. m. Men för alla dessa kritiker är
karakteristiskt att den kristna kärnan i verkligheten inte på något sätt berörs
av deras kritik. Dessa >sanningar> går kristendomens sanning förbi. Och det
paradoxala inträder att det förmenta nederlaget darfcir förvandlas till en ny
bekräftelse av det liv som Kristus talar om. Ur rättegångens förintelse växer
återställelse.

Robert Braun

ÖvnnFoRING ÄV ÄRFTLIGA EGEN-
SKAPER GENOM NUKLEINSYROR

et är sedan länge känt att varje levande organism är uppbyggd av celler.
Cellen betraktas som den minsta strukturerade livsenheten och inne-

håller en mängd små organeller. Den viktigaste är nukleus eller cellkärnan.
Under cellens delning blir ett antal trådformiga strukrurer synliga i cell-
kärnan, kromosomerna, i vilka såväl människans som djurets och växtens
ärftliga anlag dr nedlagda.

När man är r87 r konstaterade att det i cellkärnan finns en organisk syra,

innehållande fosforsyra, kallade man den kärnsyra eller nukleinsyra. Det vi-
sade sig att kromosomerna till stor del består av sådana syror.

Nukleinsyrorna dr långa kedjor, som uppstår genom sammanlänkning av
fosforsyra-socker-fosforsyra-socker osv. Man urskiljer wå kärnsyror på grund
av det socker som ingåt däri, nämligen ribonukleinsyra (RNS), som inne-
håller sockret ribos och huvudsakligen förekommer i cellens cytoplasma, samt

desoxyribonukleinsyra (DNS); den sistnämnda innehåller d.esoxyribos som
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RNA

- Ribose - Phosfote - Ribose - Phosfote - Ribose - Phosfote -tllBose Bcse Bose

DNA

- Deoxyribose - Phosfote - Deoxyribose - Phosfote - Deoxyribose - Phosfote -tll
Bose Bose Bose

- Deoxyribose - Phosfote - Deoxyribose - Phosfote - Deoxyribose - Phosfote -
Fig. r. RNA-kedian styr synteser av enzymer och andra ptoteinet i den levande cellen. Dess

centrala struktur beståt av upprepade enhetet, socket (tibos) och fosfat, Bunden till
varie socketmolekyl sitter en av basema adenin, uracil, guanin ellet cytosin.

DNA-kedian bygger upp generna i cellen. Vatie otganisms gerietiska kod bestZims av
en specifrk sekvens baser, vilka är bundna till sockret: deoxyribos. Basetna är desamma

som förekommer i RNA sånär som på att thymin ersätter uracil.

sockerkomponent och finns nästan uteslutande i cellkärnorna (I allmänhet
talar man om RNA och DNA efter deras engelska förkortningar). Vid varje
sockermolekyl i nukleinsyrans 'fosforsyra-socker'-kedjor sitter en organisk bas

bunden. Basernas sekvens bestämmer det genetisk^ anlaget.
Härav följer att de ärftLiga anlageo i varje levande organism är koderade

på molekylär nivå, nämligen i cellkärnans DNA. Nu uppstår fuägan om det
är mö.iligt att hos levande organismer överföra ärftliga egenskaper med hjälp
av nukleifisyror, L ex. från ett djur till ett annat, och då på så sätt att avkom-
man behåller de nya egenskaperna. För att kunna besvara den frågan är det
nridvändigt att först utreda hur informationsöverlåtelsen från kärna till cyto-
plasma äger rum i en cell för att så dven få en uppfattning om vilken roll
RNA spelar vid överföring av ärftliga egenskaper.

Man antar att DNA-molekvlerna i cellkärnan fungerar som en slags matris,
på vilken RNA bildas och lämnar cellkärnan såsom budbärare-RNA. I
cytoplasmat tas koden upp på små korn, de s. k. ribosomerna. Dessa cellorga-
neller fungerar i sin tur som templates, matriser, dä äggviteämnena bildas så

att sekvensen av aminosyror - äggviteämnenas byggnadsstenar - till slut
bestämmes av bassekvensen i DNA-molekylen. Aminosyrornas gruppering är

specifik för varje äggviteiimne (fig. r och z).
Är det sålunda biidade äggviteämnet ett strukturprotein, medverkar det till

aft bestämma cellens form. Har proteinet enzymatisk verkan, dvs. fungerar
det som katalysator i kemiska reaktioner inom cellen, då uppstår genom dess

aktivitet ämnen, sorn medverkar till att bestämma formen.
RNA spelar alltså stor roll vid proteinsyntesen och transpofterar såsom

budbärare-RNA den genetiska koden från cellkärna till cytoplasma.

Bose

I

Bose

I

Bose

I
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Fig. z. Schematisk (I), hdvschematisk (II) och kemisk (III) strukturmodell
av en del av DNA-kedian.

Inte bara inom den enskilda cellen förekommer överlåtelse av ärftliga egen-

skaper utan också ömsesidigt mellan celler c. q. individer. Hos flercellig^ orga-
nismer är sammansmältningen av gameterna under befruktningen ett tydligt
exempel på detta. Lederberg konstaterade är ry46 att det även hos bak-
terier förekommer ett utbyte av genetiskt material som liknar de sexuella
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Åfitliga egenskaper

Fig. 3. Överföring av genetisk information inom en och samma cell:

r. kiima, z. kromosom, 3. endoplasmatiskt retikel med tibosomer
r. DNÅ, 2, messenger RNA, 3, ribosom
r. DNA, 2. messenget RNA, 3. ribosom (detali)
r. DNA, 2. messenger RNA kodifierande (3) del av ribosom
r. DNA, 2. messenger RNA kodifierande (3) del av ribosom
4,, t, 6, aminosyror, som var och en transporteras av sitt eget transfer-RNÄ till sin plats på
ribosomen (3).
Det färdiga pioteinet (a) med en specifik aminosyresekvens, vilken pdmärt beståmts av
kärnan DNA (r) och sekundätt av en speciell RNA (z), lämnar ribosomen (3).
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processerna hos högre organismer, den s. k. konjugationen. En annan form av

överlåtelse av ärftlig information är den företeelse som kallas transduktion,

dvs. en liten del av det genetiska materialet övedåtes från donatorbakterien
genom ett virus till en annan bakteriecell. Slutligen finns en tredje möjlighet,
nämligen transformation, dvs. överföring av genetisk information genom DNA.

Dessa tre former av överföring mellan wå individer, konjugation, transduk-

tion och transformation, överensstämmer däri att de ärftliga egenskaperna

överföres genom DNA. Undel de senaste åren har det dock visat sig aft även

RNA kan spela denna roll. Dessutom har man kunnat visa att transformation
är möjlig även hos högre organismer.

För 35 år sedan konstaterade den engelske bakteriologen Grif.f.ith
transformations-fenomenet hos pneumokocker och A v e r y och hans med-

arbetare kunde fu ry44 identifiera DNA som den kemiska substans, vilken
svarade för den inducerade genetiska transformationen. Är det nu möjligt att
även hos högre organismer överfön tuItliga egenskaper från den ena indi-
viden till den andra genom nukleinsyror?

Ar ry57 utkom de första publikationerna om försök att åstadkomma trans-

formation hos högre, flercelliga organismer. B e n o i t och L e r o y lyckades

framkalla modifikationer hos änder genom att spruta in DNA av varieteten

KbaAi (brun färg och svart näbb) i ett antaL änder av varieteten Pekin (elfen'
bensfärgad med orangefärgad näbb). De sistnämnda blev inte elfenbensfär-

gade utan snövita och den annars onngefdrgade näbben blev rosa. Denna föt'
ändring blea bestående bos aukontman. De nämnda forskarna lyckades inte
upprepa sitt experiment men deras undersökningar stimulerade många labora-

torier att studera transformationsföreteelser hos högre organismer. B e a r n
och Perry förxikte är :'959 att med hjälp av DNA transformera albino-

rå$or ur pigmenterade råttor. Forskarna kunde dock inte konstatera några

pigmentförändringar.
Förändringar i cellstrukturen lyckades Leuchtenberger år 1958 och

S m i t h är r96t inducera hos möss med hjälp av DNA, extraherad ur cancer-

celler. Hos Drosophila melanogaster (bananflugan) kunde Fahmy fu ry62
framkalla kromosomförstörelse (deletions).

H e s s konstaterade att det med hialp av RNA, som hade extraherats ur
hypofys från råtta, var möjligt att öka halten av hormonet ACTH (cortico

tropin) i hypofysen hos de råttor som fått insprutning, medan RNA ur rått-

lever inte medförde någon ökning av detta hormon. Det är hittills den enda

kanda antydan om transformation hos högre organismer, fastän även här ännu

inte någon ny egenskap har överförts. Det är möjligt att den insprutade

nukleinsyran inte lyckats tränga in i cellerna. Den måste - i fi1si5x15 till vad

som är förhållandet hos bakterierna - passera flera membraner. Dessutom

förs den snarast möjligt med blodet genom dess omloppsbana och bryts ner.
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Eftersom dessa första experiment in aiao inte gav några resultat övergick
man till att in oitro studera vävnadskulturer av däggdjursceller (Med denna
teknik är det möjligt att kultivera och bibehålla celler på en lämplig närings-
botten utanför kroppen). Fram till omkring är t96r inskränkte man sig till
att undersöka om däggdjursceller och mänskliga celler in uitro kunde inkor-
porera nukleinsyra. När denna förmåga hos däggdjurscellen en gång var fasr-
ställd, följde rätt snarr de första observationerna av transformationer hos
däggdjursceller in ui.tro såväl genom DNA som genom RNÅ. Man kunde hos
kulturerna påvisa nya ärftliga egenskaper, som inte fanns dzir innan nuklein-
syran hade förts in men som var kännetecknande for de organ som nuklein-
syran hade isolerats ifrån. Med andra ord: överföring av genetisk information
såväl genom DNÄ som genom RNA (fig. 3).

In oiao känner man hittills överföring av genetisk information mellan två
individer endast i den form som motsvarar befruktningen. In aitro ddremot
har transformation visats, fullt jåimförbar med fenomenet transformation så-

dant det framträder hos bakterier.
I december 196r utkom den första publikationen om en transformation

in uitro genom DNÅ. K r a u s har visat att en ny polypeptidkedja uppstår
i omogna rida blodkroppar från människa som en direkt fölid av inkorpo-
rerat DNA. Det har länge varit känt att varje polypeptidkedja i humant
hemoglobin syntetiserades under direkt kontroll av en viss gen eller DNA-
molekyl som finns i kromosomerna i de omogna röda blodkropparna. Celler
som var genetiskt determinerade för att syntetisera o^, At och 7 polypeptid-
kedjor, kunde efter tio dagars odling med DNA från celler som bara syn-
tetiserar a+, P^ och y polypeptidkedjor bilda de ursprungligen närvarande
aa, Bs och / men dessutom pÄ.

Alexander, Koch och Mountain meddelade fu ry18 att de hade
infekterat mänskliga amnionkulturer med RNA som hade extraherats från
poliovirus. Det uppstod plaques som var specifika för det poliovirus som
RNÅ hade isolerats från. Dessutom kunde de i centra av cytopatogen aktivitet
påvisa intakta poliovirus medan något virus inte upptäcktes i RNA-prepa-
raten. Är r96e utkom en utförlig avhandling av ITeisberger som kunde
inducera en förändrad globin-produktion i omogna riida blodkroppar från
människa, sedan de hade inkuberats med ett ribonukleoprotein, som hade
isolerats från en genetiskt olik benmärg. Hans resultat tyder på att överföring
är möjlig hos mänskliga celler. År 1963 utkom ett antal publikationer av
N i u, som gör det mycket troligt att också transformation genom RNA är
möjlig. Hans resultat är, vetenskapligt sett ännu inte helt tillfredsställande
men enligt mångas uppfaaning mycket hoppingivande.

Redan är ry6o hade det konstaterats att RNA kunde hämma tumörväxt.
Cancerceller hos nelsonmusen behandlades med RNA ur kalvlever. Den
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forsta fOljden var en reduktion av tumörformationen frän 97 
o/o tilL r1,o/o.

Denna reduktion skedde parallellt med cellulira förändringar som inte kunde
tillskrivas cellernas dörd. Dessa förändringar visade sig i syntesen av speci-

fika äggviteämnen. Serum albumine, ett specifikt äggviteämne ur levern, som
under experimentella omständigheter inte produceras i nelsonmusens cancer-

celler, kunde påvisas efter behandling och inkubation med RNA ur kalvlever.
Man påvisade dessutom att RNA tagits upp i de behandlade cellerna.

I tre olika carcinoma cellstammar kunde Niu, efter behandling med RNA
ur kalvlever, konstatera att dessa stnmmar producerade specifika leverpro-
teiner. Den äggvitetyp, som syntetiserades av de celler vilka fick RNA röjde
omedelbart det organ, från vilket RNA isolerats.

Det mest intressanta dr väL Nius senaste experiment, i vilka han lyckats
framkalla leverstrukturer i en embryonal hönsmembran med hjälp av lever-
RNA. Ja, han lyckades till och med påvisa specifika leverproteiner i dessa

strukturer.
När det nu visat sig vara möjligt att. in uitro transformera mänskliga cel-

ler och däggdjursceller genom DNA och RNA får vi hoppas att man snart
skall finna de betingelser som gör det möjligt att också in uiao framkalla
transformationer. På så sätt skulle man en gång kunna bota ärftliga sjuk-
domar i roten och så prevenrivt även avkomman.

Den stora svårigheten är härvid att i oskadat skick införa de strukturer i
organismen som bestämmer den fufrliga egenskapen. För att övervinna den
barriär av flera membraner, som nukleinsyrorna måste passera och för att
skydda dem mot nedbrytning i blodomloppet, täcker man dem med ett tunt
skikt av åggvita. På så sätt uppstår ett artificiellt virus. En konstgjord virus-
infektion skall bli en av de framtida möjligheterna atr befuia mänskligheten
från ett antal ärftliga sjukdomar. Härmed har människan ytterligare fått ett
mycket stort ansvar mot sin avkomma men också möjlighet att visa sitt herra-
välde över naturen på ett sublimt sätt.

A. Tbiadeu SJ
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p a ." enslig liten kyrkogård i lWiltshire, England, kan man på en kull-
I fallen gravsten läsa några halvt utplånade ord, som omtalar att härunder
vilar en 44-ärig kvinna, Mary Ann Kent, fcdd W'indus, hustru till Samuel

Savile Kent, Esq. och hennes styvson, Savile Kent, fyra ät gammal, >rsom

grymt mördades i Broad>. Dessa rader döljer en av den engelska brottsmåls-
historiens sällsammaste gåtor.

I engelsk litteratur har f.örf.attare gång efter annan s<jkt lösa denna gåta.

Bland annat har den kande detektivförfattaren John Rhodes skrivit inte
mindre än wå böcker om fallet. En engelsk författarinna Yseult Bridge s

har i en monografi Saint uhh Red. Hand.s (rgSD återberättat den fruktans-
värda historien om den unga Constance Kenq som enligt sin egen utsago
dödat sin fyraÄrige sryvbror och dömdes till döden för detta mord av en

domare, som inte kunde återhålla sina tårar, i en domstolssal, fylld av män-
niskor, vilka varken kunde eller ville tro aft den vid tiden för mordet sexton-
åriga flickan var skyldig! Endast titeln >Helgon med riida händer> är melo-
dramatisk; mrs Bridges bok ar tvärtom mycket nykter, saklig och >matter
of factrr, men den gör darför bara ett så mycket starkare intryck av att här
har man äntligen fått ett nästan vetenskapligt opartiskt omdöme om en av
de egendomligaste mordmysterier historien känner och att detta omdöme
ovedersägligen måste anses gå ut på att mordet inte var etc utan tre, och
atr ett av dem, domen över Constance Keng med 9o procents säkerhet var
ett justitiemord.

Trots des torra kyla efrerlämnar liisningen av denna bok hos ldsaren en
nästan olidlig känsla av revolt mot det öide som den avslöjar.

Den victorianska tiden var en av de för mankönet mest triumferande
epoker världen skådat. Aldrig någonsin förr eller senare har familjeinstitu-
tionen så avgjort, som i dessa borgerlighetens förlovade tider, varit avsedd som
skyddet framför alla andra för mannens äganderätt till >hustru, barn och
boskap m.rn. säöant>. Den uwäg re\igionen i mera kristna tiöer låmnat
kvinnan att lyfta sig från den andrahandstillvaro hennes kc;n domde henne

till, var helt och hållet stängd. Det var endast i katolska länder en religiös
kallelse ansågs kunna ta försteget framför äktenskapet, som kvinnans enda

bestämrnelse. En protestantisk hustru, t. ex. i England, var på den tiden helt
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utlämnad åt mannens godtycke; han kunde behandla henne ungefär hur som

helst, utan att någon, allra minst hon själv, kunde göra motstånd.
Mary Ann Ifindus hade fört med sig till sin make både pengar och infly-

telserika förbindelser, som skaffat maken en eftertraktad plats som en inspek-
tör under de nya fabrikslagarna, vilka strax före deras äktenskap trätt i kraft.
Sådana platser förutsatte ett oförvitligt liv hos sina innehavare, och det mil-
daste man kan säga om Samuel Savile Kent var att hans erotiska liv var
onormalt hektiskt. Han inte bara sög ut sin unga hustru genom så täta barn-
sängar, som naturen tillät; då hennes hälsa slog slint, isolerade han henne
tillsammans med hennes fem kvarlevande barn i ett hörn av det stora hus

hennes pengar hade skaffat honom och spred ut ett rykte att hon var sinnes-

sjuk - för att därmed ursäkta att han levde med en av hennes barnsköterskor
som hustru. Då Mary Ann avled blev denna miss Praa, så fort det lät sig
göra, hennes efterträderska. Men för att undkomma det envisa ryktet att de
påskyndat den första hustruns död, flyttade paret och de fem barnen fortast
möjligt från trakten.

Åren därpå följde nya flyttningar, det föreföll som om gamuel Kent aldrig
kunde skaffa sin familj nog undangömda kvarter - tills de slutligen ham-
nade i ett storc, fult och ödsligt hus i Broad. De wå äldsta döararna, som
tycks ha varit sällsynt passiva och vegetativa varelser, hade vid det laget
sjun'kit ned till obetalda hembiträden åt den nya mrs Kent; den äldste

sonen hade i vredesmod lämnat hemmet och gått till sjöss.

De enda wå medlemmarna av Mary Anns barnaskara som utgjorde något
problem var den yngste sonen 'William och hans något äldre syster Con-

stance. Hon tycks ha varit den enda av de fem som varit begåvad och vilje-
kraftig nog att göra något motstånd mot den nya mrs Kents egendomliga
uppfostringsmetod: prygel, svält och mörk arrest i källare fulla av råttor.
Constance tog allt med samma jämnmod; det enda som bet på henne var då
styvmodern gjorde spe av hennes diida mor, vilken hon likt de övriga barnen,
ägnade en svärmisk kiirlek, som närmade sig dyrkan av hennes tålmodiga
och stoiska sinne. Man tar säkert inte fel att det var denna stoicism på vilken
Constance modellerade sitt eget uppförande. Men den utstuderade grymhe-
ten hos styvmodern gjorde till slut kål även på tålamodet hos ett barn - det
segaste mest patetiska tålamod i vädden - och hon tog \Tilliam med sig
för aa rymma hemifrån. Denna rymning ansågs sedan vara mer än krimi-
nell - nämligen >okvinnlig" och låg sedan C.onstance emot då det gällde
bedömandet av hennes karaktär.

Läkarna" som slutligen måste tillkallas hade en annan mening; hennes

hälsa hade tagit allvarlig skada av det hemska hemliv som idkades i mr
Kents hus. Nu kom några lugnare och lyckligare år för den unga flickan, då
hon i ett par flickpensioner fick smaka fröjden av regelbunden undervisning

r30



Säl,l,samt ntord.

och normalt kamratskap. Vittnesbörden därifrån är enstämmiga om hur om-
tyckt hon var och hur nyttig hon gjorde sig, särskilt genom sin goda hand
med småbarn. Denna unga flicka, som skulle komma att betraktas som eft
monster i kvinnohamn, var så oerhört barnkär att hon aldrig var lyckligare än
då hon var omgiven av alla pensionens minsta skyddslingar. Även sedan fadern
kommenderat hem henne till Broad igen, fortsatte hon att speciellt ta sig an
familjens yngsta telning, den lille Savile, som emellertid redan hunnit få wå
helsyskon, då en ny ung barnsköterska, en parant blondin, kom i hu5sg -och mr Kent begynte att göra allt tätare besök i lilla Saviles barnkammare.

Hans vänner hade mer än en gång ansett sig tyungna att vatna honom
för fler skandaler, då en fruktansvärd sådan brör lös! Den panik Englands
alla föräldrar råkade in i då det blev känt att lille Savile mötdats och hans

kropp med den nästan genomskurna halsen stoppats ned i en torrkloseft i
Samuel Kents rädgård kan endast mäta sig med den panik, som bröt ut
i USA sedan Lindberghs baby kidnappats.

På den tiden kunde även privapersoner få hyra detektiver från Scotland
Yard, och en av des främsta stjärnor blev också genast sänd ned till brots-
platsen! Då hade emellertid redan ett av de främsta indicierna mot den unga
barnsköterskan, ett blodigt naftlinne, försvunnit genom mycket egendomliga
manipulationer från Samuel Kents sida. Han hade nämligen, trots att miss-
tankarna på trakten pekade ut honom, fått fritt röra sig i sitt annars väl
bevakade hus. En natt lyckades han stänga in bevakningsmanskapet i ert rum
i flen timmar, medan han själv >vakade> över familjen. &otland Yard-
detektiven fick inte ens veta am ett sådant plagg blivit upphirat och sedan
undanskaffat Han var i god tro då han ansåg att ett nattlinne, som Cfnstance
förlorat, var plagget i fåga och därför arresterades den unga flickan på sryv-
moderns anklagelse, att hon velat >hämnasu för den behandling hon blivit
utsatt för som barn och att hon >hatao styvbrodern. Nejden reste sig emel-
lertid i indignation, då Constance drogs inför åtta, en spenslig wartklädd liten
figur med blekt ansikte, patetiskt ensam och värnlös inför sina domare. Hon
fd,reföll nästan förstenad av det som hänt, men bedyrade hela tiden sin oskuld;
hennes förwarsadvokat hade heller inte ord skarpa nog för att brännmärka
den oförrätt, som övergick henne, då hon, frisläppt på grund av den absoluta
bristen pa bevis mot henne, ändå förklarades skola stå till domstolens för-
fogande! Allmänheten, vilken hade ett gott öga till barnsköterskan som åt-
minstone medskyldig, f.rägade sig man och man emellan hur det kunde komma
sig att rnr Kent själv kunde uppföra sig hur egendomligt som helsr, utan
att någon fann srg föranlåten at syna honom eller den patante. blondinen
i sömmarna. Man viskade t. o. m. om att han skulle vara illegitim ättling till
en av landets högsta familjer, och att det var därför han skonadeg medan
hans unga dorer i stället tycktes vara designerad till syndabock.
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Vissedigen hade Constance fått lämna landet och under antaget namn
vikt skydd i en fransk klosterskola. Men fast systrarna sökte hjälpa henne så

mycket som möjligt, bl. a. genom att ostentativt anförtro henne vården av
de minsta barnen i skolan, letade skvallret ständigt på nytt upp henne och
sensationss<ikare kom för att stirra på den lilla miss King, som ,rkanske
mördat sin styvbrorrr.

Hennes vänner insåg att endast genom atr emigrera skulle hon kunna
undslippa till en normal tillvaro. För att ge henne någon sorts träning i det
yrke, barnsköterskans, som hennes håg stod till, skaffade de henne en plats
som elev i en halvt klosterlik stiftelse, vilken grundats av en anglikansk
präst, fader Iflagner i Brighton, Han var en av den katolicerande anglikanska
Oxfordsrörelsens främsta m1ån, men framför allt var han intresserad av att
införa en rikare liturgi och flera ceremonier i den engelska statskyrkan. Av
allt an döma tycks han först och främst ha varit en estetiskt anlagd a6asfi4 

-och liebhaber på religiösa sensationer. Vid sin sida hade han emellertid en
anglikansk nunna, Mina Graeme, som förestod hans stiftelse, en impone-
rande gestalt med okuvlig viljekraft och lika mycket praktiskt förstånd som

fader S7agner saknade. 
- 

fnls för inte lär hans egen far ha predikat mot
honom över texten, >Ve mig, min son är en dåre>! Men denne >dåre> till-
hörde en omätligt rik familj och, eftersom det framför alk var den liturgiska
förnyelsen, som ,rfadern I7agner ägnade stg åt, hade han hittills undkommit
det missbilligande och den förföljelse, de allvarligare och djupare andarna
inom the Oxford movement redan fått kanna på.

Mrs Bridges tycks luta åt den åsikten att fader '$(/'agner längtade efter
martyrkronan och att det var därför han, fast engelsk lag förbjudit det, upp-
muntrade sina skyddslingar att bikta för sig. Men vafiör skyndade han sig
då att delge myndigheterna innehållet i Constances första bikt för honom;
hon hade erkänt, att det, när allt kom omkring, var hon som mördar sin
styvbror! Detta steg förefaller egendomligt, ty fader T/agner skulle ju kunnat
bli marryr på ett mycket fullständigare sätt genom att, som en v e r k I i g
katolsk präst skulle gjort 

- 
en av dem hade nyss hamnat i fängelse för

den sakens skull - 
neka att utlämna en bikthemlighet till en vzirldslig dom-

stol!
Mrs Bridges har heller inte lyckats med det omöjliga: atr tillfredsställande

forklan Constances steg. Över flickans egna läppar kom efter bekännelsen
aldrig mer än några få ord som förklaring. Hon sade den sista gång hon
råkade sin far: >Det är du och Gud som är orsak till detta-" Den srumma
stoicism som utmärkt henne livet igenom slog därefter sin mur kring henne.
Utanför den står man frågande och undrande. Hon hade sett sin mor stilla
uthärda det mest outhärdliga. Hennes egen uppfostran, liksom hennes religiösa
läggning, lärde henne likaså att endast genom att uppoffra allt sitt eget kunde
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hon vinna herravälde över sitt motspänstiga och olyckligahjtuta. Var det en
sådan strävan, som drev henne att anklaga sig själv? Eller förenades med den

viljan att skona och skydda fadern - M a n n e n? Han, som hon blivit lii.rd
var den enda viktiga och oundgängliga faktorn i det samhälle hon viixt upp
inom - han, som hennes mor själv lärt att man borde offra allt för. Ingen
kan någonsin få verklig klarhet i den saken.

Den sista påsken i friheten hade Constance tillbringat i f.asta och bön samt
i en så sträng avskildhet, att endast abbedissan fått nalkas henne. Det är tyd-
ligt att myndigheterna ansåg att denna kvinna, kanske t o. m. mer än den
vekare prästen, påverkat, ja,t.o.m. hypnotiserat henne till bekännelsen. Men
Constance var av starkare virke än så. Om hon falskt anklagade sig själv
måste det ha varit i ea behov av fullständig självförintelse och självförnekelse
likt det, som kom medeltida helgon att stympa sig själva nära nog till diids.

Hennes ungdom räddade henne från dödsdomen, men kanske bidrog också

de allvadiga wivel hennes domare hyste om att hon verkligen kunnat dcida

barnet på det sätt hon beskrev. Mrs Bridges säger sant atr >hon lyckades inte
bevisa att hon utfört dådet utan rvärtom att hon inte gjort det>. Hade hon
levat i vår tid skulle i stället för fängelsemyndigheterna psykiatrikerna fått
hand om henne. Men även på den tiden och för dess förhållanden väckte pro-
ceduren mot henne en oerhörd indignation. Man ansåg att undersrikningen
varit mer än bristfällig och framförallt hade ju någon rättegäng aldrig före-
kommit! Mr. Samuel Kent kunde sedan flytta vaft han ville med sitt harem;
efter dotterns förwinnande i fängelset var han en dcil man.

Constance satt fängslad i tjugo år, innan hon togs om hand av ett syster-

skap, som hjälpte henne att emigrera till Canada och okända tiden. Mrs
Bridges råkade under sina forskningar i hennes historia en av de gamla
systrar, som i sin ungdom känt henne, då hon åldrig, bruten och släckt kom
ut ur straffarbetsanstalten. Men det tycks endast ha varit till sin fysiska hälsa
hon var knäckt >Miss King was well content>, sade den syster författarin-
nan talade med. Ett sällsamt epitafium över ett sällsamt öde!

Anna Lenab Elgströrn
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KATOLSKA PERSPEKTIV

Kristen fostran i det plutalistiska
samhället

För att något belysa den katolska kyr-
kans syn på skol- och undervisningsfrågor
i det pluralistiska samhället publiceras
följande uttalande av biskopen i Miinster/
'S7'estfalen, dr Josepb Höffner. Den kon-
kreta problematiken speglar tyska förhål-
landen men de grundläggande id6erna är
ur katolsk synpunkt allmängiltiga.

I det moderna samhället sker barnens
uppfostran inte blott i familjen utan även
och i stor utsträckning genom fi, fil-
men, radion, pressen, gatan, fritiden, kin-
dergarten och skolan. Beträffande de
kristna föräldrarnas ansvar för skolans
uppfostran kan man fastställa följande
grundsatser:

r. All uppfostran är till sitt väsen
vdrdebunden. Den bestäms av ideal, som
har sitt utsprung och sin grund i reli-
gion och livsåskådning. Såsom kristna
känner vi det kristna uppfostringsidealets
storhet och rikedom: flerren Kristus har
kallat barnen till barnaskap hos Gud. Att
bevara och uweckla detta barnaskap är en
livsuppgift f.ör alla kristna.

Men i det moderna samhället lever
människor med olika religion och livs-
åskådning bredvid varandra: protestanter,
katoliker och judar, liberaler och ateister
osv. Frågan om det sanlas, godas, heligas
och skönas väsen besvaras med andra otd
inte på szunma sätt av alla. Vem skall be-
stämma den tro eller den livsåskådning,
i vilken barnen skall uppfostras?

z. Det är, såsom det heter i grundla-
gen, föräldrarnas "naturliga rätt) och
trängande plikt att uppfostra sina barn
och att ge uppfosffan dess religiösa eller
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livsåskådningsmässiga utformning. Följ-
aktligen har föräldrarna rätt och plikt att
bestämma hur deras barn skall uppfostras
utanför familjens ram. Då kommer för-
aldlatna naturligtvis att välja de skolor,
barnträdgårdar och institutioner, som
motsvarar deras tro och som erbjuder ga-

rantier för att deo kristna uppfostran som
påbörjats i hemmet fortsätter och förs vi-
dare i samma anda även utanför familjen.

Man har vissedigen sagt att barnets tätt
står högre än föräldrarätten, men det är
ett tomt slagord. Vem är djupare enga-
gerad i barnets välfärd än föräldrarna?
Vem är den främste och förste försvararen
av barnets rätt? Naturligwis de, som inte
bara har fött barnet utan även är bundna
vid det med sin kädek och sin tillgiven-
het och som vill barnets bästa. Far och
mot saknar i det avseendet motstycke.
Skulle man då ta bort föräldrarnas rätt
och ansvar för barnet och övedämna an-
svaret åt staten eller åt de infall, som kan
komma från liberala ideologer? De ka-
tolska familjerna är inte asociala så att
man behöver utöva förmynderskap mot
dem. De kommer själva att träda in för
sina barns rätt på ett riktigt sätt.

Den som angriper en fars och eo mors
rättigheter, kränker samvetsfriheten. Ka-
tolska föräldrar, som i tro och kädek är
bundna vid Guds Son, ser det som sin
högsta och väsendigaste samvetsplikt att
föra sina barn till Gud, som de själva
älskar, och att bevara sina barn i sin tro
på Gud. Den som hindrar föräldrarna att
fullgöra denna plikt, förstör den inre fre-
den i vårt folk. Föräldrarnas samvete har
oantastligt företräde framför staten, för-
samlingen och de politiska partieroa Den
som har övertygelsen att hans barn inte
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skail uppfostras religiöst, må tillämpa den
överrygelsen vid sina barns uppfostran.
Men det förefaller egendomligt att vissa
människor är så intresserade av de ka-
tolska föräldrarnas barn. Såsom myndiga
kristna och likaberättigade statsmedbor-
gue ht dessa föräldrar räm och plikt att
kräva den skola för sina barn, som deras
samvete kräver, dvs. som ger en enhetlig
religiös uppfostran där den kristna tron
är integrerad i hela undervisningen.

3. Ju yngre ett barn är desto mera be-
höver det en religiös uppfosuan av ovan
antydd art. Ett barn kan inte finna sig
till rätta i virrvarret av moderna åskåd-
ningar; det saknar natudigtvis omdömes-
förmäga- Barnet skall och måste få ostört
växa upp till en enhetlig hela livet om-
fattande religiös och sedlig hållning. De
områden utanför familjen, i vilka barnen
lever, måste tillsammans med familjen
bilda en inre enhet och därför är föråild-
rarna medansvariga f.ör alla dessa om-
råden.

I en katolsk familj sker den kristna
uppfostran inte blott när modern beder
med sirt barn eller beräaar om Krisrus.
Hela uppfostran i familjen * prä.gLad av
den kristna tron. Det är därför inte nog
med att skolan ger eft par kristendoms-
lektioner i veckan, Dess uppfosran måste
vara genomsyrad av katolsk uo för att
vara kongruent med hemmets. Det ät ju
den konfessionella skolans väsen. Själv-
fallet är det en väsendig uppgift för ka-
tolsk uppfostratr ac hjdlpa den unge
kristne att växa upp till självständighet
och eget ansvar, att bli i inre mening
myndig.

4. Det skulle inaebära en grov kränk-
ning av den lag, som gäller i vårt ur livs-
åskådningssynpunkt oenhediga samhälle,
om man försökte inrätta likriktade en-
hetsskolor för alla barn. I det moderaa
samhället kan staten som sådan inte över-
ta någon uppfostringsuppgift. Om den
skulle låta sina myndigheter och tjänste-
män lösa sådana uppgifter med alla barn
utan åtskillnad, så vore det omöjligt att

undvika tvång i religiöst och vdddsåskåd-
ningsmässigt avseende. Myndigheterna be-
står av människor. Den ene är katolik,
den andre protestarit, liberal eller icke-
troende. Hur skall den som tänker annor-
lunda eller den icke-troende kunna upp-
fostra i egendig meoing utan art hans tro
eller vd.rldsåskådning lyser igenom?

Tesen att det finns en över alla reli-
gioner och bekännelser svävande )super-
uppfostran) omfattas av liberaler men
förnekas av katolskt tänkande. Det finns
ingen ur religiös eller våddsåskådnings-
mässig synpunkt neutral uppfostran. När
man argumenterar för en världsåskåd-
ningsmässigt likriktad enhetsskola, så är
det en efterklangsföreteelse från national-
libetalismen under förra århundradet, vil-
ken gav upphov till kulrurkampen.

I själva verket lränker ingenting så
tidesdigert ett folks enhet sorn försök till
tvångsåtgärder på det religiösa området.
Kulturkampen under det förra århundra-
det är ett entydi$ bevis för riktigheten i
dena påstående.

6. I den av kristen tro präglade bekän-
nelseskolan fosuas inte barnen att förakra
utan till att utöva tolerans eftersom denna
tolerans krävs av den lristna tron själv.

I november 1963 övedade konciliet in-
gående och grundligt om tolerans och re-
ligionsfrihet. Resultatet som man kom
fram till var följande: varje människa är
förpliktad att med Guds hjälp försöka
komma till insikt om vad Gud fordrar av
henne; i denna strävan får människan inte
låta sig representeras av någon annan.
Men om nu en människa, uots upprik-
tiga försök, missuppfattar Guds vilja, så
har ingen medmänniska rätt aft förgripa
sig på vederbörandes samvete, även om
det tagit miste. Intolerans i religiösa frå-
gor är till sist en kränkning av män-
niskans värdighet som person, eftersom
den berövar människan hennes frihet
gentemot sitt samvetes röst, vilken även
för den som tar miste i god tro fr"-står
som ett högsta och heligt bud. Religions-
frihet tillkommer inte bloa den enskilda
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människan utan även de religiösa gemen-
skaperna. Alla försök att antasta denna
frihet kränker både samvetsfriheten och
de rättigheter, som tillkommer vår Ska-
pare och Återlösare. Dessa grundsatser

undervisas barnen om i katolska skolor,
Därför finns det ingen fara för intole-
rans från deras sida.

Då och då sägs det att bekännelse-
skolan drar ett taggtrådsstängsel rakt ige-
nom vårt folk. Dänill kan svaras: även

om i en stad alla skolor vore enhetssko-

lor, måste i många fall barn som dag-

ligen leker med varandra besöka olika
skolor 

- 
på grund av skoldisaiktens

gränser. För övrigt lär oss erfarenheten
att uppdelningen i två kristna kyrkor inte
är någon [a:a f& den inre freden i vårt
folk. Om man vill vara uppriktig måste

man tillstå att de verkliga spänningarna
ligger på ett annat plan, nämligen det

ekonomiska och politiska 
- 

l11s mellan
de båda kyrkorna, inte på det religiösa
området. Vi kristna vill inte sudda ut el-

ler krympa skillnaderna, varken i den

evangeliska eller den katolska kyrkan. Vi
får det inte. Men vi är brö,Cer, även om
vi är åtskilda bröder.

Kyrkan i Kametun

Ärkebiskop Jean B. Zoa, född
1924, leder sedan 196r kyrkoprovinsen
Kamerun. I den afrikanska biskopskon-
ferensen med dess 299 medlemmar un-
der kardinal Rugambwas ledning är han
sekreterare i den franskspråkiga avdel-
ningen. Vid konciliets första session på

hösten r96z framträdde ärkebiskopen
som talesman för den afrikanska kyrkan
med markerat reformvänlig inställning.

Ärkebiskopen har i en attikel tecknat
det kyrkliga läget och kyrkans uppgifter i
den unga staten Kamerun. Flans synpunk-
ter har sitt speciella intresse därigenom
att de ger ett av de många exemplen på
hur den katolska kyrkans sociallära, sam-

ry6

manfattad och vidare utvecklad i Johan-
nes XXIII:s stora encyklika Mater et
Magistra, påverkar och präglar kyrkole-
darnas arbete. Utan att encyklikan nämns
i artikeln, träder dess tankegångar i da-
gen på flera punkter.

Artikeln ifräga har publicerats i Dra
hatbolischen Missionen (w af ryQ) uh
därur hämtas följande.

Yårt Karnerun

Kamerun är lika stort som Tyskland
före det senaste världskriget och det har
mer än + milj. innevånare. Av dessa är
8oo ooo katoliker, 6oo ooo protestanter
av olika slag och 4oo ooo muselmaner.
Dessutom finns omkring 3 milj. hed-
ningar, av vilka r milj. lever i norra
delen av landet under muselmanernas
välde. Fram till 1916 var Kamerun tysk
koloni men landet delades efter första
världskriget mellan Frankrike och Eng-
land. År 196o blev landet fria c.h 196r
förenades dess båda delar till ett rike.

Landets sördra del har många skolor
åtminstone för elementarundervisning,
och 85 % av befolkningen under z5 år
har gätt i skola. Inom området lever
över r milj. döpta kristna, katoliker och
protestanter. Man finner dem i alla slags
uppgifter, till och med i regeringen där
de innehar nyckelpositioner. De är verk-
samma i det ekonomiska, sociala och po-
litiska livet, men tyvärr hat inte de
kristna ett inflytande, som motsvarar de-
ras antal i landet. Kamerun präglas allt-
jämt av hedniska seder och bruk samt
modernt laicistiska lagar och inrättningar.
Detta är ett kärnproblem för kyrkan. Men
samtidigt erbjuder det förhållandet att
hon lever och arbetar i ett ungt land
många positiva möjligheter.

Missionen komnzer

År r89o kom de första katolska mis-
sionärerna till Kamerun från Tyskland.
Före dem fanns redan protestanter, som
var verksamma vid kusten. Det första mis-
sionärerna måste göra, var att lära sig
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språket samt studera landets seder och
bruk. Många av dem offrade sin hälsa

och sina liv i det svåra klimatet, som de
inte tålde eftersom de var ovana vid det.
Malaria, feber och för stor arbetsbörda
var missionärernas största fiender.

Snart nog försvann befolkningens miss-
roende och reserverade hållning. Man
märkte, att missionärerna inte ville något
ont 

- 
tvärtom. Det var rent av fördel-

aktigt att gå till missionen. Där fanns
siukstationer och skolor och där kunde
man ofta få skydd mot förtryck. Snart
började man tala om massdop. Stora ska-
ror korn till bikt och kommunion. Statis-
tiken visade en snabbt stigande kurva,
När de tyska missionärerna måste lämna
landet år 1916, Ianns mer än 2j ooo
döpta. Idag räknar de 8 stiften 8oo ooo
katoliker.

Många har tvivlat på vårdet av dessa

massrörelser och menat, att man istället
borde ta upp färre människor i kyrkan
och ge dem en bättre undervisning. Men
man måste ha sett ett övervägande mu-
hammedanskt land som Guinea eller
Nordnigeria för att kunna bedöma mis-
sionärernas arbete. De ökade antalet mis-
sionsstationer och kateketer och döpte
många. Dårigenom spärrade de vägen för
islam, som var på frammarsch och som
understiddes av de franska kolonialmak-
terna,

Sedan dess har mycket hänt Sjukhus
och apotek för de fattiga har byggts lik-
som folk- och yrkesskolor. Den rnissio-
nerande kyrkan söker även göra det möj-
ligt för den enskilde att leva som katolik
fullt och helt. Man har byggt kyrkor
och kapell, bildat föreningar, skapat andra
atbetsformer och försökt att ge kyrkan
ett iohemskt prästerskap.

Trad.ition ocb lcirnyehe
Idag, skriver ärkebiskopen vidare, står

kyrkan inför avgörande uppgifter, och
fortsätter:

Här liksom i hela Åfrika är uppgiften
densamma, som Kristus gav apostlarna.

,Gå ut i hela världen och gör alla folk
tiil lärjungar.o Såsom det redskap, genom
vilket Ktistus når oss idag, har kyrkan
i Kamerun tre huvuduppgiftcr. Hon vill
ge oss tron, sakramenten och det gudom-
liga livet samt genom sitt pastorala arbete
vidareutveckla vårt trosliv och föra oss

fram till dess fulländning.
Vårt folk har inte speciellt svårt att

tro. Sakrament och ceremonier tycks till
och med svara slag mot något i Kameruns
siäI. Den egentliga svårigheten ligger i
den tredje uppgiften, av vars lösning
kristendomens framtid i Kamerun är helt
beroende. De människor i vårt land, som
har antagit eller kommer att anta evange-
Iiet, lever i två världar, som filosofiskt-
juridiskt har olika utgångspunkt men
bäda år hedniska.

Traditionella trosföreställningar och
traditionellt socialt-sedligt beteende ut-
gör den grund, på viika våra medborgare
lever.

I den traditionella religionen var Ska-
paren långt avlägsen och fromheten be-
stod i att fullgöra ett antal riruella bruk
samt att respektera en rad stränga förbud.
Kristendomen visar på en personlig Gud.
Religionen är nu Guds tilltal och män-
niskans svar. Den skapar ett personligt
förhållande. Våra förfäders vetenskapliga
ansträngningar gick ut på att ge en reli-
giös förklaring till allt, som inte kunde
förklaras på annat sätt. Därav uppstd
böjelse för fetischism. Ett gammalt ord-
språk säger: >Det finns knappast en
naturlig död.> Andar, hemliga makter,
onda ögonkast och grannen, som ville en
något ont 

- 
däri fann man förklaringen

till olyckor, felsteg och sjukdomar.
Detta sätt att tänka leder till passivitet

och praktisk fatalism. Dessutom domine-
ras släkten och förtrycker den enskilda
individen. Kolonialmaktens metoder tillät
inga egna initiativ och förstärkte därige-
nom tendensen att dra sig undan per-
sonligt ansvar. Kyrkan i sin tur måste
anstränga sig att fostra afrikanen till
medvetande om sin personlighet och sitt
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eget ansvar, uppmuntra honom till djärva
insatser.

Även inom familjen måste kristendo-
men verka nyskapande. Äktenskapet skall
grundas pä tvä människors personliga
kärlek och byggas på deras fria val och
överenskommelse. I en traditionellt poly-
go- omvärld måste kyrkan väcka med-
vetande om ,det äkta paretu. Hustrun
måste bli aktad som jämbördig partner,
vilken har medbestämmanderätt även i
de stora familjefrågorna. Äktenskapet
måste frigöras från de bojor, som brud-
köpet innebär och som gör det svårt för
många unga människor att gifta sig. Jord-
fördelningen regleras ännu idag av stam-
mens lagar och egendomen tillhör släk-
ten. Men då släkten i sin tur leds av de

äldste, kan unga människor inte förvärva
något land utan deras välvilliga med-
givande.

En ny atuld.

Kyrkan möter även hotet från en njut-
ningslysten praktisk materialism samt
från laicismen och marxismen. Oav-
hängighet, politisk organisation, vårt
lands uppträdande i internationella sam-
manhang skapar andra problem, som kyr-
kan måste överväga.

De kristna i Kanerun lever i en myc-
ket ung stat, som håller på att finna sin
form. Tillsammans med våra landsmän,
hedningar såväl som muselmaner, skall
vi bygga upp denna stat materiellt och
ekonomiskt. Åfrikanen måste försöka att
göra sig till herre över jorden och att
tygla de naturkrafter, vilka han tidigare
uppfattade som fientliga. Men den kristne
får inte stå passiv inför dessa uppgifter.
Han måste energiskt medverka i kampen
mot underutvecklingen.

Än viktigare är dock uppgiften att
finna äkta harmoni i somlivet mellan
människor. Gemenskapsformer måste ska-
pas, som säkrar den mänskliga värdighe-
ten och de mänskliga värdena. I antat
fall kommer djungelns lag att härska.
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Kyrkans bidrag består i att fosua myn-
diga, självansvatiga kristna, som lever
sin tro fullt och helt; övertygade och
klarseende män och kvinnor, som har
f.&mäga att påverka srmhällsuweck-
lingen, politiken, ekonomin, kulturen
och familjen och därigenom bidrar till
deras sunda utveckling. Att organisera
det samhälleliga livet tillkommer det bor-
getliga samhället och här kao kyrkan
endast ingripa tillfälligtvis eller för att
komplettera. Flennes egentliga uppgift är
att v^rz ljus och surdeg. Om hon håller
fast vid det, undgfu hon två faror: ghettot
som avgränsar sig, och fascismen, som
vill organisera allt.

Som ljus hjälper kyrkan till vid sam-
hällets uppbyggnad genom att levande-
göra Kristi lära och naturrättens grund-
satser. Som surdeg skall hon genomsyra
den mänskliga gemenskapen med kristet
liu Kyrkans framtid i Kamerun är löftes-
rik, om det lyckas att snabbt fostra ett
inhemskt prästerskap och lekmän, $om är
medvetna om dessa två uppgifter.

Naturligtvis måste vi utbreda kyrkan
genom atc omvända människor, grunda
nya missioner och skicka ut kateketer.
Men det är också ytterst angelä get att
göra kyrkan verksamt och effektivt när-
vatande bland människorna genom en för-
djupad utbildning av lekmännen, srudeo-
terna, ungdomen i stad och på land, den
kristna familjen. Kamerun har flera se-

minarier men ännu saknas ett oumbärligt
verktyg i kyrkans arbete: ett hus, till vil-
ket vi kan knyta uppgiften att ge lek-
männen en religiös och social skolning.
Sedan 1956 arbetat en cirkel ,Nova et
Vetera, och sedan 196o en folkhögskola
med samma namn, men vi saknar ännu
tillräckliga lokaler. Genom våra kurser
och föredrag når vi dock kontinuerligt
över r 5oo lekmän. Dessa skall bidra till
att Kamelun i sitt sociala liv blir öppet
för kristna värden.
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Kytkan i Gtekland och mötet i kejsar Leo III att det nuvarande kunga-

Jerusalem rikets område skulle lösas från gemen-
skapen med Rom och läggas till patriar

Ärkebiskopen Krysostomos av Åten var katet i Konstantinopel. Anledningen där-
som bekant mycket kritisk mot mötet mel- till var bildstriden. Före kejsarens beslut
lan påven och den ekumeniske patriarken löd landet omedelbart under biskopen i
i Konstantinopel. Man har förklarat detta Rom såsom patriark i Västern, oaktat
med den rivalitet, som råder mellan landet politiskt hörde till östern efter år
Greklands kyrka och patriarken, men det 395.Päven hade en företrädare i Tessalo-
förklarar inte helt den grekiske ärkebis- niki som representerade honom i Grek-
kopens hållning. land.

Den ,synodala kyrkan i konungariket
Greklandu fu idag helt oberoende av den
ekumeniske patriarken i Konstantinopel
men en del av landet lyder i kyrkligt av-
seende alltjämt under honom. Det gäller
Dodekanes, en grupp på toli öar, bland
vilka den största är Rhodos, samt Kreta
och munkrepubliken Athos. Metropoli-
terna på Rhodos och Kreta, Spiridion och
Eugenios, beledsagade till och med pa-
triarken på dennes resa till Israel.

Om man ser till storleken är det eku-
meniska patriarkatet i Konstantinopel för-
håilandevis litet. I Europa räknar det om-
kring 67o ooo själar medan den grekiska
kyrkan har omkring 8 millioner. Till det
ekumeniska patriarkatet räknas visserligen
de grekiska emigranterna i Västeuropa
och Amerika, vilka uppskattas till r 1/,
million. För deras räkning har patriarken
insatt exarker, vilkas namn ofta nämn-
des i samband med påvens resa till Israel:
i London residerar meuopoliten Åthena-
goras av Thyatita, exark för Västeuropa,
och i New York meuopoliten Jakovos,
exark över Amerika.

Kungariket Greklands kyrka däremot
är den största bland de ortodoxa gemen-
skaperna i den fria världen. Det är där-
för begripligt, om den vill spela en mot-
svarande roll och att den inte med för-
tjusning ser llatriarken av Konstantino-
pel frammäda såsom ledare.

Men rivaliteten har djupare, långt bort
i tiden liggande orsaker. Grekland hörde
under elva århundraden till det ekume-
niska patriarkatet, närmare bestämt mel-
lan 732 och 1833. Ar 732 dekreterade

År 1833, då Grekland bildades som
en följd av befrielsekriget mot turkarna,
skilde sig den grekiska kyrkan från den
ekumeniske patriarken. För grekerna, som
vunnit politisk frihet, var det otänkbart
att i religiöst avseende lyda under patriar-
ken i Konstantinopel som bodde på tur-
kiskt område.

Konstantinopel hade en gång i tiden
motiverat sitt primat i östern genom hän-
visning till att det på grund av sin poli-
tiska ställning måste beraktas som det
nya Rom, där kejsaren bodde och senaten
sammanträdde. Stadens politiska bety-
delse försvann en gång för alla genom
turkarnas erövring (tqSl). Pauiarkens
makt och inflytande växte dock under
turktiden. Han ansågs vara det religiösa
och borgerliga överhuvudet för alla orto-
doxa kristna i hela det ottomanska riket.
Men patriarkens nära relationer till den
turkiske sultanen gjorde ut grekisk syn-
punkt beroendet av pauiarken i Kon-
stantinopel lika förhatligt som beroendet
av turkarna. Ätt medborgarna i det nybil-
dade kungariket i Grekland, dvs. patriar-
kens eget folk, lösgjorde sig från honom,
visar hur djupt hans anseende hade sjun-
kit. Visserligen hängdes patriarken Gre-
gor V framför porten till sin katedral i
Konstantinopel (påsken r8zr), med rätt
eller orätt beskylld för att ha deltagit i
grekernas uppror. Men inte ens en sådan
död kunde återställa hans anseende i gre-
kernas ögon.

Kungariket Greklands oavhängiga kyr-
ka var sålunda redan genom sio existens
en prorest mot det ekumeniska patriar-
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katet, vilket först r85o förmådde sig att
erkänna Greklands autokefali. Allt detta
lever nanrrligtvis alltjämt i grekernas
minne och måste tas i betraktande om
man vill förstå deras sätt att uppaäda.

Men ännu en omständighet måste man
ta med i beräkningen och den torde spela
en ännu större roll: den hos grekerna
djupt rotade avskyn för allt latinskt.
Denna avsky är gemensam föt alla greker,
vare sig de lever i Grekland eller Tur-
kiet. Pariarken Athenagoras har dock i
kraft av sin personlighet och på grund av
sina talrika kontakter 

- 
han har levat

länge i Åmerika 
- 

gjort sig fri från
dessa fördomar, nen även i sitt eget pa-
triarkat kunde han endast med svårighet
hävda sin ståndpunkt och detta under
motstånd från flera av sina metropoliter.
Det åir följaktligen begripligt att han inte
utan vidare har lyckats överföra sin egen
generositet till grekerna son inte ens är
honom underställda,

Grekland har tidigare lidit mer under
det latinska herraväldet än Konstantino-
pel. Latinarna var bara några åttionden
(tzo4-tz6o) herrar i den gamla kejsar-
staden vid Bosporen. I Grekland och på
öarna härskade de däremot under år-
hundraden. På det grekiska fastlandet var
erövrarna italienare, fransmän och kata-
laner, som grundade ett otal små fursten-
dömen. Där bröt också det västliga herra-
väldet först samman vid rurkarnas an-
stormning under andra hälften av r4oo-
talet. På öarna härskade Venedig delvis
till ry97; Kreta var t. ex. venetianskt mel-
lan rzoT till fi6g. Från slutet 

^v 
r4oo-

talet och fromåt erövrade turkarna lång-
samt den ena efter den andra av de ciar

som venetianatna härskat över.
Det latinska herraväldet har kvarläm-

nat många bittra minnen hos grekerna.
Man kallar alltjiimt latinarna för rfran-
kerr i Orienten och det är ett skällsord.
En personlig upplevelse som illustration:
I september 1963 besökte jag Aten med
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en grupp pilgrimer pL vig till det heliga
landet. Äkropolis demonstrerades för oss

av en fint bildad dam, varvid hon i för-
bigående lät undslippa sig: "Frankerna
har alltid vatit vära argaste fiender.> Ett
exempel ur historien: Frans von Salem,
en av de s. k. reformerade fransiskanerna
i Egypten, skrev 1697 till Propaganda-
kongregationen i Rom om svårigheterna
att uppnå en union med den koptiska kyr-
kan. Kopterna skulle komma att kallas
,frankerr, slcev han, och därmed beteck-
nade turkarna men även de Lristna de
mest avskyvärda förbrytarna i världen. En
sådan notis belyser hurudant det minne
är, som västeurop6erna har kvarlämnat i
Orienten. '

Omdömet är naturligwis inte helt rätt-
vist. Men hur sorn helst var de latinska
herarnas framfart inte ägnad att väcka
grekernas sympati. Påven Innocentius III
inrättade t2o9 ett latinskt ärkebiskops-
döme i Aten, under vilket elva suffraga-
ner stod, Påven avsåg till en början att
kort och gott avskaffa den grekiska riten
men besinnade sig och medgav motvil-
ligt att han skulle acceptera de föt Orien-
ten karakteristiska bruken. Venetianarna
tålde i sina besittningar över huvud taget
inga regerande biskopar utan endast vig-
biskopar 

- 
emedan Rom önskade det.

På r3oo-talet övergick Rom till att steg
för steg påLlägga grekerna latinsk ritus.
Dessa greker gällde officiellt som kato-
liker. Hur litet de var det i själ och hjärta
framstod klart, när Västerns herravälde
bröt samman; de bekände sig genast till
österns ortodoxi. 

*

Allt detta måste man hålla i minnet,
orn man vill förstå den reaktion som upp-
stod i Grekland vid mötet mellan påven
och patriarken av Konstantinopel. Vad det
enkla folket och många munkar tänker
om påven kan man srudefa på en gam-
mal väggmålning i ett serbiskt kloster på
Athos: påven ställs bredvid den falske
profeten Muhammed och ärkekättaren
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Arius. År 1964 kommenterar tidningen
Tlpos et bild från mötet mellan patriar-
ken och påven på följande sätt: 'Påveo
håller fast sirt byte med uttrycket hos en
tillfredsställd hyena. I patriarkens hjälp-
lösa ansiktsuttryck avspeglar sig en känsla
av stor skuld.n Tidningen kritiserar i:a-
triarken speciellt därför att han uppsökte
påven i den apostoliska delegaturen i Je-
rusalem. Den ser däri ett erkännande av
påven 

- 
denne heretiker och kättare 

-som kristenhetens förste biskop. Om de

båda hade träffats på neutral mark hade
man kunnat tala om €tt äkta möte. Men
nu rvisade Vatikanen sin sataniska skick-
lighet att yaerligare förödmjuka patiar-
katetu. Athenagoras i sin enkla munk-
dräkt kom till påven som den förlorade
sonen, och denne tog emot patriarken i
fullt ornat. Framför delegaturens port
hade påven gått ned några trappsteg mot
patriarken liksom en överordnad till sin
underordnade.

Misstron är ännu så djupt rotad att allt
vad påven gör i bästa avsikt blir miss-
tolkat.

Det gamla sättet att se är fortfarande
levande. Vi måste räkna med det och för-
söka förstå det, vilket är den första förut-
sättningen för att kunna övervinna mot-
sättningarna. Men detta synsätt uttrycker
inte den förhärskande stämningen. Pa-

triarken Åthenagoras förklarade själv i en
intervju för en tysk journalist: "Vi vet
här att åtminstone 8o o/o av Greklands
greker står på vår sida." I själva verket
blir antalet av dem, som vill glömma det
Iörgängna dagligen allt större. Ett bevis
för det är de stora dagstidningarna i Aten
och deras sätt att behandla mötet i Jeru-
salem. Dessa tidningar brukar i vantiga
fall inte ägna mycken uppmärksamhet åt
katolska angelägenheter. Ett undantag ut-
gjorde redan Johannes XXIII:s död och
nu fyllde påvens resa förstasidorna med
jåtterubriker, stora fotos och utförliga, i
allmänhet sympatiska reportage. Kom-
mentarerna efter resan var även de posi
tiva.
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Meningarna är delade i Grekland både
bland präster, teologer och lekfolk. Men
den allmäona opinionen stöder i allt
störe utstreckning ett samtal med Rom
av den art som patriarken Åthenagoras
har inlett.

lYtilbelm d.e Vdes SI

Vatikanens bibliotek

Vatikanens bibliotek skiljer sig från de
flesta andra bibliotek i det avseendet att
det inte är något statsbibliotek, alltså i
vårt fall inte den gamla kyrkostatens eller
den nuvarande Vatikanstatens. Det tillhör
påven personligen och därför heter det
Biblioteca Apostolica Vaticana. Det är 

-i medeltida mening 
- 

i111s blott en sam-
ling handskrifter utan det innehåller alla
kulturföremåI, som påvarna har skänkt
under tidernas lopp eller mottagit som
gåva. Det har alltså vid det egentliga bib-
liotekets sida vuxit upp ett )museum>,
som stäodigt ökar sina samlingar.

Av vad ovao sagts framgfu att Biblio-
teca Apostolica Vaticana inte är ett urlå-
ningsbibliotek.

Kärnan i bibliotekets samlingar utgö-
res av de 6z 5oo handskrifterna. Dessa är
indelade efter olika ,fondiu, av vilka en,
den s. k. >FondoVaticanoE, ständigt växer.
De övriga är avslutade samlingar, t. ex.
,Fondo Reginao, drottning Christinas
bibliotek, eller >Fondo Palatinor, ett bib-
liotek som en gång kurfursten Maximilian
på sin tid gav påven som tack för hjälpen
i det 3o-åriga kriget. Det finns också
andra, mindre fondi, sorn kommer från
familjerna Chigi, Barberini, Urbino osv.
Mycket utnyttiad är för närvarande sam-
lingen av musikalier, t. ex. den som till-
hört Capella Sistina eller Capella Giulia.

Handskrifterna är inte indelade i sak-
områden eller efter det språk, som de av-
f.attats pä, utan efter alfabet, alltså: la-
tinska, grekiska och orientaliska. Detta
sistnämnda omfattar flera alfabet såsom
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det armeniska, syriska, koptiska och abes-

sinska.
Sedan omkring zoo är tillbaka iir s. k.

rscrittorir sysselsatta med att katalogisera
och bearbeta alla dessa handskrifter. De
bildar ett kollegium som för närvarande
har 9 huvudledare. Rent teoretiskt är
handskriftssalen avsedd för deras arbete
men den iL dock varje förmiddag öppen
för andra forskare och används av lärde
från hela världen.

För att bevara handskrifterna finns en
restaureringsverkstad, Ett fotografiskt la-
boratorium g& fotostater och filmar
handskrifter. Detta laboratorium har t.ex.
utfört mycket arbete för det katolska uni-
versitetet i St Louis (USÅ).

Vid sidan av handskriftssamlingen
finns ett bibliotek, som består av två
grupper. Den första utgöres av de birker,
som kom tillsammans med de ovan
nämnda handskriftssamlingarna, den
andra åir nyanskaffningar. Till den första
gruppen hör ungefär 5 4oo inkunabler;
efter London, Paris och Miinchen är detta
den största samlingen. Eftersom biblio-
teket i första hand skall tjäna handskrifts-
studiet, nyanskaffas böcker främst från
följande ämnesområden: filologi, historia,
bibliografi samt kataloger över andra sam-

lingar. För ögonblicket finns det mer än
r mill. nummer. Rent siffermässigt är
biblioteket således iote så överväldigande
stort.

Påven Leo XIII utvidgade möjlighe-
terna att använda biblioteket genom att
skapa en läsesal, som med sitt referens-
bibliotek på 8o ooo rurnmer är en av de
största i vädden. Denna läsesal med sina
sammelverk och tidskriftsserier gör det
möjligt att studera ämnen, som inte alls
har beröring med handskrifterna. Den ut-
nyttjas också flitigt av forskare från hela
världen.

Liksom de flesta andra stota bibliotek
har även Biblioteca Vaticana en rschola
di biblioteconomiar, vars tvååriga kurs
ger diplom, som äger giltighet för alla
kyrkliga bibliotek i världen.

Biblioteket har ett eget förlag, vilket
såsom viktigaste arbete utger katalogen
över handskrifterna. Dessutom publice-
rar fötlaget faksimilieutgåvor av vissa
handskrifter och vidare en del geografiska
kartor som finns i bibliotekets ägo och
som är av oskattbart värde.

Vid sidan av allt detta har biblioteket
olika utställningar. Främst skall Salone
Sistino nämnas, där man kan se ett urval
av de värdefullaste handskrifterna från
loo- till r4oo-talen. Dessutom finns det
en mynt och medaljsamliog med r2o ooo
oummer.

Såsom viktigaste samlingar måste man
dock beuakta de båda >museernar, vilka
är unika inte blott på grund av vad de
inoehåller utan även på grund av de salar

diir de förvaras: >Museo profano, och
,Museo sacror. Många av de ddr utställda
föremålen har inte blott konstnärligt vär-
de utan även affektionsvärde. De är gå-

vor från hela den katolska världen till
påven.

Med de båda museerna förbinds det
s, k. >Årt-indexr: en fotokopia av ett lik-
artat index i Princetown USÅ, som re-
gistrerar alla uyckta arbeten över den
kristna konsten fram till r3oo-talet. Mu-
seerna utger också vetenskapliga kataloger
över olika delar av sina samlingar liksom
små häften till hjälp vid besök.

Utan wivel är Vatikaneos bibliotek ett
i olika avseenden betydelsefullt interna-
tionellt kulturinstitut.

A, M, Ammann SJ
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Mofteformationen i Skandinavien

Oskar Garste in; Rome and tbe CounterReformation in Scand.inaaia,

Vol. I. (r539-r j83). Oslo 1963, Universitetsforlaget.

Motreformationen i Skandinavien är egentligen en relativt blygsam affär, om man
skall vara ärlig. Alldeles för blygsam, sett från katolsk syopunkt. Kurian var oclså
så senfärdig i sina reaktioner att utgångsläget för nya förhandlingar inte var det
bästa. Inte minst med tanke på den politiska situationen i Nordeuropa hade mot-
reformåtionen ytterst små möjligheter till framgång i Sverige.

Trots detta har ämnet rönt stort intresse från forskarnas sida, alltsedan August
Theiner, chef för Ärchivio Segreto Vaticano under förra hälften av r8oo-talet,
började publicera primärmaterialet om den Heliga Stolen och Sverige. Skandinaviska
arkiv geoomsöktes nu av en rad forskare, som gjorde sitt arbete så grundligt an
knappast något nytt finns att hitta inom Skandinavien rörande perioden. När Vati-
kanarkiven öppnades började eo ny blomsringstid för forskarna. Den mest storstilade
aktionen var Henri Biaud ets Expödition Historique Finl'andaise å Rome i
börian av fuhundradet. Hans föttidiga död blev dock orsak till att relativt litet av
materialet kom att publiceras. Trots allt har Biaudet och hans lärjungar publicerat
mest. Meri det finns oanvända samlingar på flera ställen. I Köln förvaras pater J o-
hannes Metzlers SJ arkiv över nordisk och skandinavisk kyrkohistotia med
många kartoteklådor. Ännu större var den samling som framlidne professor O I u f
K o I s r u d skapat från europeiska arkiv. Denna samling har varit den minst till-
gdngliga, och det är därför dubbelt glädjande att vi nu genom Oskar Garsteins
framställning ffu en mera konkret uppfaaning av vad Kolsrud-arkivet kan ge.

Det är inte någon tråkig kaulog som Garstein bjuder på utan en överblick av
förhållandena under åren 1539-1583 med tonvikten lagd på Johan III:s tid. Man
beundrar det sän på vilket han lyckats få med så mycket av primärmaterialet utan att
belasa framställningen. Den omfattande notapparaten i slutet är en fyndgruva för
specialisten, medan den vanliga läsaren ffu en sammanhängande framställning, skriven
på en briljant och medryckande engelska.

Boken bör framför allt inuessera svenskar, ty det vat huvudsakligen i vårt land som
händelserna utspelades. Författaren har också ägnat huvuddelen av sin undersökning
årt Missio Saetica, vars yttre födopp är väl känt men som Garstein belyser med många
nya synpunkter och nytt material, som gör bilden mera konkret på enskilda punkter.

Dramats och bokens hjälte iir Laurentius Norvegus, mera känd som Kloster-Lasse.
Han var 37 är gammal, när han skickades till Stockholm, och ganska självslriven för
uppgiften eftersom hao var den ende i jesuitorden som kunde svenska. Laurentius
mottog uppdraget med stor entusiasm och vidtog så omfattande förberedelser att
Garstein förmodar en inspiration från Douai, där engelska katoliket utbildades för
sitt hemland under ledning av T(illiam Ällen.

Den bästa förberedelsen var dock den utbildning han fått. Laurentius' teologiska
kunskaper var berydande och hans fötmäga att uttrycka sig på latin imponerade stor-
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ligen i Sverige. Om man till detta lägger en talang som föreläsare och predikant är
det ej förvånansvärt att han snart fick ett rätt stort inflytande. Johan III tyckte tyd-
ligen bra om honom och fann honom lämplig att använda för sina äodamåI.

Intressant är den kungliga högskolan på Riddarholmen med Laurentius som rektor
och en rad andra jesuiter och katolska lekmän som lärare. Bilden av Laurentius som
predikant i Riddarholmskyrkan och även Uppsala domkyrka är lika fascinerande.

Men allt detta skedde på bekostnad av mänga kompromisser 
- 

ingen av de del-
tagande framträdde utåt som katolik eller präst. Så kom slutet också snabbt. Johan III:s
ombytlighet bidrog till detta, liksom Laurentius' bristande omdöme och kunskap i poli-
tiska frågor.

Kanske Laurentius Norvegus blivit lite för mycket hjälte i Garsteins framställning.
Författaren har fängslats av hans person och beundrar honom ganska reservationslöst.
Laurentius menade otvivelaktigt väl men hans metoder var något ujesuitiska" i sämre
mening. Glädjande nog röner han en del motstånd för detta även från sina överord-
cades sida.

Possevino kommer också in på scenen och spelar en betydande roll. Honom är
Garstein mera kritisk mot. Författaren har dock förtjänsten av att åter ha betonat möj-
ligheten att Katarina Jagellonicas stora arv från Sforza i Neapel kan ha spelat en
betydande roll i Johans inttesse för den katolska kyrkan, liksom hans eventuella as-
pirationer på den polska kronan.

Ibland saknar man en kritisk inställning hos författaren. Han blir lätt entusiastisk
över sina hypoteser och övergår till att behandla dem som fakta (t.ex. s. 224). Tonen
i boken är 

- 
egendomligt nog 

- 
väl polemisk. Garstein presenterar problemen ur

Roms synpunkt och fängslas av den stora planen om Missio Suetica. Men nog är det
hårt i överkant att tala om apostasi, när prinsessan Änna, Sigismunds sy$ter, övergår
till protestantismen vid blott 16 års ålder.

Våra invändningar vill vi helst kalla skönhetsfel. Som helhet är boken fängslande
och välskriven just därför att författaren är så engagerad i sitt ämne. Det är ytterst
glädjande att det stora arbete, som Kolsrud och Metzler nedlagt under en mansålder,
börjar ge resultat av detta slag. Vi behöver just denna form av sammanfattande fram-
ställning av motrefotmationens historia i Skandinavien för att ge relief åt de käll-
kritiska detaljstudier, som gjorts och fortfarande görs (bl. a. av Duin och Helk).

I försra volymen av sitt verk kartlägger Garstein tiden fram till 1583. Vi väntar
med intresse på fortsättningen, som skall gå fram till upprätandet av S. Congregatio
De Propaganda Fide är t6zz.

Lars Rootb SJ

Morgonsamling. SECO:s skrift-
serie r, utg. av Geo Hammar, Ja-
cob Palme och Gabriel Romanus.
Stockholm t965, Liber. Kr.
t6: 

-.
Ordet morgonandakt ändrades 1958

till morgonsamling och därmed markera-
des att en gammal tradition i svenskt skol-
väsen hade brutits. Något nytt skulle
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komma 
- 

men vad? Därom råder delade
meningar.

Några föteträdare för SECO har bett
ett drygt tjugotal personer uttala sig i
fuägan. Bidragen som publiceras i denna
bok är så utformade att flertalet bidrags-
givare dels givit nägra allmänna syn-
punkter på morgonsamlingen, dels presen-

terat ett förslag till "beuaktelse'. Bidrags-
givarna är till stor del kända och fram-
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stående personer, t. ex. Ålf Ahlberg, Stel-
lan Arvidrcn, Per Anders Fogelström,
Olof Hartman, Jarl Hjalmarson, Eva Mo-
berg, Harald Ofstad, Edand Sundsröm,
Victor Svanberg, Herbert Tingsten och
Per rVästberg. Skriften rubriceras som en
debattbok men vill samtidigt ge tips och
idder till utformningen av >den nya mor-
gonsamlingenu. Bidragsgivarna är både
kristna och icke-kristna. De sistnämnda
representerar det nya. Därför studerar lä-
saren vad de har att säga med särskilt
stort intresse.

Kvaliteten på de profana obeuaktel-
sernar är mycket skiftande, Några är ut-
märkta, t. ex. Per Anders Fogelströms
,Hoppetu, skriven med Stockholm som
väl utnyttiad bakgrund; andra skulle söva
ned majoriteten ,av eleverna i vilken
svensk aula som helst. Det är inte så lätt
att göt^ något, som verkligeo är använd-
bart, ja reot av inspirerande och stimu-
lerande i en svensk skola.

Svårigheterna ligger inte bara på det
tekniska planet, att kunna tala så att en
aula lyssnar. Man måste också ha något
att t^\a om. SECO:s skrift ger en brokig
provkarta på uppslag. Herbert Tingsten
t. ex. skriver om demokrati, Per Nfästberg
om rasdislriminering, David \Tirmark
om u-länderna, Stellan Årvidson litterärt
om "Jorden och stjärnornar, Teddy Bru-
nius om livets mening. Dessutom ger en
fyllig litteraturförteckning mängder av
förslag till hjälpmedel. Variationsmöjlig-
heterna är således stora; till och med pen-
sionsstriden finns med som exempel på
ett lämpligt sätt att börja skoldagen. Men
r.an kägar sig vad som kommer ut av
den profana morgonsamlingen, när parad-
ämnena är awerkade och nivån sänks
från stjärnförfattarna till skollivets var-
dag;liga medelmåttor. Kanske kristendoms-
lärarnas betraktelser, som länge smädats
för sin tråkighet, står sig riktigt bra vid
en jämförelse. Viktor Svanberg tycks ha
det på käon.

Det är helt naturligt att studiet av
detta brokiga material ofta väcker frågan

om syftet med alltsammans. En viktig
uppgift för morgonsamlingen, sägs det,
är att vara en samlingsstund för skolan.
Vad det avgörande ordet i denna sats

egentligen betyder är inte fullt klart, men
följande tolkning torde komma sanningen
närmast: en stund, då skolans elever är
samlade för att gemensamt lyssna på nå-
gonting, som inte är närmare preciserat.
Det kan vara musik, det kan vara ett tal
om nästan vad som helst. På vilket sän
och i vilken mening det som bjuds ver-
kar samlande får läsaren däremot inte
veta.

Om detta är morgonsamlingens me-
ning, är det svfut att inse varför den skall
förläggas till morgonen. Tidigare hölls
morgonandakt med psalmsång, bön och
en liten udäggning, därför att det är ur-
gammal (och ur kristen synpunkt djupt
meningsfull) sed att börja dagen på det
sättet. Svenska skolbarn hat inte visat
någon större förståelse för seden, även om
de tåligt fogat sig i den. Men sannolikt
förstår de ännu mindre meningen med att
en kvart före skoldagens början informe-
ras om rasdiskriminering eller u-länderna.
Och för poesi kan tidpunkten knappast
vara mera olämplig. Per r$fästberg ger ett
litet exempel på det från sina försök att
reformera morgonsamlingen i östra real.

Nu förhåller det sig ju så att hela mor-
gonsamlingen är en kompromiss. Man an-
knyter till den gamla traditionen med
morgonandakt för att inte göra somliga
oroliga och ger det hela ett delvis nytt
namn för att lugna andta. Sedan får
sannolikt diskussionen och det praktiskt
genomförbara ge svar på frågan om det
faktiska innehållet. Men medan diskussio-
nen pågår, sitter skolan i kläm. Debatten
om morgonsamlingen är så het att oron
sptider sig in i laodets aulor.

Bortsett från en ivrig grupp debattörer
är det svårt an finna någon äkta entusiasm
för eller tro på den profana morgonsam-
lingen som sådan. Den är frin börian till
slut en blodfanig konsuuktion med upp-
gift att begränsa det kristna inflytandet i
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skolan. Hade det inte tidigare funnits
morgonandakter skulle ingeo ha kommit
på id6n att skapa morgonsamlingar. Om
deo kristoa opinionen i landet inte längte
gjorde prestige at frägary dvs. kämpade
för en kristen morgonsamling, skulle de

eogagerade debattörerna sannolikt tappa
intresset för saken på en förmiddag.

Å andra sidan är det svfut att begripa
varför vissa kristna glupper så envist för-
söker bevara morgonsamlingen. Det är
att försvara en redan förlorad position.
Den traditionella morgonandakten hötde
hemma i den ltistna skolan. I den nya,

obligatoriska skolan är den ett främmande
element; morgonandaktens motståndare
har owivelaktigt relevanta argument för
sin mening. Men ersänningen morgon-
samling, den grå konturlösa kompromis-
sen, är inte något som mao från kristen
sida har skäl att stödja.

SECO:s skrift kan till slut läsas på ett
annat sätt. Den belyser då en sak, som
egendigen dr mycket väsentligare än mor-
goosamlingens utformning, nämligen de

svfuigheter som ett statsdirigerat obliga-
toriskt enhetsskoleväsen skapar för äkta
trosfrihet på demokatisk grund i ett plu-
ralistiskt samhälle. Vfu moderna skola är
inte tillfredsställande vare sig för ateister
eller troende. Den är de indifferentas, de

oengagerades.
Det var väl egentligen inte meningen.

SL

Sebastian Bullough: Ro-
nzan Cat b oliciszz, Harmondsworth,
Middlesex 1963, Penguin Books.

Dena är inte en billighetsupplaga av
en äldre bok utan ett nytt arbete, skrivet
direkt för Penguins Pelican-serie. För-
fattaren är engelsk dominikan med en
lång meritlista, som enligt förlagsrekla-
men inkluderar entusiasm för motorcyk-
lar och jär4vägar.

Boken bestfu av trettiotre kapitel, sam-

lade i fem huvudavsnitt: den kristna kal-
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lelsen, den ktistna tron, kyrkans liv, kyr-
kans helighet och kyrkan i världen. De
olika kapitlen är gaoska fristående i för-
hållande till varandra, varför man kan
ldsa ett utar att för sammanhangea skull
vara beroende av de föregående. Detta
enkla pedagogiska grepp gör boken ange-

näm att $tudera- Innehållet blir. även mera
lättillgängliet för läsaren, vilket ju är en
fördel om han eller hon inte dr fackman.

Bullougtr skriver för en bredare läse-

krets men boLen är för den skull inte
substaoslös. Den ianehåller förvånans-
värt mycket av faktisk kunskap, förmed-
lad på klar och redig prosa. Som yfter-
ligare förtjänst kan antecknas, att förfat-
taren inte f&fallet till några försök att
vara spirituell enligt det ibland plåg-
samma engelska maneret.

SL

Gunnel Vallquistl. Dag'
bok från Rom. Journalistminnen
från Vatikankonciliet. Stockholm
1964, Bonniers. Kr. zr:5o.

Den svenska presseo har fötvisso iote i
onödan behandlat Vatikankonciliet och
den katolska har av naturliga skäl inte an-
nat än punkwis kuonat redogöra för vad
som tilldragit sig i Rom. Desto mer gläd-
jande tu det att svensk publik på sitt eget
språk med Gunnel Vallquists bok får en
sammanhäogande bild av konciliets första
session. Som titeln antyder har förfaaa-
rinnan valt dagboksformen, vilket minskar
formatet och anspråken. Detta är natur-
ligwis ingen teologisk tedogörelse för de

olika tankeriktningarna och besluten vid
konciliet. Fastmer kan man säga att rdag-
boken" närmar sig ett inlägg i en inom-
katolsk debatt

Gunnel Vallquist sticker inte under
stol med var hon har sina sympatier, Hoo
karaktåiriserar sig som >vänsterkatolik'
och applåderar livligt de radikala förslag
som förs ftam. Natudigwis kan denna
form diskuteras i just detta Eammanhang.

Det förefaller dock som om författarin-
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nan här följer en gammal linje, då hon pre-
senterar katolska händelser och företeel.
ser för svensk publik: att söka möta läsa-
reo på dennes egen rnark. Hon föreställer
sig förmodligen de eventuella iaviind-
ningar hennes läsare kan göra mot katoli-
cismen och lägger upp sin fra-srällning
som ear afgumentation inför dennapublik.
Utifrån detta ant4gande kan man oclså
förklara vissa rövertramFr när det gäller
ftamställniogeo av rmotståndarnasr, den
s. k. konservativa falangens, synsätt. Men
man får ändå det owivelaktiga inuycket
att hon söker vara rättvis och pätala för-
tjänster i båda lägren. Alla kämpar för sin
drliga övertygelse.

Dagbok från Rom är en intressant läs-
ning oavsett vilken falang man rhåller
tummaroa för>. Den visar hur konciliet
under den första sessionen finner sin ar-
betsform, hur man verkligen iir besjälad
av en stark vilja att hjälpa mänskligheten
och att förnya kyrkan. Inte minst Gunnel
Vallquists betoniog av at här arbetas no-
teras tacksamt, då ju resultaten för den
oinitierade kan te sig små under en så

"lång> tid.
Ett stort utrymme ägnas rlunchbered-

ningarr i form av improviserade biskops-
konferenser, sammanträffanden på caf6er
o. dyl. Man får veta hur spelet i kulisserna
ser ut. Det sparsarnma nyhetsmaterialet
frå9 Vatikanens pressbyrå kompletteras

;daVtt av fäderna själva och sekretessen
/ är inte populär på något håll.

Det starkaste inuycket Gunnel Vall-
quist förmedlar 'år att det blåser en frisk
andens vind i kyrkan. Hon berättar om
biskopar som aningslöst kommit till kon-
ciliet i tron att allt skulle förbli vid rdet
gamlau, men som redan efter någon må-
nad förklarat att de blivit ,omvändar.
Omvända till evangelisk fattigdom, social
rättvisa och som överhuvud sagt sig för-
står att evangeliet är något radikalt.

Lät vara att författarinnan någon gång
i sin entusiasm frestas till opsykologiska
överdrifter, som helhet är detta eri nyrtig
bok! Nyttig därför att den river ned allt

falskt tal om runderkastelser och i öppet
redovisade meningsbrymingar visar ratt
man i kyrkan finoer Guds barns heliga
frihet', som Johannes XXIII sammanfat-
tade första sessionen.

Birgiua lVinbäcL

Karin Thelander: Aa
'jord.ens malL Malung 196r,
SKDB. Y3. 22i 

-.
- 

Helgonprocerr, Karlskrona
1963. SKDB. Kr. z4:-.

Vägen till ljus går wärsigenom mör-
ker. Om detta handlar väsendigen Karin
Thelanders två sista delar i romanuilogin
om Katarina av Vadstena. Medeltidens
Rom med dess raffinerade livsnjutning
och barbariets Norden åir de wå poler
som får bilda mustig ram kring detta sjä-
lens drama: ned i mörkret och lidandet
för att kunna stiga upp mot liuset. Kanske
är det denna rzun, gestaltad med trovär-
dig realism, som gör bikkerna till något
vida mer än romantiserade helgonberät-
telser. Karin Thelander kan visedigen
någon gång fötfalla till pratighet, men det
stör lyckligwis inte helheten.

I Ao 'jod.eu m*ll tu S:ta Birgitta fort-
farande huvudpersonen, men hela tiden
sedd genom dottern Katarinas ögon. Där-
för blir det i viss mån svårt att urskilja
och skilja de båda personeroa åt. Men när
ögonblicksupplevelsen av läsningen sjun-
kit undan är man ändå taclsam att för-
fattaren låtit en se Birgitta genom Karins
först uotsiga och sedan alltmer förstående
känsla.

Gemensamt för båda biickerna är just
denna dubbla inställning. Spänningen
mellan förståelse och oförståelse ökar i
Helgonprocess, men därmed också para-
doxalt nog klarheten. En 

- 
man frestas

säga modern 
- 

inställning till helgon-
kult och relikdyrkan kommer förmod-
ligen de flesta icke-katoliker att känna sig
hemma. Kanske kan man också hoppas
att de följer Kario i hennes romvärde-
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ringu av denna "inkarnationens mänsk-
liga sidar, hennes förståelse inför män-
niskornas behov av heligbet, av pätaglig
närhet till något bortom och över deras

egna lidanden. Ått se ett helgon ,avklättu
sin förgyllning, att se avigsidorna i relik-
dyrkan och ändå med eller mot sin vilja
utvingasn erkänna: detta är helighet! Däri
ligger 

- 
enligt min mening 

- 
böcker-

nas värde. Det må förhålla sig med den
historiska troheten som det vill 

- 
boc-

kerna har till syvende och sist ett andligt
ärende till vår tid, då förflackningen på
detta område tycks utbreda sig mer och
mer. >Ja de arma och eländiga, de fanns
nu som den gången Karin kom hem med
Birgittas reliker från Rom . .. De fanns
alltid, nu som då." Dfuför är dessa böc-
ker väsentliga och angelägna.

Birgitta lVinbäck

Gunnar Miillern: Den
lönte soentken i Jafan. Han som

miste Formosa. Stockholm 1963,
Saxon och Lindström. Kr. zt: 

-,24| 50.

Författaren, tidningsman i Stockholm,
vill med denna bok ge bildande förströ-
elseläsning. Den har journalistens rappa,
,målande stil och har i dagspressen fått ett
positivt mottagande. Svensken, vars öden
skildras, hette Fredrik Coyet. Coyet slu-
tade sin bana i Åsien som holländsk gu-
yernör på Formosa. Här hade han att ut-
stå en lång belägring av en kinesisk flotta,
fick ingen hjälp från sina överordnade
pä lava och måste slutligen kapitulera.
Han fick en hård dom, blev sent omsider
benådad och dog i Holland. över hälften
av boken handlar om Coyets tid på For-
mosa.

Men ett stort parti berättar om hans

ivistelse i layan och ger i samband där-
med en skiss av landets historia under
r5oo-talet och jesuiternas mission under
denna tid. Det måste genast sägas, att
denna del av boken uppvisar åtskilliga
misstag. Författaren har gått till verket
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med mycket otillräckliga kunskaper i ja-

pansk historia. Missionshistoriskt baserar
han sig på Fiilöp-Millers Macbt and' Ge-
beinnis d,er Jesuiten. Enciclopedia catto-
lica säger om denna bok, att den är ,mer
briljant än exaktu. Vad Fiilöp-Miller har
att f.örtåljz om den gamla jesuitmissionen

i Japan, är slarvigt och i många stycken

ovederhäftigt, och han är som källa där-
,för tämligen värdelös.

Författaren har tyvärr tagit för gott,
vad Fiilöp-Miller uppger. Han talar om
,staden Chynquinquo i Japan, som Xavier
hört berättas orn, ett centrum för budd-
hismen. Xavier nämner ett Chinguinquo
i ett av sina första brev, vari han talar
om Japan, och säger att detta ligger
bortom Kina och Tanariet. Dessa båda
länder och Japan skulle ha den religion,
som läres i Chinguinquo. Denna skriv-
ning förekommer i den upplaga av mis-
sionärsbreven, som trycktes i Coimbra
r57o. Naturligtvis kan andra skrivningar
tänkas i andra editioner. Chynquinquo
var alltså ingen stad i Japan. En skriv-
ning som Chencico och liknande gör ge-

nast klart, att det är det japanska Tenjiku
som åsyftas. Tenjiku är en gammal be-
nämning på Indien. Detta visste natur-
ligtvis inte Xavier. Med sig till kejsaren
hade Xavier ett påvligt brev, vackert och
sirligt präntat och förs€tt med påvens si-
gill. Detta är en fri uppfinning av Filöp-
Miller. Om Xaviers följeslagare ger för-
fattaren felaktiga uppgifter i {råga om an-
tal och deras ställning i jesuitorden, allt i
förlitan på Fiilöp-Miller. Xavier dog en-
ligt boken i Kanton, detta trots att till
och med Fölöp-Miller har korrekt upp-
gift. Och man kan fräga sig, varför en

bok av denna karaktär skall ange datum.
Det skall i så fall vara korrekt (den 3 dec.,

ej r dec. r55z). Härvidlag är Fiilöp-Mil-
ler ursäktad. Då han skrev sin bok, fanns
inte Pfisters Notices biograpltiqaes et'

bibliographiqttes t&r les iösaites de I'an-
cienne tnission d'e Cbine, än mindre
Schurhammers stora Xavier-monografi.
Andra ordnats mission i layan var ett
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svårt problem. Jesuiterna på platsen dis-
kuterade frägan ingående och före-
bringade vägande skäl för attba:.a jesuiter

skulle verka i Japan. Det var under Va-
lignanos första besök i Japan t579-82
man kom att inta denna ståndpunkt. Att
jesuiterna skulle ha skaffat sig provision
på den portugisiska handeln med Kina är
gripet ur luften. De fick r58z motvilligt
påvens tillstånd att deltaga i handeln med
samma chans till vinst och risk för för-
lust som köpmännen. Det var den enda
möjligheten jesuiterna hade att finansiera
den expanderande missionen. r587 utfår-
dades ett första edikt mot missionen. Men
detta blandar författaren ihop med de åt-
gärder, som ledde till korsfästelsen av
många kristna r597. Den svårförklarliga
omsvängningen i japanernas inställning
till missionen hade författareo kunnat få
bättre grepp om, ifall han uppmärksam-
mat Sansoms A history ol Ja/an, DeI z,
vari just denna tid behandlas, kom ut
rq6r. För{öljelserna kom ej explosions-
artat, som författaren påstår, och de skör-
dade till en början ganska få martyrer. Att
dessas antal skulle ha varit zSoooo, är
en smula överdrivet. De anses ha varit
fem ä sex tusen. Kristendomen förbjtids
t6t4, ej 1616, som Miillern uppger. Från
164o var all kontakt med portugiserna
bruten. En av orsaketnl vat ett uppror.
De upproriska belägrades i staden Shima-
bara, som även är namnet på en halvö.
Men författaren gör Shimabara till en
provins och påstår, att de belägrade hade
stängt in sig i fästningen Åmakusa, vilket
är namnet på en ögrupp, som spelade en
viss roll i ett skede av missionen. Mil-
lern framhåller jesuiternas inblandning i
japansk politik. Han är ingalunda ensam
om sin uppfattning. Att oförsiktiga ytt-
randen fälldes och okloka åtgärder vid-
togs, vet vi. Men man bör även uppmärk-
samma Valignanos bestämda order, att
missionärerna skulle avhålla sig från att
blanda sig i politiken och försöka vara
vänner med båda parter vid wister. Om
det var nö.dvändigt för kristendomen,

skulle de ge kristna länsfurstar sitt stöd.
De fick inte anskaffa artilleri och andra
vapen åt någon futste, även om han var
kristen, "ty sådant skadar oss alltid och
gagnar oss aldrig". (Valignano: ll ceri-
moniale per i missionari d.el Giappone ...
Ed. Schiitte. 1946. Sid. 3oz-3o4.)

Till detta axplock bland de missions-
historiska misstagen skall fogas några
rent historiska. På ett ställe talar förfat-
taren om kejsare Konara. Denne hette
Gonara. Shögun var titeln på Japans verk-
lige härskare. Titeln förekommer redan på

7oo-talet och gavs då åt en general, som
skulle kuva ainu, Japans urbefolkning.
Men författaren sätter den i samband med
manban,'sydbarbarerna', r5oo-talets be-
teckning på portugiserna, eftersom de
kom söderifrån. Gång pä gäng talas om
Edo (för övrigt skrivet Yedo) som resi-
densstad för shögun på r joo-talet. Men
Kyoto var då residensstad, Edo (:våra
dagars Tokyo) blev det först på 16oo-
talet. Japans många länsfurstar var enligt
författaren skyldiga att besöka Edo var-
annan månad. Det skall vara vafianna;t ät.

Använder man främmande språk utan
att behärska dem, bör man söka sakkun-
nig hjälp. Beteckningen bakufa för rege-
ringen i lapat i gammal tid betyder inte
'männen bakom skärmen', 'tältregering' är
däremot en rätt lyckad översättning. På
ett par ställen förekommer en kinesisk
titel misshandlad. Författaren blandar
även samman fransk och engelsk trans-
skription av kinesiska ord. Coyets mot-
ståndare på Formosa blev hjälten i ett
joruri-spel. De flesta läsare undrar nog
vad detta är, boken ger ingen förklaring.
Det är helt enkelt detsamma som drama.
Det holländska ostindiska kompaniet har
fått ett felaktigt namn, det rätta står i den
vanliga holländska encyklopedin.

Även om en författare endast syftar
till att ge bildande underhållning, måste
han ställa det kravet på sig själv, att han
kritiskt granskar sina källor och att han
uppnår behärskning av sitt ämne.

Jobn Peterson
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Bilan du Mo nde'. Eocyclo-
pöl.ie catboliqtte dn Monde cbrä-
tien. Bd I. Tournai t964, Caster-
mao,

Detta våirdefulla uppslagsverk i två
band om kyrkans aktuella ver,lsaohet i
hela världen har redan tidigare anmälts i
Crcd.o (t96zt 49 f.). Nu har den redan
då aviserade nya upplagan av första ban-
det äntligen utkommit. Dröjsmålet har
haft det goda med sig att de utomordent-
ligt betydelsefulla händelser som inräffat
undet senare fu har kunnat noteras,

Den gamla dispositionen har bevarats.
Först ges en sammanfattande översikt över
'kyrkans nuvarande situation i hela vätl-
den och sedan en mera detaljerad över
situationen inom de stora geografiskt-kul-
rurella grupper som mänskligheten för
ndrvarande indelas i. (Åndra bandet be-
handlar kyrkan inom de olika länderna.)
I jämförelse med upplagan av t9r8 h^t
innehållet utvidgats med flera kapitel.

Kapitlet'L'universr lämnar tabeller
över det allmänna sociala och kulturella
läget i hela världen och inom kyrkan
världen över (historia, statistik, institu-
tioner, väsentliga på.:vliga dokument) samt
en översikt över andra kristna samfund.

Kapitlet rle Tiers-monde, förmedlar
en starkt intryck av de faktorer (politiska,
demografiska och ekonomiska) som ver-
kar pådrivande eller hämmande på evolu-
tionen i den nya värld som nu håller på
att växa fram med dynamisk kraft; ka-
pitlet ger även ett intryck av den väldiga
uppgift som därmed alla folk ställes inför
på det nationella och internationella pla-
oet och av det ansvar som därrned lägges
på den kristna kyrkan och den enskilde
kristne.

Kapitlet >Le Concile oecum6nique Va-
tican Ib ger eo sammanfattande fram-
ställning av förberedelsen till andra Va-
tikankonciliet, dess första session och pe-
rioden mellan de båda första sessionerna,
med listor över medlemmar och konsul-
tores i kommissionerna och sekretariaten.
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Nytt år också kapitalet :Le Renouveau
Cat6chåtiqueo, så att nu alla betydande
rörelser inom hela kyrkan 

- 
om man

bortser från den statistiskt än så länge
svåröverskådliga bibelrörelsen 

- 
tagits

med i denoa den mest omfattande och
aktuella katolska uppslagsboken.

TG

Regin Prenter og Lau-
rentius Klein: Det eakait-
tish.e offer. Dialoger. Köpenhamn
1964, Lumen.

Detta häfte presenteras som nr t i ren
serie hefter, som udgives af en gruppe
folkekitkeprester og katolske prester som
et led i den sarntale mellem koofessio-
nerne, der allerede er i gång herhiemme.
De enkelte hefter kommer derfor til at
indeholde tekster af teologer fra forskel-
lige trossamfund om et flelles emne. Dk-
loger udgives af det katolske teologiske
tidsskrift LUMEN, men er en selvstcndig
publikation, der fra folkekirkelig side re-
digeres af sogoeprest Gerbard J, Peder
sen og pastor Arne B*gge og fra katolsk
side af sogneprest Ib Andersen og pater
V. Daclot (ansvarshavende).r

Professor K. E, Skydsgaard säger i för-
ordet kloka och väl avvågdt ord om möj-
ligheten och betydelsen av sådana "dialo-ger) utöver konfessionsgränserna. Han
skiljer mellan tillfällen då 

'teologenektplicit er i samtalens situationr och
andra där ,han arbeider 'allene'r men
,den anden pan pL en eller anden måde
er med som den måske anonyme mdar-
bejder, der stiller sine splrgsmåI, og som
kalder til stadig fornyet besindelse og
selvopgPr".

Nu kan man fräga, till vilken form av

"dialogerr som de båda författarnas fram-
ställning skall räknas. Båda talar om ,det
eukaristiska offretr, prof. Regin Prenter

"i luthersk" och don Laurentius Klein
ri katolsk belysningr, båda i form av ett
anförande som inledning till ea ekume-
niskt samtal i benediktioklostret S:t Mau-
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ritius i Clervaux (Luxembourg). Prof.
Prenter kommer med ekumeniska syn-
punkter på modern, luthersk uppfattning
om narvarden och en intressant tolkning
av r Kor. trl. z3-26, som enligt honom
medför att rlutherdomens traditionella
exegesD här är omöjlig att uppräahålla,
men att ä.and,ta sidan rgenfremstillingenr
av Kristi offer sker rvid offertoriet, dvs.
vid frambärandet av bröd och vin ftire
konsekrationen, och vid taclsägelsen, vid
anamneseo, dvs. i konsekrationen. Allt
detta föregår för mig Kristi lekamens och
blods verkliga närvaro. Kristi lekamen
och blod blir nämligen nårvannde elter
offret inte för att bli räckta av oss till
Gud utan för att bli utdelade till oss av
Gud." Dom Laurentius Klein å sin sida
belyser frågan genom att tala om offer-
begreppet i allmänhet, offerbegreppets
isolering i nutida, katolsk teologi, den
bibliska uppfattningen, mässan som offer,
det bibliska tidsbegreppet och slutligen
kyrkans offer.

Efter dessa anföranden kom nog, kan
mao förmoda, samtalet i gång vid konfe-
rensen i klostret, men där får läsaren av
Dialoger r inte vara med längre. Det
hade annars varit intressant att höra vad
t. ex. dom Laurentius eller någon annan
från katolskt håll hade att säga om prof.
Prenters exegetiska synpunkter och deras
konsekvenser. Vi får hoppas, att vi får
lyssna till ett samtal i trängre bemärkelse
i nästa häfte, där H. Roos och O. Lund
Pallesen framställer kyrkobegreppet på
det första Vatikankonciliet.

TG

Hugo Digman: Begrua-
ningslagstiftningen. Stockholm
r964. SKDB. Kr. 14:-.

Boken innehåller de nya författningar
till gravränen, som har trätt i kraft den
r jan, 1964, med kommentar av justitie-

rådet Hugo Digman. Närmast kommer
pastorsexpeditioner, kyrkoråd och kyrko-
gårdsförvaltningar att ha nyna ay den,
men även alla andra som i praktiken be-
rörs av lagens bestämmelser, enskilda och
familjer.

Begravning och gravskick är överallt i
världen ett unryck f<ir en lands och folks
religiösa och kulturella uadition. Så ut-
gör även bakgrunden till dessa förfan-
ningar om jordfåstning och gravsättning,
eldbegängelse, begravningsplats och grav-
rätt m. m. en intressant utskårning av
svensk religions- och kulrurhistoria. Där
framträder rydligt en uweckling från ten
kyrkolag till ,blandadr lag, motsvarande
den religiösa situationen här i landet i
fölid av religionsfrihetens utveckling fra-
till r95r års religionsfrihetslag.

Lagens allmänna gestaltning uttryc"ker
klart det nya läget: rI den första avdel-
ningen ($S r, z, 4, 5) upptages under
rubriken Allmänna bestämmelser sådana

regler om jordfästning och gtavsättniog
som gäller för envar oavsett samfundstill-
hörighet. Den andra avdelningen ($S

6-rr), som är av kyrkolags natur, har
rubriken Om jordfästoing inom svenska
kyrkan m. m. Stadganden i denna avdel-
ning gäller i första hand medlem.mar av
svenska kyrkan och svenska kyrkans präs-
terskap men avser delvis även andra. Här
regleras tillkännagivande av dödsfall, i
vilken ordning jordfästning skall ske,
jordfästning i kyrkorup eller annorstä-
des samt klockringning.r Förutom hit-
hörande lagtexter innehåller boken även
bilagor beträffande Lagen om fornmin-
nen, Kungörelse ang. vfuden av vissa
kyrkliga inventarier, Medicinalstyrelsens
cirkulär ang. flyttning av gravsatt lik,
Kungörelse om överlämnande av lik till
anatomisk institution, P. M. angående
upprättande av kyrkogfudsreglemente och
slutligen Exempel på gravbrev.

TG

I'I
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Leonhard von Matt-
Hans Kiihner: Die Päptte.
\Tiirzburg t963, Echter Verlag.
DM z6: 

-.
Det är ett djärvt företag att pä z4o si-

dor i formatet 17 x 19 försöka presentera
alla pävar från Petrus till Paul VI och
därtill tillfredsställa moderna läsare, som
ju inte är särskilt inuesserade av fromma
eller allmänna fraser utan kräver rveten-
skapligt verifierade> data 

- 
helst med

konkret åskådningsmaterial. Men det är
just denna kombination av saklighet i ord
och bild som Leonhard von Matt och
Hans Köhner i sällsynt grad har lyckats
med!

När Leonhard von Matt skapar bio-
grali av bilder är det 

- 
efter de många

bevis han lämnat under årens lopp 
-nästan självklart att han lyckas. Också i

denna påvehistoria ptesenterar han 
- 

på
rzo sidor 

- 
mästerliga fotos av skulp-

turer, målningar och porträttmedaljer, ut-
valda och sammanställda efter den ambi-
tiösa principen att så långt som möjligt
presentera >autentiska skildringar av på-
varnaD. "Där det inte fanns något sam-
tida porträtt>, säger han i sitt förord, >val-
des därför den äldsta förefintliga bilden,
även om den framställdes först en del
år efter ifuägavala,nde påves diid och
konstnären var hänvisad uteslutande till
dokument eller muntliga traditioner. Ute-
slutna blev alla de serie- och fantasibil-
der från 16oo- och rToo-talet, som inte
kan göra något anspråk på sanning. Där
ingen autentisk eller mycket tidig fram-
ställning existerar, har ingen bild tagits
med.> Principen är sund och till den grad
givande att dessa illusrationer eosamma
blir till en mycket intressant undervis-
ning i historia. Men mest av allt blir för
läsaren, och kanske även för mäonen
av facket, porträttmedaljerna en stimu-
lerande upptäckt. >Från och med r3oo-
talet avbildas pävarna, först delvis och
från och med Martin V uteslutande, i
form av porträttmedaljer, som tillkommer
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ett mycket högt sanningsvärde, emedan
de nästan alla utan undantag har slagits
under påvarnas livstid och utgivits med
deras uttryckliga tillstånd. Genom den
starka förstoringen av de förhållandevis
små porträtten framträder hittills helt
okända karaktärsdrag, som utgör en
värdefull komplettering till de berömda
och väl kända tavlorna av de klassiska må-
larna.>

Denna utsökta påveikonografi inter-
folieras och inramas av Hans Köhner med
kvalitativt sett jämbördiga litterära skis-
ser, anpassade till det snäva utrymmet en-
ligt en urvalsprincip som verkar förnuf-
tig och ändamålsenlig med tanke på en
vidare läsekrets' behov och förväntningar.
oÅccenten ligger>, skriver författaren i
sitt förord, >fra-för allt på det politiska
och historiska i samband med den avbil-
dade påvens person och kataktär. Påvar-
nas inomkyrkliga verksamhet behandlas
endast med avseende på de avgörande frå-
gorna, fuamför allt när mellanhavanden
och händelser smäcker sig över flera pon-
tifikat, som t. ex. jansenismen och mis-
sionerna. Det var ej heller möjligt att ut-
Iörligt gåL in på påvarnas i kulrurellt, id6-
historiskt och konstnärligt hänseende in-
tressaflta insatser eller beröra påvarnas liv
innan de blev valda, frånsett enstaka un-
dantagsfall."

Efter varje sådant litterärt påvepor-
trätt följer eo >tidstavla) med en del data
som inte berörts i själva texten men som
betonar de historiska sammanhangen. Sär-
skilt tacksam är man för tilläggen vid slu-
tet av boken, en kort översikt över "påve-
dömets epokeru och >påvevapenr, en alfa-
betisk förteckning över peyatna med de-
ras regeringstid enligt de nyaste forsk-
ningsresultaten och till slut en 

- 
i sin

art unik 
- 

kronologisk uppställning av
alla daterbara formella helgonförkla-
ringar, fördelade på pontifikat, fråo den
allra första, den av Ulrich av Åugsburg
den z9 jan.gg3, under Johannes XV fram
till den sista under Johannes XXIII, den
av Vincenzo Pallotti den zo jan. ry62.
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Denna enastående billiga läse- och
uppslagsbok har på tyska även utkommit
på NZN-Buchverlag i Zutich, på engelska
hos Universe Books i New York, på
franska hos Libraire Hachette i Paris och
på italienska hos Iro Stringe i Genova.

]G

Gott in \Yeb. Festgabe liir Kail
Rahner. Två band. Utg. Johannes
B. Metz, '$?'alter Kern SJ, Ädolf
Darlapp, Herbert Vorgrimler,
Freibung 1964, Herder. DM
98: *.

När man studerar innehållsförteck-
ningen till de två tjocka band på tillsam-
mans r 724 sidor som utgör rFestgabe an
Karl Rahner" på hans 6o-ärsdag och lä-
ser den betecknande titelt Gott in lVeh
med undertitlarna: bd I Philosophische
Grundfragen, Theologische Grundfragen,
Biblische Themen; bd II Zur Theologie
von Christus und Kirche, Zum Problem
der Religionen und Konfessionen, Philo-
sophisch-theologische Grenzprobleme der
Geisteswissenschaften, Philosophisch-theo-
logische Grenzprobleme der Naturwissen-
schaften, då förstår man att festföremålet
är en särpräglad och berömd professot
i teologi. Går man därefter igenom för-
teckningen över de 7z medarbetarna och
läser överskrifterna till deras bidrag, över-
tygas man dessutom om att denne be-
römde ptofessor måste ha lyckats att inte
bara själv berika sin vetenskap med nya
forskningsrön utan även att rtälla aya frä-
gor 

- 
eller ställa gamla pä nytt sätt -i så inuessant och inspirerande form att

mängz av hans lärjungar och andra lärde
inom det egna facket eller på angränsande
fackområden känt sig manade att försöka
ge svar på dem. Granskar man vidare
den digra "Tabula gratulatoria>, listan
över gratulanterna med över 9oo namn,
däribland 14 kardinaler och z patriarker,
mer än r7o ärkebiskopar, biskopar och
abbotar och resten lärda och prominenta

personligheter, inte bara från den katolska
världen (en egen >grupp> bildas av Dr.
Martin Heidegger, em. Professor der Phi-
losophie an der Universitet Freiburg
i. Br.!), befästes man i den uppfattningen
att Karl Rahner är en av de stora teolo-
gerna i vår tid, accepterad som teologisk
vägvisare hos ledande katolska ktetsar,
som brobyggare hos icke-katolska teolo-
ger och som vetenskaplig banbrytare hos
män ga icke - f ackkolleger.

Imponerande ter sig även de båda över-
sikterna 

- 
en kronologisk med 887 num-

mer (avslutad rtt964) och en systema-
tisk 

- 
över Karl Råners produktion,

mest bestående av undersökningar och
uppsatser i filosofiska och teologiska
facktidskrifter som i största utsträckning
rör sig om Gudsuppenbarelsens förutsätt-
ningat och betingelser samt om aotro-
pologin i ljuset av den kristna uppenba-
relsen och Guds frälsningsverk i och ge-

nom Jesus Krisrus.
Nu är det barc. att hoppas, att denna i

många avseenden dyrbara festgåva också
fyller sin uppgift och inte bara blir till
ännu en prydnad på bokhyllan utan i
mottagarens anda stimulerar till fortsan
dialog utöver vetenskapliga och konfessio-
nella gtänser. Det bifogade namnregistret
och ett sakregister, som upptar viktiga
ämnen som inte redan f.ramgär av kapitel-
överskrifterna, undedättar avsevärt orien-
teringen i detta verks rika och omfatande
innehåll, som vi här i denna anmälan ju
endast ha kunnat ge ett mera allmänt in-
tryck av.

TG

Torgny Lindgren: Gat-
taa III:s ned.al,jgåuor till pfuien
Pius VI. Särtryck ur Nordisk Nu-
mismatisk Årsskrift 196z (Stock-
holm 1963).

Under sin vistelse i Rom fuen 1783-
1784 besökte Gustav III flera gärget pä"
ven Pius VI och bevistade också de mäs-
sor påven läste i Sixtinska kapellet. In-
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nan de skildes åt, utbytte de gåvor. nus. Särskilt stor betydelse fick de under
Kungen överlämnade en stor samling
svenska medaljer i guld och silver, vilkeo
påven enligt Diario Ordinario 

- 
den of-

ficiella tidningen i Rom 
- 

mottog med
sirdeles nöje. I geogäld lämnade han tre
stora mosaiker, wå nin&e gobelänger och
rs 5amlingff av kopparstick 

- 
deo Yan-

liga presenten till kungar.
Gustav III:s medaljgåva var mycket

dyrbar och exklusiv. Torgny Lindgren
kan med ledning av flera kungliga brev
precisera hur många guld- och silverme-
daljer som överlämnades till påven. De
89 guldmedaljerna v* alla avsedda aa
celebrera händelser, som inuäffat under
de 4o år den holsteio-gottorpska äften va-
rit knuten till Sverige, medan de 6l sil-
vermedaljeroa gick tillbaka ända till Karl
XII:s tid. Senare kompletterades gåvan

med nya medaljer, som gick fram till fu
1788. Tyv?im finns inga av dessa medal-
jer numera kvar 

- 
sannolikt gick de för-

lorade år ryg8, dä de franska ockupa-
tionsuupperna plundrade Rom. Trots
detta har det varit möjligt för förf. aa
detaljerat beskriva hela gåvan i ord och
bild.

Å.Å-s

Franziskus Stratmann
OP Gaben und. Aafeaben. tJber
die Sieben Gaben des Heiligen
Geistes, Frankfurt amMair. 1962,

Josef Knecht. DM rz:8o.

Den Helige Åndes sju gåvor är i den
katolska kyrkan särskilt förbundna med
konfirmationens sakrament. Då biskopen
beder om Åndens utgjutande över kon-
firmandetna, kallar han ned den i form
av det sjutal, som är hämtat fråo den gre-
kiska (och latinska) texten till Jes. rr:
z-3: vishetens och förståndets Ånde, rå-
dets och starkhetens Ande, kunskapeos
och gudaktighetens Ände och slutligen
fruktans Ande.

De sju gåvorna har spelat en stor roll
i katolsk moralteologi alltifrån Åugusti-
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högskolastiken, då man i en uoder-
smndom rätt överdriven systeeatiserings-
iver gärna sysslade med sådana begrepp,
som gick att otdna i sjutal (dygder, hu-
vudsynder, Marie fröjder och smärtor
etc.). I den föreliggande boken vill förf.
(som är en känd företrädare för kristen
fredsrörelse) aktualisera lCrao om de sju
g&vorna och sätta den i relation till den
kristnes situation idag. Resultatet har bli-
vit en brett upplagd totalbild av den krist-
nes liv, av de gåvor som Ånden förlänar
honom och av de uppgifter, som är för-
bundna med dem. Att så mycket kan rym-
mas under dessa begrepp beror i hög grad
på an förf. i anslutning till medeltida
teologi vill inordna alla dygder och nåde-
gåvor under de sju gåvornas kateggrier,
på ett sätt som ibland förefaller sinnrikt,
ibland mera långsökt.

Vid sin behandling av de sju gåvorna
tar den hel. Thomas särskilt upp proble-
met hur dessa skiljer sig från de natur-
liga dygderna, och denna frågeställning
kommer att i hög grad, prägla oclså denna
bok. Den skolastiska uppläggningen före-
faller rec. vara åtskilligt till förfång för
läsbarheten 

- 
boken är dock avsedd för

icke-teologer 
- 

och de många fina iakt-
tagelserna drunknar ofta i de abscakta
resonemangen,

För den som liksom rec. nalkas proble-
met utifråri patristisk utgångspunkt, är
det framför allt påfallande vilken liteo
roll de kristologiska hägorna spelar hos
förf. För kyrkofäderna var deo väsent-
liga aspekten på de sju gåvorna, att de
hade förlänaa Kristus, då Änden säokte
sig över honom i dopet, och att de sedan
ges vidare åt var och eo som förenas med
Kristus i dopet och som genom trisman
får del av Andens smörjelse. De sju giå-

vorna är oupplösligen förenade med fräls-
ningshistorien och med den gemenskap i
Kristus, som fötlänas oss i kyrkans sakta-
ment. Detta perspektiv saknas så gott som
helt hos Stratmann, även i det avslutande
kapitel, som behandlar Jungfru Maria och
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de sju gåvorna, ett avsnitt diir en kristo-
logisk fördjupning verkligen skulle ha
varit på sin plats. Sådan boken nu har
skrivits, förefaller den i varje fall rec. an
sakna en väsentlig dimension. För den
som siirskilt vill studera förhållandet mel-
lan människans dygder och den över-
naturliga nåden innehåller den dock sä-

kerligen åtskilligt av intresse.

Per Beshow

Årte, Alrica e Critto. Observa-
torio Christiano 

- 
Orizzonti Arte

N. z. Assisi 1963, Edizioni Pro
Civitate Christiana. L. 4ooo.-

I Assisi finns en lekmannaorganisatioa

-ed n'-net >Pro Civitate Christianar,
som i år firar sitt z5-års-jubileum. Den
består av manliga och kvinnliga medlem-
mar, volontari, som alla har doktorerat
och som har förbundit sig att under sin
ledare, den kände prästen Don Giovanni
Rossi, inrikta sitt liv uteslutande på att
läta känna, älska och förkunna den i
världen och kyrkan alltid levande och
närvarande Jesus Kristus. Organisationen
förlänades rgsg av påven Johannes
XXIII titeln rAssociazione Primariar.

Organisationens högkvarrer i Assisi
är ett stort och Eodernt byggnadskomplex
som bland mycket annat inrymmer ett
pinakotek med 4o ooo fotografier av
gammal och ny kristen konst, ett disko-
tek med 3 5oo skivor med musik, inspi-
rerad genom och Eed anknytning till Jesu
person, ett bibliotek med 3 j ooo band
kristologisk litteratur och etr galleri med
en förnämlig samling modern konst i ori-
ginal, cenuerad ,kring Kristi liv och per-
sonlighet och där även periodiska utställ-
ningar av hög klass anordnas. Till allt
detta har vem som helst tillträde när som
helst. rCittadella Christianas> dörrar står
öppna för alla.

Pro Civitate Christiana utger vidare en
rad högintressanta publikationer, där-
ibland tidskriften La Rocca och årsboken
Cristo nel tnond.o, som är en översikt av

en fus händelser i den kristna vädden och
de skeenden 

- 
religiösa, politiska, kul-

turella, vittnar om Jesu Kristi
närvaro i vår tid och vår vårld, tillsam-
mans med retrt satistiskt material, allt il-
lustrerat med oftast utmärkta fotografier.

Den senaste publikationen heter Aile,
Africa e Cristo xh ingfu i serien Oäz-
zongi Arte. Boken innehåller bidrag av rz
kristna afrikanska författarc och slriftstäl-
lare, bl. a. J6röme Bala, Mongi Beti, Ca-
mara Laye och L6opold Sedar Senghor.
Det är huvudsakligen religiöst innehålls-
rika poetiska och novellistiska små mäs-
terverk som bildar textdelen.

Boken är färgsprakande, inte minst ge-
nom de 4o helsidesfoton av kristen afri-
kansk konst som avlöser och avgränsar
textpartieroa. Svarwitfotografierna är väl
återgivna, men ännu bättre är de zo färg-
bilderna, som tekniskt iir mer än först-
klassiga och som med eo oanad lyskraft
låter de avbildade målningarna och skulp-
turerna 

- 
vare sig det är en Kristus på

korset från Västafrika eller en trertoo-
dagsgrupp från Nigeria 

- 
framträda i

största expressivitet och exakthet.
Den typografiska utstyrseln dr i sin hel-

het modern och sympatisk, överhuvud-
taget kännetecknas dessa publikationer
Irån Åssisi av en modern, säker stilkänsla.
Man skulle önska att boken blev mer
känd och spridd än dea väl tyvär blir 

-därför att den är på italienska.
Till sist nägra rader ur Jåröme Balas

d.ikt >Te cogooscatr i översättning:
Det gamla och unga Åfrika skall i

jublande dans
Ära Åfrikas Gud,
Världens ensamt styrande Herre.

Kaj Engelbao

Rodo Manstein: Kärn-
tt ap en biget o cb cioilb elolkningen,
Illusion och verklighet Uddevalla
1963,Zindetman, Kr, 7: 5o.

Diskussionen om nedrustning, kärnva-
penkrig och därmed sammanhängande pro-
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blem förs livligare på kontinenten än i
.Sverige. En av orsakerna till detta är väl
den ,borgfred", som tabubelagt dessa frå-
gor här. Då och då kommer emellertid en
bok eller artikel som viii söka blå.sa liv i
debatten. Ett sådant försök är översätt-
ningen av Mansteins bok Atornare Gefabr
u. Beuölkerungttcbatz och därtill ett av de
mest )lyckade". Under "normala" förhål-
landen skulle den vara en utmärkt ut-
gångspunkt för en diskussion om vårt ci-
vilförsvar i förhållande till atomkriget.

Linus Pauling har skrivit ett förord, där
han betonar att Manstein enbart framläg-
ger fakta och det finns ingen anledning
att 'bewivla detta. Trots att Manstein, do-
cent och läkare, har den västtyska situa-
tionen som utgångspunkt är hans reso[e-
mang så allmängiltiga att det går mycket
bra att överflytta dem på svenska förhål-
landen. Han utgår i sina olika resone-
mang från de gynnsammast tänkbara fal-
len, roen kommer ändå till nedslående re-
sultat och tvingas konstatera att ingen stat
har resurser tillräckliga för ett effektivt
skydd av sina medborgare. Som läkare
uppehåller han sig särskiit vid de, som
skadas i ett kätnvapenangiepp och visar
att den fruktansvärda <ideläggelsen över-
går allt vi förmår föreställa oss.

Detta är en övertygande skrift, som
förtjänar uppmärksamhet och framför allt
att bli tagen på allvar. Den övertygar om
att tomma fraser och beklaganden inte
räcker för att lösa det hot mänskligheten
berett åt sig i form av kärnvapen.

översättaren, redaktör Bertil Svahn-
ström, ställer i en efterskrift bokens upp-
gifter i relation till den svenska upplys-
ningsskriften Ont kriget Aommer. Att han
inte på ett mer slående sätt lyckats exem-
plifiera sin tes, att den svenska skriften
är vilseledande och orealistisk är att be-
klaga. Med det material som Mansteins
bok ger kan deta inte vara någon svår
uppgift. Kanske beror misslyckandet på
det knappa utrymmet.

Raymon d Ca r tier: Soaiet

- 
propaganda oclt aerkligbet.

Stockholm 1963, Gothia. Kr.
r9i 5o, 24:5O.

Sannolikt blev författaren inte glad,
när han såg titeln på sin till svenska över-
satta bok. Den innehåller nämligen an-
teckningar och reflexioner från en resa i
Sovjetunionen. Och på den resan hade
Cartier ofta anledning att beklaga sig över
hur svårt det är att få kontakt med det
verkliga Ryssland. Intouri$ är som bekant
lika mycket övervakningsinstrument som
resebyrå när den inte ägnar sig åt att
samla in kapitalistisk hårdvaluta.

Men även de officiella, propaganda-
mässigt tilbdttalagåa, reserufterna ger viss
insyn i sovjerysk vzrdag. Och skulle re-
senären bata tråffa folk, som har den
marxistiska katekesen i innerfickan, så

saknar det inte intresse för västerlän-
ningen. Cartier har tagit viL vara både på
vad han sett och hörc. Han är kritisk i
sin bedömning men ger även erkännan-
den och är alltid måttfull. En angenäm
bekantskap.

Kardinal S te f an'!trf yszy n-
skil' Korsoägvnd.akt med femton
bilder av Erik Olson, övers. av
Bozyslaw Kurowski och Eva Berg.
Stockholm r963, Pemus de Dacia-
föreningen. Kr. 7: -.Boken innehåller korta meditationer

till korsvägens olika stationer. Enligt för-
ordet har den skrivits särskilt med tanke
på författare och intellektuella i allmän-
het men det behöver inte hindra någon
frän att meditera över den. Innehållet
vädjar till läsarens eftertanke och kräver
ansträngning men g€r i gengäld rikr ut-
byte i form av fördjupade insikter om
den kristnes situation i världen, hans upp-
gifter och kallelse i Kristi efterföljd.

Den svenska språkdräkten är utmärkt
liksom Erik Olsons bilder.

En i ordets bästa mening modern an-
daktsbok, saklig och äkta. st
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